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PROGRAMMEREN AANWIJZING : PFVE-000R005-NL
Niet-contractuele foto’s.

De onderneming behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen aan te brengen - Kopie verboden.

ELEKTRISCHE 
CONVECTIEOVENS

Beheer van de volgende functies  (Afhankelijk van de oven 
configuratie) :
Stoom (optie)
Wasemafvoerkleppen
Afzuigkap
Energiebesparing
Geurafzuiging
Energiebesparende functie - Halve belading
Toerenregelaar (optie)
Wekelijkse planning
100 mogelijk programma’s in het geheugen : 

1 handmatig programma
3 programma’s doorlopend bakken
96 programma’s met 6 mogelijke fases

577, rue Célestin Hennion
59144 Gommegnies - France

Tel : (33) 03 27 28 18 18
Fax : (33) 03 27 49 80 41

http://www.eurofours.com
email:infos@eurofours.com
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PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Neem de tijd om deze te lezen om vertrouwd te grakern met ons produkt.

Naam van de bedieningspaneel

Aan / Uit van de bedieningspaneel

Fabrieksinstelling

Menu installateur

Gebruikersmenu

Parametertoegang volgens autorisatieniveau

Menu’s beschermd met een toegangscode

Wekelijks programma

Bakoverzicht
( Voorbeeld : Bakken-in-bedrijf )

PROGRAMMA 1

Maa

Din

Woe

Don

Vri

Zat

Zon

STOKBROOD

Aan / Uit verlichting Reinigingsprogramma (enkel 
AUTOWASH)

USB-aansluiting

Afbeelding bakken-in-bedrijf 
niet zichtbaar
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TOEGANGSNIVEAU
(Zie paragraaf : Instellen bedieningspaneel parameters)

 Het veranderen van de parameters hangt af van het toegangsniveau :

Instellingen kunnen niet worden gewijzigd. Alleen de volgende commando’s zijn 
actief :

Start bedieningspaneel   - Stop  bedieningspaneel .

Start het bakken  - Stop het bakken .

Afzuigkap op lage snelheid  - Afzuigkap op hoge snelheid 

Selectie van de recepten  

Keuze en wijziging recept « HANDMATIG »  : Ledere wijziging van het recept « 
HANDMATIG » tijdens het bakken wordt automatisch opgeslagen 
(Instellingstemperatuur, Baktijd, Ventilatie)*. 

Aan / Uit van de stoom « HANDMATIG »  

Open / Sluiten wasemafvoer « HANDMATIG» .

+ 

WIJZIGING van een recept tijdens het bakken is MOGELIJK maar het 
OPSLAAN van het gewijzigde recept is ONMOGELIJK (Instellingstemperatuur, 
Baktijd, Ventilatie)*. 

Aan / Uit van de stoom  voor de andere programma’s

Open / Sluiten wasemafvoer  voor de andere programma’s.

+  

Toegang tot de programmering van de recepten .

+ 

* Zie paragraaf : «Snelle wijziging van de cyclus in de vooruitgang».- GEBRUIKSAANWIJZING

Stokbrood
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GEBRUIKERSMENU

1/ Toets code : 3210

2/ Validatie 

Toegang tot de programmering is geblokkeerd tijdens het bakken

Woensdag

Gebruikersmenu

Helderheid

Vertr. voor Standby

Biep toetsen

26/03/2014           V x-x

Gebruikersmenu

Tijd beg.Afzui
voor eind bakt

Tijd overgang
energiebespar.

TijdOpenWasem.
vo eind geurAb

Temp. Ingesteld
energiebespar

Gebruikersmenu3/5

Instellen recepten Instelling Datum en Tijd Instellen bedieningspaneel 
parameters

Regelingen : Gemeenschappelijke 
instellingen voor alle recepten

STOKBROOD

STOKBROOD

Voorverwarming T°
230°C

Aantal fasen
6

Gebruikersmenu

Weergave vd
insgestel.temp

Vertr.voor Licht

Gebruikersmenu
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Aanpassing van de recepten 

Toegang tot de lijst 
van recepten

HANDMATIG

STOKBROOD

 BROODJES 500g

CROISSANTS

BOTTER CROISSANTS

ROZIJNENBROODJES

CHOCOLADEBROODJES

APPELFLAPPEN

KLEINE BRIOCHES

BRIOCHE MET 4 DELEN

100 mogelijk programma’s in het geheugen  : 
1 handmatig programma 
3 programma’s doorlopend bakken
96 programma’s met 6 mogelijke fases

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

VOORTDUREND BAKKEN

VOORTDUREND BAKKEN

VOORTDUREND BAKKEN

Weergave van de 13 
voorgeprogrammeerde recepten 

volgens de recepten, aangegeven in 
de gebruikershandleiding in de 

paragraaf «Bak adviezen» + de 4 
speciale programma's (1x 

HANDMATIG + 3x VOORTDUREND 
BAKKEN).

