
WSKAZÓWKA: Smażalnica Frymaster FilterQuick™ wymaga rozruchu, pokazu i szkolenia 
obsługi przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji w gastronomii.  

1. Napełnij kadzie olejem do linii niższego poziomu. 
2. Włącz przełączniki zasilania, gdy dotyczy (B). 
3. Włącz sterowniki naciskając i przytrzymując przycisk na 

dwie sekundy. 
4. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat „CHANGE FILTER PAD? 

YES/NO” (Zmienić misę filtra? TAK/NIE). 
5. Naciśnij  (YES [TAK]), sterownik wyświetli komunikat „REMOVE 

PAN” (Wyjmij misę). 
6. Wyjmij misę filtra (C), sterownik wyświetli „CHANGE FILTER 

PAD” (Wymień wkład filtra). 
7. Wymień filtr i złóż ponownie misę filtra, upewniając się, że jest ona 

wyciągnięta przez co najmniej 30 sekund. Zamontuj ponownie misę 
filtra. 

8. Ustaw pojemnik na olej znajdujący się w prawej szafce, 
umieszczając rurę zbiorczą w otwartym pojemniku (E). 

9. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik resetowania układu uzupełniania, 
aż JIB będzie pełny lub na sterowniku zniknie komunikat „Top Off 
Empty” (Uzupełnianie puste). (D).  

10. Litera „P” oznacza, że misa filtra nie jest prawidłowo zamontowana. 
Ustaw misę filtra prawidłowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aż litera 
„P” zniknie. 

11. Smażąc, zaznacz YES (TAK) jako odpowiedź na monit FIlter Now 
(Filtruj teraz) na wyświetlaczu (A), naciskając przycisk  (YES 
[TAK]) i NIEBIESKI przycisk filtracji. 

12. Odpowiedz na powiadomienie pustego pojemnika na olej Top Off 
Empty (Uzupełnianie puste), wymieniając pojemnik na olej (E) i  
resetując przełącznik resetowania uzupełniania (D) lub napełniając 
pojemnik na olej w zbiorczym systemie uzupełniania.  
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E: Pojemnik na olej: Przechowuje olej 
do automatycznego/ręcznego systemu 
uzupełniania. Nie służy do napełniania 
kadzi, jedynie do utrzymywania poziomu 
oleju. W systemie uzupełniania należy 
stosować jedynie świeży olej. 

D: Przycisk resetowania uzupełniania: 
Naciśnij i przytrzymaj po wymianie oleju, 
aż zniknie powiadomienie o pustym 
uzupełnianiu. 

B: Wyłącznik 
zasilania: Jeden 
w szafie pod 
portem USB. 

F: Filtr wstępny 

A: FQ4000: programowany 
do filtracji automatycznej. 
Naciśnij przycisk  (YES 
[TAK]), aby odpowiedzieć 
twierdząco na monit. 

*8197807* 

C: Misk filtra 



Codzienne czyszczenie i przygotowanie misy filtra 

Konieczne jest codzienne czyszczenie 
misy filtra wraz z wymianą arkusza 
papieru filtra. Dla przygotowania misy 
filtra wykonaj te czynności:  
Wyjmij i rozmontuj misę. Zdejmij i 
wyrzuć stary arkusz papieru filtra. 
Oczyść dokładnie. NIE pozostawiaj 
żadnej wody w misie.  

 
 

Zmontuj z powrotem misę w tej 
kolejności:  

1. Ułóż na miejscu sito wewnętrzne. 
2. Umieść arkusz papieru filtra na 

misie. 
3. Ustaw pierścień dociskowy na 

arkuszu papieru filtra i połóż na misę. 
 
 
 

4. Upewnij się, że arkusz papieru jest 
przytrzymywany przez pierścień 
dociskający ze wszystkich stron. 

5. Wsuń na miejsce tacę na okruchy. 
6. Osadź pewnie misę filtra w obudowie 

szafki.  Upewnij się, że sterownik NIE 
wyświetla „P”.  

Arkusz papieru filtra w smażalnicy FilterQuick™ 
należy wymieniać nie rzadziej, jak raz dziennie.  
W restauracjach o dużych obrotach, wymiany 
papieru dokonuje się częściej. Należ stosować 
arkusz papieru filtra Frymaster PN 8030445  
42 cm x 65 cm (16,5”x25,5”) 

Uszczelki koliste należy 
wymieniać co 90 dni. 
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