
Wtouch

Wtouch WNET

Sterowanie Wtouch łączy 
nowoczesny i konfigurowalny 
interfejs użytkownika z prostą  
i logiczną administracją  
prawami użytkowników.  
Zakres funkcjonalny jest  
określany przez osprzęt pieca. 

l	 Wyświetlacz 7“ z funkcją  
 wielopunktowego dotyku

l	 Bardzo dobra widoczność z  
 każdego kąta

l	 Powiększanie i gesty znane ze  
 smartfonów

l	 Maksymalnie trzy kliknięcia do  
 każdego punktu menu w sterowania

l	 Szybka edycja dzięki intuicyjnemu  
 interfejsowi obsługi opartemu na  
 popularnych urządzeniach mobilnych

l	 Zarządzanie uprawnieniami  
 użytkowników

l	 Adaptowany interfejs użytkownika

l	 Funkcja kalendarza 
 

l	 Możliwość łączenia układów sterowania  
 w sieć w ramach jednej filii 

l	 Możliwość zmian w trakcie procesu  
 pieczenia

l	 Szkło bezpieczne z podwyższoną  
 odpornością na pękanie, odporne na  
 resztki jak np. tłuszcze czy oleje

l	 Możliwość obsługi także przy użyciu  
 cienkich rękawic

l	 Przycisk połowy wsadu lub IBC*

l	 Funkcja schładzania

l	 Menu pomocy w formie tekstowej

l	 Aktualizacja firmware i programów  
 pieczenia poprzez USB lub Wnet*

 *opcjonalnie

l		Łączy w sieci wszystkie piece sklepowe  
 WIESHEU z centralą

l	 Platforma online umożliwia centralne  
 zarządzania, przesyłanie i odbieranie  
 programów pieczenia

l	 Odczyt danych użytkowych i roboczych

l	 Wgrywanie logo i dźwięków dzwonka

l	 Wykonywanie analiz dla poszczególnych  
 urządzeń, przedstawicielstw i grup

Możliwość zapisu informacji o 
pieczeniu w programach
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Widok logowania z wyborem 
użytkownika

Ulubione aplikacje na stronie 
startowej. Pasek statusu na dole 
pokazuje aktualny program

Menu z dostępnym funkcjami 
podstawowymi dla każdego 
użytkownika. Możliwa szybsza 
zmiana języka

Wszystkie programy do  
pieczenia w formie listy  
programów, ulubionych  
na stronie startowej

Dezaktywacja funkcji dotykowej 
do czyszczenia ekranu

Szybki dostęp do programów 
automatycznego uruchomienie 
programów pieczenia 

Przykładowy wygląd 
ekranu blokowania

Kalendarz z planowaniem  
automatycznego  
uruchomienia,  
automatycznego  
czyszczenia i świąt

Pieczenie ręczne Menu czyszczenia
l		Czyszczenie automatyczne
l		Drzwi w pozycji czyszczenia  
 (Dibas)
l		Czyszczenie ekranu

Przegląd menu serwisowego
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