De naam van het specifieke programma  «HANDMATIG» kan niet 
worden gewijzigd.

- - - 

Lijst van recepten (10 paginas)

Vorige bladzijde
Op pag. 1/10, biedt direct

toegang tot pag.10/10 waar zich
de 3 continue bakprogramma’s

bevinden

Volgende pagina

Gebruikersmenu

HANDMATIG

HANDMATIG

Voorverwar

Aantal fasen

BRIOCHE MET 6 DELEN

VOORGEKOOKT 

VOORGEKOOKT BROOD

SOEZEN DEEG

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
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Invoeren van de receptnaam : Kies de te programmeren 
regel

Wijziging van de receptnaam : Kies de te wijzigen naam 
(behalve  «HANDMATIG» en «VOORTDUREND BAKKEN»)

Toegang tot de 
toetsenbord

 (Volgende pagina)

......................   ..............

......................        .........

...................              ......

.......................         .......

.......................................

.......................................

.......................................

VOORTDUREND BAKKEN

VOORTDUREND BAKKEN

VOORTDUREND BAKKEN

Gebruikersmenu

...................................

........................  ...........

Voorverwar-

Aantal fa-

HANDMATIG

CROISSANTS

BOTTER CROISSANTS

ROZIJNENBROODJES

CHOCOLADEBROODJES

APPELFLAPPEN

KLEINE BRIOCHES

BRIOCHE MET 4 

BRIOCHE MET 6 

SOEZEN DEEG

Gebruikersmenu

KLEINE BRIOCHES

KLEINE BRIOCHES

Aantal fa-

Voorverwar-
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Hoofdletter / 
Kleine letter

Spatie

Validatie

Verwijder gehele regelVerwijder één
positie tegelijk

Speciale
symbolen

Invoerregel

De receptnaam kan letters, cijfers en speciale 
symbolen bevatten. 

Aantal mogelijke posities : 21
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Druk op de te wijzigen 
parameter

Validatie

Programmeren van een recept (behalve voor het 
programma «VOORTDUREND BAKKEN»)

Gebruikersmenu

CHOCOLADEBROODJES

CHOCOLADEBROODJES

Voorverwarming T°
230°C

Aantal fasen
6

Gebruikersmenu

CHOCOLADEBROODJES

CHOCOLADE-

Aantal fasen
6

Toegang tot de 
aanpassing van de fasen

Gebruikersmenu

CHOCOLADEBROODJES

Baktemperatuur
200°C

Fasetijd
15 mn

Ventilatie controle
Ja

W.afv. vóór einde bak.
5 mn

Instel. Vol vermogen
Ja

Druk op de te 
wijzigen 
parameter

Duur stoominjectie
10 s

Gebruik de pijltjes 
om van de ene naar 

de andere fase te 
gaan.

Zie de tabel «Afstelbereik zichtbaar» na het hoofdstuk :
Programmering van de recept  «VOORTDUREND BAKKEN»

Voorverwar-

Vergeet niet om op de afbeelding van de 
diskette te drukken om de wijziging(en) 

van het recept op te slaan.
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Druk

Validatie

Programmering van de recept  «VOORTDUREND 
BAKKEN»

Gebruikersmenu

VOORTDUREND 

VOORTDUREND BAK-

Voorverwarming T°
230°C

Aantal fasen
1

Gebruikersmenu

VOORTDUREND BAK-

VOORTDUREN

Aantal fasen
1

Gebruikersmenu

VOORTDUREND 

Baktemperatuur
200°C
Baktijd
15 mn

Ventilatie controle
Ja

W.afv. vóór einde bak.
Ja

Instel. Vol vermogen
Ja

Voorverwarming 

Druk op de te wijzigen parameter

Duur stoominjectie
--- s

Toegang tot de 
aanpassing van de 

Niet wijzigbaar

Zie de tabel "Afstelbereik 
zichtbaar" hieronder

Vergeet niet om op de afbeelding van de 
diskette te drukken om de wijziging(en) 

van het recept op te slaan.
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Instellings bereiken

