Komputer smażalniczy KFC-1 SMS

Podręcznik użytkownika

Frymamster należy do stowarzyszenia Commercial Food Equipment Service Association i
zaleca korzystanie z usług serwisantów certyfikowanych przez CFESA.
POLISH /
JĘZYK POLSKI

Całodobowa infolinia serwisowa:
1-800-551-8633

LUTY 2001

*8196430*

KOMPUTER KFC-1 SMS
ROZDZIAŁ 1: WAŻNE INFORMACJE
1.1 Ogólne
Komputer KFC-1 SMS został zaprojektowany do pracy z fryownicami jedno- i dwukadziowymi. Aby włączyć
komputer, wciśnij dowolny przycisk WŁĄCZ./WYŁ
wyłącznik

dla lewej kadzi, lub prawy

. We frytownicach dwukadziowych, wciskamy lewy

dla kadzi prawej.

UWAGA: Aktywacja
Komputer KFC-1 SMS Cooking Computer został zaprojektowany do sterowania
systemu zarządzania
jednym lub wieloma cyklami smażalniczymi. Komputer jest wyposażony w 10
tłuszczem jest
przycisków produktów. Dla każdego z nich można zaprogramować do 10 okresów
opcjonalna. Wszystkie
smażenia, trzy alarmy poprzedzające oraz liniowy lub elastyczny czas dla każdego
funkcje frytownicy KFC1 SMS pozostają
produktu.
Komputer KFC-1 SMS może śledzić liczbę standardowych porcji
dostępne nawet gdy
smażonych przez frytownicę i obliczać czas przywrócenia. Ponadto komputer KFC-1
system zarządzania
SMS może być zaprogramowany do obliczania czasu przywracania i liczby cykli
olejem jest nieaktywny.
smażenia od czasu ostatniego filtrowania. W przypadku zastosowania z otwartymi
frytownicami Frymaster KJ3FC, KSCF18G i KSCFH18E mogą zostać zaprojektowane
krzywe grzania dla każdego produktu. Komputer może sterować frytownicami jedno- jak i dwukadziowymi.
Komputer KFC-1 SMS posiada również program zarządzania tłuszczem oraz wewnętrzny zegar czasu
rzeczywistego.

Jeżeli wystąpi przerwa w dostawie prądu trwająca mniej niż 5 sekund, po przywróceniu zasilania komputery
KFC-1 SMS automatycznie powracają do przerwanego stanu funkcjonowania. Jeżeli komputer nie powróci
do wcześniejszej funkcji po przywróceniu zasilania, należy go zresetować poprzez odłączenie frytownicy od
źródła zasilania. Komputer powinien zostać zresetowany po ponownym podłączeniu frytownicy. Często
pozwala to uniknąć kosztownych i niepotrzebnych telefonów do serwisu.

1.2 Informacje serwisowe
Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek obsługi i naprawy, zadzwoń pod numer "800"
podany na okładce niniejszego podręcznika. Jeżeli prosisz o pomoc techniczną, przygotuj zawsze numer
modelu i numer seryjny komputera smażalniczego oraz typ frytownicy, w której jest zainstalowany.
W celu sprawnej obsługi, potrzebne będą następujące informacje:
Numer modelu:
Numer fabryczny:
Typ frytownicyType of Fryer
Opis usterki
Wszelkie inne informacje, które mogą być pomocne w rozwiązaniu zgłaszanego problemu.
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1.3 Sterowanie komputerem KFC-1 SMS Computer

KFC-1 SMS Computer

Przycisk

Funkcja
ON/OFF (Wł./Wył.)
Włącza i wyłącza fytownicę.
Full-pot fryer (Frytownice jednokadziowe): wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF
(Wł./Wył.), aby włączyć komputer.
Split-pot fryer (Frytownice dwukadziowe): wciśnij lewy wyłącznik ON/OFF
(Wł./Wył.) dla lewej kadzi lub wyłącznik prawy dla kadzi prawej.

Przyciski produktów
Każdy z 10 przycisków produktów wyiera cykl smażenia, rozpoczyna cykl, anuluje go i
zatrzymuje sygnał dźwiękowy końca cyklu. Dioda migająca nad numerem produktu
wskazuje, że ten produkt został wybrany.
W trybie programowania te przyciski są wykorzystywane do wybierania liczby
standardowych pocji, czasu smażenia, temperatury docelowej, odchylenia i ustawień
sygnału dźwiękowego.
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1.3 Sterowanie komputerem KFC-1 SMS Computer (ciąg dalszy)
Przycisk

Funkcja
Program Scan (Przegląd programu)
Pokazuje pozostały czas smażenia dla innych aktywnych cykli smażenia, jeżeli
frytownica pracuje w trybie wielu cykli smażenia.
W trybie programowania ten przycisk aktywuje tryb programowania i służy do
poruszania się po kolejnych etapach programowania.

Enter
Pokazuje pozostały czas smażenia.
W trybie programowania ten przycisk służy do przechodzenia do kolejnego kroku w
sekwencji programowania.

