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AKE.470.501

Konveksiyonel Fırın Kontrol Ünitesi

Kullanım Kılavuzu

Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve cihazı
kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Kullanma kılavuzunu gelecekteki ihtiyaçlar için cihazla birlikte saklayınız. Cihazı sadece kullanım
kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız.

Cihazın imhası elektrik ve elektronik ekipmanlarla ilgili yerel
standartlara göre yapılmalıdır.
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1. CİHAZIN TANITIMI
1.1 Genel Özellikler
AKE.470.501 serisi elektrikli ve gazlı konveksiyonel fırınların yönetimi için tasarlanmış şık
tasarımlı kontrol ünitesidir.
Kullanıcı ara yüzü 7’ TFT 64K renkli yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran şeklinde tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran kullanım kolaylığı sağlar. Esnek, darbeye
dayanıklı ve su geçirmez ekran ünitesi sayesinde uzun süreli kullanım ve kolay temizleme
imkânı sunar.
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Program kaydetme özelliği sayesinde her zaman aynı kalitede ürünler hazırlamanızı ve
vakit kaybetmemenizi sağlar. Android tabanlı uzaktan kontrol sistemi ürünlerini kontrol
etmenizi sağlar. USB ile cihaza bağlanabilir, geçmişe yönelik fırın verileri rapor halinde
alınabilir, başka bir kontrol panelindeki reçeteler yüklenebilir ve yazılım güncellemesi
yapılabilir. Dâhili batarya sayesinde enerji kesintisi yaşanması durumunda kontrol ünitesi
çalışmaya devam edebilir.
Sahip olduğu teknoloji ile kullanıcılara sesli uyarı sistemi ve uyarı aydınlatma özelliği
sunar.
Esnek çalışma voltajı özelliği sayesinde dünyanın her yerinde herhangi bir adaptör cihaza gereksinim duymadan çalışabilir.
Müşteriye özel görsel tasarım yapılabilmektedir.

2. CİHAZIN BOYUTU VE MONTAJI
Aşağıdaki çizimler cihazın kullanıcı ara yüzünün boyutlarının ne olduğu hakkında sizleri
aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır. Belirtilen uzunluk ‘mm.’ uzunluk biçimidir.

Şekil 1: Cihaz Boyutu
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Şekil 2: Cihazın Montajı

Şekil 3: Röle kartı boyutu

Cihazın montajı mutlaka ilgili
teknisyen tarafından yapılmalıdır.
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Cihazın montajını yaparken şunlara dikkat etmelisiniz;
- Cihazın montajı ilgili teknisyen tarafından yapılmalıdır. Aksi halde sorumluluk kullanıcıya
aittir.
- Cihazı herhangi bir ısı kaynağının yakınına monte etmeyiniz. Cihazın etkili bir şekilde
çalışabilmesi için bulunduğu ortam sıcaklığının 0-50 Celcius arasında olmasına özen
gösterilmelidir. Cihazın ısı kaynağı olan bir parçanın yakınına monte edilmesi durumunda ek
soğutma tedbirleri alınmalıdır. Aksi halde sorumluluk kullanıcıdadır.
- Cihazı monte edileceği alana yerleştiriniz. İlgili alanın kesitinin ölçüleri yukarıda
belirtilmiştir. Lütfen sağlıklı bir montaj işlemi için bu ölçülere uyunuz.
- Cihazı montaj edilecek sacın önünden kesit alana yerleştiriniz.
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- Daha sonra cihaz ile birlikte gönderilen montaj aparatlarını montaj sacının arkasından
cihazın alt kenar ortasında ve üst kenar ortasındaki yerlerine takarak uygun vidalama aleti
montajı tamamlayınız. Yüksek torklu vidalama aleti kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazın ön paneli yumuşak ve nemli bez ile temizlenmelidir. Tiner vb. ürünler kesinlikle
kullanmayınız.
- Montaj esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde cihazınız garanti
kapsamından çıkar.
Herhangi bir arıza durumunda cihazın arka kapağını kesinlikle sökmeyiniz. Aksi halde
ürününüz garanti kapsamından çıkar

3. ELEKTRİK BAĞLANTISI
Cihazın elektrik bağlantısını yaparken şunlara
dikkat etmelisiniz;
- Cihazın elektrik bağlantısı uzman bir
elektrik teknisyeni tarafından şekil 4’ te
belirten elektrik bağlantı şemasına uygun
yapılmalıdır. Aksi halde sorumluk kullanıcı
firmaya aittir.
- Cihaza enerji verilmeden önce besleme
voltajının cihaz için uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Mayalandırma Kabini
Kontrol Ünitesi için besleme voltajı 220VAC
olmalıdır.
- Birden çok elektronik cihaz kullanılıyorsa
her cihaz için ayrı besleme hattı çekilmelidir.
Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde
besleme hattı üzerine yalıtma trafosu ve hat
filtresi kullanılmalıdır.
- Cihazın besleme hattına hiçbir kumanda
devresi bağlanmamalıdır.