Voorverwarming T° : van 0°C tot 250°C

Aantal fasen :

Voor alle programmas behalve  «VOORTDUREND BAKKEN» van 1 tot 6

Voor het programma  «VOORTDUREND BAKKEN» 1

Baktemperatuur : van 0°C tot 250°C

Duur :

 2 tot 6 Fases - Fasetijd van 1tot 99 mn / Fase (totaal van de 6 fases : max 594 mn)

1 Fase - Baktijd van 1tot 99 mn

W.afv. vóór eindeBak. :

Voor alle programmas behalve  «VOORTDUREND BAKKEN»

1 Fase van 0 tot Baktijd

 2 tot 6 Fases van 0 tot Baktijd

Voor het programma  «VOORTDUREND BAKKEN» (1 Fase) Ja                              /                             Nee
De stoom afvoerklep blijft open gedurende de 

hele baktijd
De stoom afvoerklep blijft gesloten gedurende 

de hele baktijd

Functies gerelateerd aan de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde opties

Duur stoominjectie :

Met damp

Voor alle programmas behalve  «VOORTDUREND BAKKEN» van 0 tot  30 s

Voor het programma  «VOORTDUREND BAKKEN» ---
Zonder damp ---

Ventilatie controle :

Met toerenregelaar van 0 tot 10

Zonder optie toerenregelaar Ja / Nee

Instel. Vol vermogen : Ja / Nee

--- Afwezigheid van de optie

--- Niet toepasbaar
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Datum-en tijdinstellingen 

Gebruikersmenu

Woensdag Dag (Automatisch berekend op basis van de datum)

Datum

Uur

Druk op iedere te wijzigen 
variabele.

DD /  MM / JJ

MM /  DD / JJ

Druk op de diskette afbeelding om 
op te slaan.

Datum en tijd worden
automatisch bijgewerkt in de

grijze balk

WAARSCHUWING
In landen met zomer- en wintertijd, denk eraan 

de tijd te wijzigen (de functie is niet 
automatisch).

Datum
Huidige uur

Volgende pagina
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Instellen bedieningspaneel parameters

Toegangsniveau

Taal

Fr
an

s

E
ng

el
s

S
pa

an
s

N
oo

rs
N

ed
er

la
nd

s

R
us

si
sc

h

Gebruikersmenu

Helderheid

Vertr. voor Standby

Biep toetsen

Volume Zoemer

Druk op de afbeelding om te activeren/désactiveren

Stand-by scherm : instelbaar van 0 tot 30 mn

Helderheid van het scherm : instelbaar van 50 tot 100%

26/03/2014                                   V x-x

Vertalings versie

Alle afgebeelde instellingen zijn de fabrieks-instellingen

Volgende pagina

P
oo

ls

P
or

tu
ge

es
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Regelingen : Parameters gemeenschappelijk voor alle recepten

Tijd overgang
energiebespar.

Temp. Ingesteld
energiebespar

TijdOpenWasem.
vo eind geurAb

Weergave vd
insgestel.temp

Vertr.voor Licht

Gebruikersmenu

Volgende pagina

Tijd beg.Afzuig.voor eind bakt : Instelling van de tijd voor het einde van de bak-cyclus 
wanneer de afzuigkap automatisch start (instelbaar van 0 tot 99 mn).

Tijd overgang energiebesparing : Instelling van de buiten-gebruik tijd van  de timer , 
voordat de energiebesparingsfunctie inschakelt (instelbaar van 0 tot 09u 50).

Temp. Ingesteld energiebespar : Instelling van de temperatuur waarop de oven 

gehouden wordt wanneer deze niet in gebruik is (instelbaar van 50°C tot 150°C) - bij  
Stop van de oven.

TijdOpenWasem. vo eind geurAb : Instelling van de tijd voor het einde van de geur-
absorptie cyclus wanneer de afvoerklep automatisch opent (instelbaar van 0 tot 20mn).

Weergave van degeprogr.temp : Druk op de afbeelding om te activeren/désactiveren.

 Geeft de ingestelde temperatuur;  Geeft de werkelijke temperatuur.

Tijd beg.licht : Instelling van de tijd voor het einde van de bak-cyclus waarop de 
ovenverlichting begint te knipperen [instelbaar van 0 tot 5 mn
(bij 00 mn : de oven knippert niet)].

