BRIO
KASUTUS-HOOLDUS-OHUTUSPAIGALDUSJUHEND
KÜPSETUSAHJUD

Mudelid:

BRIO...digit
BRIOX...digit
BRIO MIDI...digit
BRIO MAXI...digit
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Seeria BRIO
Peatükk I -TUTVUSTUS
Juhendi tutvustus
Täname teid valiku eest!Enne ahju kasutamist soovitame käesolevat juhendit hoolikalt lugeda.
Juhend sisaldab olulist informatsiooni ahjude kasutamise ja hooldamise kohta.
Juhend peab olema kättesaadav igaühele, kes vastutab ahju igapäevase kasutamise ja hoolduse
eest, seda tuleb säilitada kindlas ja kuivas kohas. Ahju edasimüümisel tuleb uuele omanikule
edastada ka käesolev juhend.
Antud juhend on vajalik ka paigaldus- ning hooldustehnikutele.
Ahju tohib kasutada üksnes tootja poolt määratud eesmärgil: igasugune muu kasutamine loetakse
mittesihipäraseks.
Tootja loobub vastutusest mittesihipärase kasutamise korral, kui seadet kasutavad koolitamata töötajad,
tehnilisi muudatusi või parandusi on teostanud kasutaja või mittevolitatud isikud, kui remondiks
on kasutatud mitteoriginaal- või sobimatuid varuosi.

Ahjude paigaldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tuleb järgida
juhendis toodud nõuandeid.
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Seeria BRIO
Peatükk II - KASUTAMINE
Kontrollpaneel ja digitaalne juhtimine
D2
D1

888.8

out1

888.8

°C
°F

out2

D1

küpsetustemperatuuri näidik

D2

küpsetusaja näidik

out1 kuumutamine

START
STOP

out2 niisutus

ON/OFF lüliti
Kui toitejuhe on ühendatud pistikusse, tuleb näidikule kiri OFF. Vajutades
lülitile saab ahju sisse/välja lülitada ON/ OFF.

START
STOP

START/STOP lüliti
Küpsetustsükli alustamiseks või lõpetamiseks vajutage lülitile.

RETSEPTID lüliti
Vajutus lülitile võimaldab valida salvestatud retsepti

AEG lüliti
Vajutus lülitile võimaldab valida küpsetusaega.

ÜLES lüliti
Vajutus lülitile võimaldab muuta küpsetustemperatuuri.

ALLA lüliti
Vajutus lülitile võimaldab muuta küpsetustemperatuuri.

NIISUTUS lüliti
Vajutus lülitile võimaldab lisada auru küpsetuskambrisse .
Bake Projekt OÜ

Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164
3

Seeria BRIO
Sisse- ja väljalülitamine
Pärast ahju paigaldamist ja ühendamist vooluvõrku,ilmub kiri OFF näidikule
OFF D1
. Vajutades
ON/OFF lülitit aktiveeritakse ahi ning näidikutele ilmuvad küpsetustemperatuur
ja küpsetusaeg.
Samuti süttib kambri valgustus.

Temperatuuri valimine
Pärast kontrollpaneeli sisselülitamist saate määrata küpsetamiseks sobiva temperatuuri
.
ÜLES/ALLA
Soovitud temperatuuri saamiseks kasutage lüliteid
NäidikulD1 hakkab algtemperatuur vilkuma. Temperatuuri muutmiseks kasutage lüliteid ÜLES/ALLA
Kui olete määranud sobiva temperatuuri, oodake 5 sekundit, kuni andmed salvestuvad.
Valitud temperatuur kuvatakse näidikul.
AEG
Kui temperatuuri valimise järel soovite koheselt määrata küpsetusaega vajutades lülitile
enne 5 sekundi möödumist, võite seda teha ja temperatuur salvsetub ikkagi.

Küpsetusaja valimine
Vajutades AEG lülitit vilkuma eelvalitud ajanäit näidikul
D2, vajutades
ÜLES/ALLA
lülitit, saate muuta näitu. Aega saab määrata vahemikus LÕPMATUS (---) kuni 199 minutit.
Vajutage
AEG lülitit veelkord näidu salvestamiseks.
Samamoodi võib küpsetusaege muuta küpsetamise käigus. Kui uus aeg on valitud, käivitub küpsetamine
automaatselt algusest arvestades uut küpsetusaege.