- Sensor ve giriş sinyallerini cihaza taşıyan
kablolar, besleme, kumanda, anahtarlamalı
olarak çalışan endüktif yük kablolarından
olabildiğince uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve
etkilenmesi önlenmelidir.
- Sensor ve giriş sinyallerini cihaza taşıyan
kablolarda blendajlı kablolar seçilmelidir
ve kablonun blendajı mutlaka toprağa
bağlanmalıdır.
- Cihazın içerisine sıvı akması ve iletkenlik
yapacak metal parçaların girmemesi için
gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde
yangın çıkması ve elektrik çarpması gibi
kazalar meydana gelebilir.
- Elektrik bağlantısının yapımı esnasında
cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi
halde cihazınız garanti kapsamından çıkar.
- Herhangi bir arıza durumunda cihazın arka
kapağını kesinlikle sökmeyiniz. Aksi halde
ürününüz garanti kapsamından çıkar.
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Aşağıdaki elektrik bağlantı şeması cihazın elektrik bağlantı şemasının ne olduğu ve nasıl
yapılması gerektiği hakkında sizleri aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.
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4. KULLANICI ARAYÜZÜ
Cihazın çalışma modlarını aşağıda görebilirsiniz;
•
•

ON : Cihaza enerji verilip açılması
OFF : Cihaza enerji verilip cihazın kapalı durumda olması.

4.1 Başlama Ekranı
1.
Cihazın elektrik bağlantısını 3’üncü bölümde tarif edildiği gibi
yaptıktan sonra cihaza enerji veriniz. Şekil 5’te gösterildiği gibi ON/
OFF butonuna basarak cihazı başlatınız.
2. Cihaz başlarken firma logosu gösterilir.
3. Şekil 6’da görüldüğü gibi ana ekrana ulaşana kadar ekrana
dokunmayınız.

Şekil 5

4.2 Ana Ekran
Cihaz açılınca, kullanıcı doğrudan ana ekrana erişir. Ana ekranda reçeteler, manuel pişirme
programı, ayarlar ve yıkama ikonlarına sadece dokunarak yapmak istedikleri işlemleri
başlatabilirler.
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Şekil 6: Ana Ekran

Kullanıcılar gerçek tarih ve saati ekranın sağ üst köşesinde görebilirler.
4.3 Reçeteler Fonksiyonu
Reçete kaydetme fonksiyonu bir pişirme döngüsü kaydetme imkânını kullanıcılara sunar. Bir
reçete başlatıldığında cihaz daha önce kaydedilmiş parametreleri kullanarak pişirme işlemini
sürdürür. Reçete kaydetmek için bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Şekil 7’de görüldüğü
gibi Reçeteler ikonuna dokunduktan sonra Şekil 8’de görülen reçete kategorileri menüsüne
ulaşmak mümkündür. Reçete kategorileri menüsünde herhangi kategorisini düzenlemek
mümkündür.

Konveksiyonel Fırın Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu AKE.470.501
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Şekil 7: Ana Ekran

Şekil 8: Reçete Kategorileri

Kategorileri düzenlemek için;
1.
2.
3.
4.

Öncelikle Şekil 7’de görüldüğü gibi Reçeteler ikonuna dokunarak kategoriler menüsüne
giriniz.
Şekil 8’de görüldüğü gibi kategoriler menüsünde düzenlemek istediğiniz kategorinin
ikonuna birkaç saniye basılı tutunuz.
Şekil 9’da görüldüğü gibi reçete düzenleme menüsüne erişeceksiniz.
Bu menüden kategori ismi ve resmini düzenlemeniz mümkündür.

Şekil 9: Kategori Düzenleme Ekranı
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4.3.1 Reçete Ekleme
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Şekil 10: Reçete Kategorileri

Şekil 11: Reçeteler Ekranı

Reçete eklemek için ;
1.
2.
3.
4.