Gebruikersmenu

Tijd beg.Afzui
voor eind bakt

Alle afgebeelde instellingen zijn
de fabrieks-instellingen

Temp. Ingesteld 
energiebespar

Temp. Ingesteld 
energiebespar

Activeren

Desactiveren
Temp. Ingesteld 
energiebesparTemp. Ingesteld 

energiebespar

Instelling

Druk op iedere te 
wijzigen variabele.

Waarschuwing : hier, 2 
velden invullen (uren : 

minuten)

Volgende 
pagina
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HERSTEL EN INJECTIE RECEPTEN MET EEN USB-SLEUTEL 

Weergave van de inhoud van de USB-stick op een computer

Het bestand is leeg

Voorverwarming

Inschakelen 
bedieningspaneel door op de 
toets te drukken

De overdracht 
begint bij het 

inbrengen van de 
USB-stick in de 

USB poort.

Wacht op het 
verschijnen van een 

groen OK teken en het 
alarmsignaal voor het 
uitnemen van de USB-

stick

Weergave van de inhoud van de USB-stick op een computer

Het bestand «FXPRG000» met alle recepten is met succes gekopieerd.

VOORAF

ACHTERAF

Gebruik een ongebruikte USB-stick,  geformatteerd in 
FAT32

Herstel recepten van de bedieningspaneel

Verwijder nooit de USB stick wanneer de 
overdracht is in volle gang.
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6 bakfases

Programma
HANDMATIG
Voorverwarming
Automat open deur
Aantal fasen
Bakken
Ventilatie snelheid
Fasetijd
Duur stoominjectie
W.afv.vóór eindeBak
Instel. Vol vermogen

Programma
 BROODJES 500g
Voorverwarming
Automat open deur
Aantal fasen
Bakken
Ventilatie snelheid
Fasetijd
Duur stoominjectie
W.afv.vóór eindeBak
Instel. Vol vermogen

Programma
CROISSANTS
Voorverwarming
Automat open deur
Aantal fasen
Bakken
Ventilatie snelheid
Fasetijd
Duur stoominjectie
W.afv.vóór eindeBak
Instel. Vol vermogen

Programma
BOTTER CROISSANTS
Voorverwarming
Automat open deur
Aantal fasen
Bakken
Ventilatie snelheid
Fasetijd
Duur stoominjectie
W.afv.vóór eindeBak
Instel. Vol vermogen
Programma
-------------
Voorverwarming
Automat open deur
Aantal fasen
Bakken
Ventilatie snelheid
Fasetijd
Duur stoominjectie
W.afv.vóór eindeBak
Instel. Vol vermogen

Handmatig 
programma

Recept : 1

Recept : 2

Recept : 3

Recept : 4
Voorbeeld : 3 
bakfases

...

...

...

...

Weergave van een bestand met recepten op een 
computer
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Technicusmenu :
Controleer het 

toegangsniveau 

 NOODZAKELIJK

HANDMATIG
STOKBROOD

  BROODJES 500g
CROISSANTS

APPELFLAPPEN

ROZIJNENBROODJE

CHOCOLADEBROODJE

KLEINE BRIOCHES

BRIOCHE MET 4 

Weergave van het 
huidige recepten 
bestand voor de 

import van nieuwe 
recepten.

VOORAF

Het bestand «FXPRG000»  bevat het recepten bestand dat moet worden geimporteerd in de 
bedieningspaneel.

Als het toegangsniveau is ingesteld op 
«0, 1, 2», detecteert de 

bedieningspaneel de USB-stick niet.

Importeren recepten in een bedieningspaneel
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De overdracht begint bij 
het inbrengen van de 
USB-stick in de USB 

poort.

HANDMATIG
STOKBROOD

CHOCOLADEBROODJ
CROISSANTS

----------------

Voorverwarming

Wacht op het verschijnen 
van een groen OK teken en 
het alarmsignaal voor het 

uitnemen van de USB-stick.

Weergave van het 
nieuwe recepten 

bestand (FXPRG000)

Voordat het receptenbestand van de controller wordt vervangen door het nieuwe bestand 
«FXPRG000»van de USB-key, wordt automatisch een kopie van het originele bestand op 

de USB-key opgeslagen onder de naaml «FXPRG000.OLD».

ACHTERAF

Verwijder nooit de USB stick wanneer de 
overdracht is in volle gang.