Niisutus
Küpsetamise ajal on võimalik küpsetuskambrisse lisada auru.
Kui juhtpaneel on aktiveeritud,saate vajutusega lülitile NIISUTUS/HUMIDIFICATION
määrata niisutusvariandi. Pärast vajutust lülitile ilmub kiri
tyP näidikule
D1 , mis võimaldab teil muuta vilkuvat näitu näidikul D2
.
-0: valimisel lülitil HUMIDIFICATION (niisutus), toimub niisutus tehase karakteristikutel.
-1: valimisel toimub niisutus seni kuni lülitit hoitakse allasendis.
-2: valimisel lülitil HUMIDIFICATION (niisutus) saate määrata niisutuse ajalise pikkuse ja niisutuse
vahelise aja. D1 kuvab tyP ,vajutades lülitit HUMIDIFICATION (niisutus),ilmub D1 näidikule
tOn ja saate valida niisutuse aja, mille kestel pritsitakse vett kambrisse. Näidikult yP ja
kiri
HUMIDIFICATION (niisutus) saate valida aja niisutustsüklite
kiri tOF vajutamisel taas lülitile
tyP oli valitud “2”,
vahel. Kui vajutate seejärel lülitit Start/Stopp START/STOP , kui
algab küpsetustsükkel koos automaatse niisutusprogrammiga vastavalt teie valitud näitudele.
HUMIDIFICATION (niisutus) lülitit küpsetamise ajal saab niisutuse katkestada.
Vajutades
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Seeria BRIO GB
Küpsetamine
Kui soovitud temperatuur ja küpsetusaeg on valitud, käivitage küpsetusprotsess vajutades
START/STOP lülitit. out1 kiri ilmub
D1 näidikule ja küttekehad hakkavad kuumutama.
Samaaegselt käivitub ventilaator ja töötab kuni küpsetamise lõpuni.
D1 näidikule kuvatakse küpsetuskambri temperatuur, näidikul D2 kuvatakse järelejäänud
küpsetusaeg. Kui ahi töötab ja taimer loeb aega, vilgub punktike tunni- ja minutinäidu vahel.
UP/DOWN noolelüliteid, saate vaadata valitud aega ja temperatuuri.
Küpsetamise ajal, vajutades
Näit vilgub näidikul 5 sekundit ja läheb automaatsel tagasi reaalnäitude juurde.
.
Küpsetusaega ja -temperatuuri on võimalik muuta küpsetamise ajal.
Küpsetamise lõppemisel kõlab helisignaal ja ja näidud hakkavad näidikutel
vilkuma.
Vilkumise ja helisignaali lõpetab vajutus ükskõik millisele lülitile.
Küpsetamise peatamiseks enne valitud aja lõppemist tuleb vajutada veelkord lülitile START/STOP
.
Viimane küpsetustsükkel koos valitud näitudega jääb ahju mälusse.

Viitstart
Lisafunktsioonina on digitaalset ahju võimalik viitstardiga käivitada. Seda võib kasutada ka ahju
eelsoojendamiseks.
D1 näidikul).
Ahi peab alustuseks olema standby rezhiimis ( OFF kiri on
D1
HoidkeSTART/STOP lülitit 4 sekundit , viimati valitud temperatuurinäit vilgub näidikul
UP/DOWN lüliteid kasutades määrake vajalik temperatuur.
.
TIME
Valige vajalik ahju automaatse käivituse ooteaeg vajutades lülitit
Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 24 tundi.
HUMIDIFICATION vajutamisega, START/STOP lüliti vajutamisel
Näidud tuleb salvestada lüliti
hakkab viitstardi aeg vähenema.
. D1 näidikul peab olema määratud temperatuur ja näidikul D2 vilgub punktike, see tähendab, et
viitstart on aktiveeritud.
Kui küpsetusaeg on üle tunni, kuvatakse aeg minutite ja tundidena, alla selle aga minutite
ja sekunditena.
Kui viitstardi aeg on jõudnud nulli, käivitub ahi etteantud temperatuuril 20 minutiks (tehaseseade).
Lüliti START/STOP vajutamisel saate katkestada viitstardi ja käivitada ahju tavapärasel
moel.
Lüliti ON/OFF vajutamine peatab viitstardi funktsiooni täielikult.
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GB Seeria BRIO
Programeerimine
Ahju prgrammeerimine annab kasutajale võimaluse salvestada küpsetusprogramme .
Võimalik salvestada 10 programmi koos küpsetustemperatuuri, küpsetusaja ja niisutusparameetritega.
RECIPE . Näidikule
D1 ilmub P1 ja kasutades
Programmi valimiseks tuleb vajutada lülitit
UP/DOWN noolelüliteid, saab liikuda läbi programmimälu.
Pärast soovitud programmi leidmist , vajutage lülitit START/STOP programmi käivitamiseks.
Viimati kasutatud programmi salvestamiseks tuleb lihtsalt vajutada
RECIPE ja hoida seda 4 sekundit.Näidikul D1onP1 kiri.
lülitit
KasutadesUP/DOWN nooleklahve, saate valida sobiva mälupesa. Vilkuv mälupesa number
tähendab seda, et antud programminumber on vaba. Vastasel juhul on mälupesasse programm
juba salvestatud.
Pärast sobiva pesa valikut hoidke lülitit Recipe 4 sekundit. Valitud programmi näidud salvestuvad
automaatselt.
Kui salvestate mälupessa, kus programm on juba olemas, kirjutatakse uued näidud automaatselt
üle.

Märguanded ja alarmid
Alarmi korral kostub akustiline helisignaal. Selle lõpetamiseks vajuta DOWN nooleklahvi.
Elektritoide puudub
Pärast voolukatkestust ilmub kiri PF näidikule. See kaob ükskõik millise lüliti vajutamisel.
Kambri termoanduri alarm
See alarm ilmub küpsetuskambri termoanduri vea korral. Alarm kirjaga
D1 näidikule..
ilmub
Kõik funktsioonid, peale küpsetuskambri valgustuse, kaovad.
.

Er1

Uks avatud (ainult “BRIO MIDI...- BRIO MAXI... ” mudelitel)
Kui uks on avatud,on näidikul D1 kiri
d-r . Kõik funktsioonid,peale küpsetuskambri valgustuse,
ja küpsetustsükkel peatub. Ukse sulgemisel küpsetusprotsess jätkub.
Ohutustermostaadi rakendumine (ainult “BRIO MIDI...- BRIO MAXI... ” mudelitel)
See alarm ilmub ohutustermostaadi rakendumisel. Ahju näidikule
D1
ilmub kiri
ALL Kõik funktsioonid peatuvad ja kostub helisignaal. Kui ohutustermostaat taastatakse,
vajutage taas ON/OFF lülitit alarmi eemaldamiseks ja näidikule ilmub kiri OFF .
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