Şekil 10’da görüldüğü gibi ilgili reçete menüsüne tıklayınız.
Daha sonra Şekil 11’de görüldüğü gibi reçeteler ekranını görüntüleyebilirsiniz.
Şekil 11’de ekranın sağ alt köşesindeki “+” ikonunua dokunarak reçete ekleyebilirsiniz.
Şekil 12’ de görüldüğü gibi reçete ayarları değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Çok Aşamalı Pişirme Fonksiyonu
Şekil 12’de görüldüğü gibi mavi “+” ve “-“ ikonları yardımıyla pişirme fazı eklenebilir veya
çıkarılabilir. Her pişirme fazı için gerekli set değerleri Reçete Değerleri Ayarları ekranından
yapılabilir.

Akıllı Fan Fonksiyonu
Fan hız ayarını yapmak için Şekil 12’de görülen fan hızı göstergesine dokunarak fan hız
ayarını belirleyeceğiniz fan hız ayarı ekranına ulaşabilirsiniz.
Akıllı fan fonksiyonunu tercih etmemeniz durumunda uygun fan hızı seçeneğini
ekleyebilirsiniz.
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Akıllı Fan Fonksiyonu nedir?
Pişirme esnasında, hava dolaşım fanı sağa ve sola döner. Daha iyi bir motor ömrü için
her yön değişimi bir fren zamanını gerektirir. Pek çok durumda birbirini takip eden bu yön
değişimleri ve fren zamanları toplam pişirme zamanı ile kesişmez. Akıllı fan fonksiyonu fan
yön değişimi zamanını toplam pişirme zamanına eşit bir şekilde dağıtır.
Sıcaklık Ayarı
Lütfen pişirme sıcaklığını ayarlamak için Şekil 12’de gösterilen sıcaklık göstergesine dokunuz
ve pişirme sıcaklığını ayarlayınız.
Tepsideki sıcaklık değeri set değerine ulaşana kadar ısıtma sağlanır ve ne zaman set
değerinin altına düşerse tekrar ısıtma işlemi gerçekleşir.

Buhar

TR

Lütfen buhar ayarlarını yapmak için Şekil 12’de gösterilen buhar göstergesine dokunuz ve
buhar oranı ve

EN

Ön Isıtma
Ön ısıtma süresince fan maksimum hızda çalışır. Sıcaklık set değerine ulaşınca ön ısıtma
otomatik olarak sona erer.

Şekil 12: Reçete Değerleri
Ayar Ekranı

Şekil 13: Fan Hız Ayarı

Şekil 14: Buhar Ayarı
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Bir Reçeteyi Başlatmak
İhtiyaç varsa, her pişirme fazı için gerekli değerler Şekil 12’de gösterildiği gibi yeniden
düzenlenebilir.
Pişirme işlemini başlatmak için Şekil 12’deki “Start” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Pişirme işlemi başladığında kullanıcı
Dıştaki daire işlemdeki faz süresini gösterir.
İçteki daire toplam pişirme süresinin geri sayımını
gösterir.

TR

Kullanıcı set değerlerini ve okunan değerleri pişirme
ekranın görebilir.
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Şekil 15: Baking Screen

Pişirmeyi Durdurma
Pişirmeyi durdurmak için lütfen geri tuşuna
basınız. Pişirmeyi durdurma konfirmasyonunu
onayladıktan sonra pişirme işlemi
sonlandırılacaktır.
Lütfen Şekil 16 ya bakınız.

Şekil 16: Finish Baking Operation
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Manuel Pişirme Fonksiyonu
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Şekil 17

Şekil 18

Şekil 17’de gösterildiği gibi manuel pişirme değerlerini ayarlamak için manuel pişirme ikonuna
dokununuz. Şekil 18’de gösterilen pişirme değerlerini giriniz. Manuel pişirme esnasında cihaz
aşağıdaki parametreleri yönetir :
- Pişirme Zamanı
- Pişirme Sıcaklığı
- Fan Hızı
- Buhar
- Klape
- Core Probe
- Ön ısıtma

Lütfen pişirme işlemini başlatmak için Start butonuna dokunun.
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AYARLAR
Lütfen Şekil 20 de görülen “Ayarlar” menüsüne erişmek için Şekil 19’da gösterildiği gibi
“Ayarlar” butonuna dokunun.
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Şekil 19

Şekil 20

KULLANICI AYARLARI

Şekil 21

Şekil 22
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PARAMETERS
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Fan Parameters
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Şekil 23

Şekil 24

Sıcaklık Parametreleri

Pişirme Parametreleri

Şekil 25

Şekil 26

16
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Buhar Parametreleri

Gaz Parametreleri

Şekil 27

Şekil 28

Tepsi Parametreleri

Damper ve Aspiratör Parametreleri

Şekil 29

Şekil 30
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GÜNCELLEME
Lütfen size gönderilen güncelleme yazılımın bir USB harici diske aktarınız. Daha sonra ekran
ünitesinin arkasında yer alan
YIKAMA
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AKE.470.501 Series

Controller for Electric/Gas Convection
Ovens

User Guide

Please read this document thoroughly before installation and before
use of device and follow all recommendations; keep this document
with device for future consultation. Only use the device in the way
described in this document; do not use the same as a safety device.

