
 

FQ4000 Grundläggande användning
Fritös PÅ eller AV

Tryck och håll in knappen i 
3 sekunder för att starta. Tryck 
på knappen för att stänga av.  
Använd knappen som sitter 
på önskad sida om ett delat 
kar. Om frityrgrytan är FULL 
av olja trycker du på  JA.

Kontrollera temperatur och 
inställt värde

Tryck på temperaturknappen. 
Visar faktisk temperatur samt 
inställt värde.

Starta en tillagningscykel
Tryck på produktknappen för att starta en 
tillagning. Timern startar nedräkning.

Byta produkt
Tryck och håll in produktknappen 
för att ändra.  Knappens ram 
växlar från grönt till rött och 
sedan till fast rött. Välj en 
annan produkt.

Avbryta en tillagningscykel
Tryck på den RÖDA ”X” -knappen 
bredvid önskad produkt.

Ändra 
språk

Hem-knappen 
(inställningar, recept, 
information och statistik)

Filtermeny Energisparare
Meny

Informationsstatistik

Temp
Manuell 
oljepåfyllning

Avbryt skakn larm
Tryck på knappen under 
aktiv display.

Avbryt larm (TA BORT) vid 
avslutad tillagningscykel

Tryck på TA BORT eller 
KONTROLL under aktiv display.
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Tillagning med FQ4000
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Visa ändringar av tiden samt återstående 
tillagningstid. 
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SKAK visas växelvis med korgen när det är dags att skaka 
frityrkorgen.
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Tryck på knappen TA BORT/MARKERING för att 
avbryta larmet. 
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TA BORT visas växelvis med MARKERING när tillagningscykeln har slutförts.

Tryck på knappen SKAKA/KORG för att avbryta 
SKAK-larmet.
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En produkt visas på displayen. Välja en annan produkt, tryck 
och håll in produktknappen för att ändra. Knappens ram 
växlar från grönt till rött och sedan till fast rött. Välj en annan 
produkt.

PAUSTIMER körs i bakgrunden och visas inte förrän 
paustiden har passerat.
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Tryck på produktknappen för att starta tillagningen.  

PAUSTIMER UTGÅNGNA PRODUKTER visar produkter vars 
paustider har gått ut.

Om du trycker på PRODUKT-knappen (knapparna) markeras 
produkterna och kantlinjefärgen ändras. Om du trycker på 
MARKERING avbryts paustimern och displayen återställs till 
normal drift – enheten är klar för tillagning.

 


