
FQ4000 Basisbediening 
Zet de friteuse AAN of UIT

De knop 3 seconden 
ingedrukt houden om in te 
schakelen. Druk op de knop 
om uit te schakelen. Kies de 
knop op de gewenste kant 
van een gesplitst vat. Als de 
frituurpan VOL olie is, druk 
dan op de knop  JA.

Controleer de temperatuur en 
ingestelde waarde

Druk op de temperatuurknop. 
Toont huidige temperatuur en 
ingestelde temperatuur.

Een nieuwe bakcyclus starten
Druk nogmaals op de productknop om de braadcyclus 
te starten. De timer begint af te tellen.

Van product wisselen

De productknop ingedrukt houden 
om te wijzigen. De rand van de 
knop verandert van groen in rood 
en vervolgens in effen rood. Kies 
een ander product.

Een bakcyclus annuleren
Druk op de RODE "X"-knop naast het 
gewenste product.

Taalkeuze 
wijzigen

Home-knop
(Instellingen, recepten en 
informatiestatistieken)

Filtermenu Energiebespaarder

Menu

Informatie
statistieken

Temp
Handmatig olie 
verwijderen

Het annuleren van een schudalarm
Druk op de knop onder het 
actieve scherm.

Druk op de knop REMOVE 
(VERWIJDEREN) CHECK 
(CONTROLEREN) onder het actieve 
scherm.

TPM

Het annuleren van een einde 
bakcyclus (REMOVE/
VERWIJDEREN)-alarm

*8197818* 
FRY_QR_8197818    06/2018 

Dutch/Nederland 



Bakken met de FQ4000
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Display verandert naar timer met de resterende baktijd. 3

Als het tijd is om de frituurmand te schudden wordt SHAKE 
(SCHUDDEN) afwisselend met een mand op het scherm getoond.
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Druk op de VERWIJDEREN/VINKJE-knop om het alarm 
te annuleren. 
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REMOVE (VERWIJDEREN) wordt afwisselend met het VINKJE getoond als 
de bakcyclus voltooid is.

Druk op SHAKE/BASKET (SCHUDDEN/MAND)-knop op het 
SCHUD-alarm te annuleren.
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1
Op het scherm wordt een product getoond. Kies en ander product 
en houd de productknop ingedrukt om te wijzigen. De rand van de 
knop verandert van groen in rood en vervolgens in effen rood. Kies 
een ander product.

HOLD TIMERS (BEWAAR-TIMER) lopen op de achtergrond en 
worden pas weergegeven als de timer afloopt.
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Druk op de productknop om de bakcyclus te starten.

Het scherm HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (VASTHOUDEN 
BEWAAR-TIMER VERLOPEN PRODUCTEN) geeft de 
producten weer waarvan de timer is afgelopen.

Als u op de knop(pen) PRODUCT drukt, worden de producten 
geselecteerd en verandert de randkleur. Als u op de HOLD EXPIRED/
CHECKMARK (VASTHOUDEN VERLOPEN/VINKJE) -kop drukt, gaat 
het scherm terug naar het huidige geselecteerde product en is de unit 
gereed voor het bakken.

 