The device must be disposed of in compliance with local standards
regarding the collection of electric and electronics equipment.
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1. INTRODUCTION
1.1 Introduction of Device
AKE.470.501 series are range of elegant-stylish controller for the management of Electric/
Gas Convection Ovens.
The user interface is designed with 7’ TFT 64K color Touch- Screen and high. It provides
ease of use with its high sensitivity Touch-Screens. The flexible, impact resistant,
waterproof panel makes cleaning easier and its lifetime longer.
Program saver feature provide to prevent loss of time and prepare the same qualified
products. The android based remote control system helps to control your products. With
USB, which can be connected to the control panel, retrospective data can be received
via the oven in reports, recipes and programs can be transferred between the control
panels, software can be update. The internal battery keeps the control panel running
when the power supply is disconnected.
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It sets its users with technology with warning lights, audible warning system, and clear
displays.
It has flexible operating voltage. So it works without the need to additional apparatus in
all over the World.
Company-focused designs can be made with changeable visual design.

2. DEVICE DIMENSIONS AND INSTALLATION

Figure 1 : Device Dimensions
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Figure 2 : Device Installation

Figure 3 : Convection Oven I/O Unit’s Dimensions
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Please consider following recommendations when installing device;
- Installation of the device should be done by experienced technicians in accordance with
the artworks indicated above. Otherwise the responsibility belongs to the buyer.
- Please do not install the device near any heat source. The operating ambient
temperature of the device should be between 0 to 50 ᵒC. In the case of installing the device
near heat source, buyer must take additional precautions for cooling device. Otherwise the
responsibility belongs to the buyer.
- Cross section dimensions is indicated above. Please consider these dimensions when
installing device.
- Place the device the installation area on plate.
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- Please mount montage apparatus of device. Then place the device in front of the
montage plate and screw together with help of montage apparatus. Please do not use
high-torque screwdrivers when mounting the device.
- The appliance should be cleaned with a soft, damp cloth with a front panel. Thinner etc.
do not use substances.
- Never remove the warranty label. Otherwise, your device is not covered by the warranty.
The appliance must be repaired by authorized service personnel.
- In case of any malfunction, do not interfere with the device. If the malfunction continues,
notify the service in writing with the explanation.

3. DEVICE CONNECTION DIAGRAM
Please consider following recommendations
when making electrical connection of
device;

from being moved and influenced separately
as far as possible from the inductive load
cables operating as feed, control, switching.

- Connection of the device should be
done by experienced technicians in
accordance with the diagram. Otherwise the
responsibility belongs to the buyer.

- Shielded cables should be selected for
the cables that carry the sensor and input
signals to the device, and the cable shield
must be connected to the ground.

- The supply voltage must be checked
before the device is energized. (85-305VAC)

- Never remove the warranty label.
Otherwise, your device is not covered by the
warranty. The appliance must be repaired by
authorized service personnel.

- If more than one electronic device is used,
separate feeder lines for each device must
be towed. Insulation traces and line filters
should be used on the supply line where
there is excessive electrical noise.
- The cables carrying the sensor and input
signals to the device shall be prevented

- In case of any malfunction, do not
interfere with the device. If the malfunction
continues, notify the service in writing with
the explanation.
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4. USER INTERFACE
The interface has the following operating modes ;
•
•

ON : The device is powered up and switched on.
OFF : The device is not powered up and switched off

4.1 Splash Screen
1.
2.

Please push the ON/OFF button to switch on or off device
as it is seen in Figure 5.
When control unit is powered up, it defaults to AKE splash
screen for a few second. Customer-specific splash screen
can be designed.

4.2 Home Screen

TR

Figure 5 : Switch on or off
device

When the device is turned on, user directly accesses the home screen. The user can
access the recipes, manual baking program, setting and washing modes in home screen. It
is enough to touch the icon on the screen to enter any menu.

