
Operação Básica FQ4000 
Ligue ou desligue a fritadeira usando 
os botões LIGADO ou DESLIG

Pressione continuamente o 
botão por 3 segundos para ligar. 
Pressione o botão para desligar. 
Selecione o botão no lado 
desejado de um recipiente 
dividido. Se a cuba estiver 
CHEIA de óleo, pressione o 
botão  SIM.

Verificar Temperatura e Ponto de Ajuste

Pressione o botão de temperatura. 
Exibe a temperatura atual e a 
temperatura do ponto de ajuste.

Iniciar um Ciclo de Cozimento
Pressione o botão do produto para começar a cozinhar. 
O timer iniciará a contagem regressiva.

Troca de Produto
Pressione continuamente o botão do 
produto para trocar. O contorno do 
botão muda de verde para vermelho e 
depois para vermelho sólido. 
Selecione o produto.

Cancelar um Ciclo de Cozimento
Pressione o botão VERMELHO “X” ao lado 
do produto desejado.

Alterar 
Idioma

Botão Página Inicial 
(Definições, Receitas e 
Informações: Estatísticas)

Menu 
Filtrar

Economia 
de energia

Menu

Informações: 
Estatísticas

Temp
Óleo para 
Enchiment
o Manual

Cancelar Alarme Agitação
Pressione o botão embaixo do 
visor ativo.

Cancelar o Alarme de Final do Ciclo de 
Cozimento (REMOVER)

Pressione o botão embaixo do 
visor ativo REMOVER ou 
VERIFICAR.
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Cozimento com o FQ4000
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São exibidas alterações no timer com tempo 
de cozimento restante. 
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O botão AGITAR alternando com o cesto é exibido quando 
está na hora de agitar o cesto de fritura.
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Pressione os botões REMOVER/MARCA DE SEÇÃO 
para cancelar o alarme. 
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O botão REMOVER alternando com a MARCA DE SELEÇÃO é exibido 
quando o ciclo de cozimento está completo.

Pressione o botão AGITAR/CESTO para cancelar 
o alarme de AGITAR.
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Um produto é exibido no visor. Escolha outro produto 
e pressione continuamente o botão do produto para trocar. 
O contorno do botão muda de verde para vermelho e depois 
para vermelho sólido. Selecione o produto.

OS TIMERS DE ESPERA são executados em segundo 
plano e não são exibidos até o timer de espera expirar.
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Pressione o botão do produto para iniciar 
o ciclo de cozimento.

A tela SUSPENDER TIMER PROD. EXPIRADOS exibe 
os produtos que possuem timers de espera expirados.

Pressionar o botão PRODUTO seleciona os produtos e troca 
a cor da borda. Pressionar botão de MARCA DE SELEÇÃO 
cancela os timers de espera e restaura o visor para operação 
normal e a unidade está pronta para cozimento.

 