EN

Figure 6 : Device Home
Screen

User can see the real time and date at the right corner of device home screen as it is seen
in Figure 6.
4.3 Recipes Function
Recipes function makes it possible to save the settings of cooking cycle for a recipe.
When the recipe is started up device uses the settings saved. There is no limit to save up
recipes. When touching “Recipes” ıcon on the screen, you can access Recipe Categories
Menu. You can select and start a recipe or regulate categories, may change categories’
name and image.
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TR
Figure 7 : Device Home Screen

Figure 8 : Recipe Categories

To regulate categories,
1.
2.
3.
4.
5.

Please touch Recipes icon as it is seen in Figure 7 to reach Recipe Categories Screen.
And then you’ll access “Recipe Categories Screen” as it is seen in Figure 8.
Please touch and hold for a few seconds on category icon as it is seen in Figure 8
Then you’ll access “ Recipe Regulation Screen” as it is seen in Figure 9
You can enter category name and add image as it is seen in Figure 9

Figure 9 : Category Regulation Screen

EN
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4.3.1 Adding A Recipe

TR
EN

Figure 10 : Recipe Categories

Figure 11 : Recipes Screen

To add a recipe;
1.
2.
3.
4.

Please touch related category icon as it seen in Figure 10.
And then access Recipes Screen as it seen in Figure 11.
Touch “plus” icon at the right corner of Recipes Screen as it is seen in Figure 11.
Set recipe values as it is seen in Figure 12.

Multi-Phase Baking Function
A recipe can consist of one or more cooking phases (max.: 6), each one independent of the
others. At the end of each phase the device the device automatically moves on the next
one. The device is capable of managing the following settings in each phase:

Smart Fan Function
Please touch Fan key to set fan speed level as it is seen in Figure 12.
Unless you prefer Smart Fan Function, you can set one of fan speed level as it is seen in
Figure 15.
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What is Smart Fan Function?
During cooking, the air circulation fan turns left and right. For better fan motor life every
direction change requires brake time. Most cases this consecutive direction and brake
times cannot match with the total baking time. Smart fan function evenly distribute the fan
direction time to baking time.
Temperature Setting
Please touch Temperature key to set cooking temperature as it seen in Figure 12.
The output is on until chamber temperature reaches the working set-point and it switches
on again whenever the temperature fall below set-point.

Steam Injection

TR

Please touch Steam key to set steam injection as it seen in Figure 14.

EN

Preheat
During pre-heating the fan works at maximum speed. When the temperature has reached
setpoint, pre-heating operation will be automatically ended.

Figure 12 : Recipe Values
Setting Screen

Figure 13 : Fan Speed
Level

Figure 14 : Steam
Injection Setting
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Start a Recipe
If needed, the desired values for each phase can be set by touching the values on display
and they can be adjusted as it is seen in Figure 12.
It’s enough to touch “Start” button to initiate baking operation as it is seen in Figure 12.

When starting baking operation, user accesses
baking screen as it is seen in Figure 15..
External circle shows countdown of phase time.
Internal circle shows the countdown of total baking
time.

TR

User can see the set point and reading values on
the baking screen as it is seen in Figure 15.
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Figure 16 : Baking Screen

Stop Baking

Please touch back key to finish baking
operation. After confirmation of finishing
baking operation as it is seen in 16 .

Figure 16 : Finish Baking Operation
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Manual Baking Function

TR
EN
Figure 17

Figure 18

Please touch Manual Baking key to set manual baking values. The device is capable of
managing the following setting for manual baking function :

- Baking time
- Baking Temperature
- Fan Speed
- Steam Injection
- Damper Management
- Core Probe Management
- Preheat Option

Please touch Start key to launch manual baking operation.
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SETTINGS
Please touch SETTING key to reach setting screen as it is seen in Figure.
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Figure 19

Figure 20

USER SETTINGS

Figure 21

Figure 22
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PARAMETERS
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Fan Parameters
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Figure 23

Figure 24

Temperature Parameters

Baking Parameters

Figure 25

Figure 26
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Steam Parameters

Tray Parameters

Figure 27

Figure 28

Gas Parameters

Damper and Aspirator Parameters

Figure 29

Figure 30
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Update

Wash
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Notes

Notes

Adress : Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekçi Cad. Kobisan San.
Sit. A Blok No:17/O Karatay/Konya/TÜRKİYE
Phone : +90 332 239 04 03 • E-Mail : info@aketroniks.com.tr
www.aketroniks.com.tr