Temp
Pokazuje aktualną temperaturę frytownicy.
Dwukrotne naciśnięcie powoduje wyświetlenie zaprogramowanej temperatury
docelowej. Naciśnięcie trzykrotne powoduje wyświetlenie czasu.
W trybie programowania ten przycisk wybiera opcje menu.

Exit/Cool Filter (Wyjście/Chłodzienie filtru)
Przywraca komputer i frytownicę ze stanu czuwania do trybu normalnej pracy.
Naciśnięcie tego przycisku podczas ppacy w trybie wyłączności filtru, powoduje
powrót frytownicy i komputera do trybu zahamowania po zakończeniu filtracji.
Podczas trybu pracy, naciśnięcie przycisku Exit/Cool Filter (Wyjście/Chłodzenie filtru)
powoduje wyświetlenie czasu.
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1.4 Poranny cykl polerowania
1
Przycisk
ON/OFF (Wł./Wył)
komputera włącza
frytownicę.

Na ekranie zostaje wyświetlone
PLSH (polerowanie).

2
Zamontuj filtr. Rozsyp 225 gramów
proszku filtrującego na papierze
filtrującym w misce filtru.

3

Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER (Wyjście/Chłodzienie
filtru) w przedniej części komputera.

4

Gdy frytownica osiągnie temperaturę docelową filtracji, na wyświetlaczu naprzemiennie
będzie pojawiało się START i PLSH (polerowanie).

5

Otwórz zawór spustowy. Włącz pompę. Na komputerze zostanie wyświetlone PLSH 30:00, co oznacza
że polerowanie tłuszczu potrwa 30 minut.
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1.4 Poranny cykl polerowania (ciąg dalszy)
6

Komputer rozpocznie odliczanie. Polerowanie trwa 30 minut.

7

Komputer wyświetli FILL (napełnij) i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie filtru), aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.

8
Zamknij zawór spustowy.
Przepompuj tłuszcz do
kadzi. Wyłącz pompę.

9

Naciśnij
przycisk
EXIT/COOL
FILTER
(Wyjście/Chł
odzenie
filtru).

Na prawym ekranie zostanie
wyświetlone COOL (chłodny).

Naciśnij
przycisk
EXIT/COOL
FILTER
(Wyjście/Chł
odzenie
filtru).

10

Komputer wyświetli temperaturę
tłuszczu, a frytownica rozpocznie
nagrzewanie do temperatury docelowej.

Gdy frytownica osiągnie temperaturę
docelową, na ekranie zostanie
wyświetlone DROP (wsad).
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1.5 Popołudniowy cykl polerowania

1

Zamontuj filtr. Rozsyp proszek filtrujący na papierze filtrującym w misce filtru.

2

O 14:00 rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie będzie wyświetlane naprzemiennie
START i PLSH (polerowanie).

3
Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzienie filtru) w przedniej części komputera.

4

Otwórz zawór spustowy. Włącz pompę. Na komputerze zostanie wyświetlone PLSH 30:00, co oznacza
że polerowanie tłuszczu potrwa 30 minut.
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1.5 Popołudniowy cykl polerowania (ciąg dalszy)
5

Komputer rozpocznie odliczanie.

6

Po zakończeniu cyklu polerowania
komputer wyświetli FILL (napełnij) i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie filtru), aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.

7

Zamknij zawór
spustowy.

8

Naciśnij
przycisk
EXIT/COOL
FILTER
(Wyjście/Chłod
zenie filtru).

Przepompuj tłuszcz
do kadzi.

Wyłącz pompę.

Na prawym ekranie zostanie
wyświetlone COOL (chłodny).

Naciśnij
przycisk
EXIT/COOL
FILTER
(Wyjście/Chłod
zenie filtru).

9

Komputer wyświetli LOW (niska), a
frytownica rozpocznie nagrzewanie do
temperatury docelowej.

Gdy olej/tłuszcz piekarski osiągnie
temperaturę docelową na ekranie
zostanie wyświetlone DROP (wsad).
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1.6 Opóźnianie popołudniowego cyklu polerowania

1

O 14:00 rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie będzie wyświetlane naprzemiennie
START i PLSH (polerowanie).

2

Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przyciski PROG SCAN (Przegląd programu) i ENTER.

3

Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER (Wyjście/Chłodzenie
filtru) w przedniej części komputera, frytownica powróci do
trybu Drop (wsad).

4

Na ekranie wyświetlane są naprzemiennie DYPL oraz temperatura oleju.

5

Naciśnij dowolny przycisk programu. Frytownica będzie normalnie smażyła przez wcześniej
zaprogramowany okres opóźnienia. Polerowanie można opóźnić tylko raz. Polerowanie musi być
przeprowadzone w ciągu trzech godzin. W przeciwnym przypadku komputer zostanie zablokowany
umożliwiając jedynie przeprowadzenie polerowania.
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1.7 Funkcja Polish Now (poleruj teraz)

1

Komputer wyświetla naprzemiennie DYPL i temperaturę, wskazując że cykl polerowania
został opóźniony.

2

3

Zamontuj filtr. Rozsyp 225 gramów proszku filtrującego na papierze filtrującym w misce filtru.

Naciśnij przyciski EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części
komputera.

4

Komputer wyświetla START i PLSH (polerowanie).

5
Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie filtru) w przedniej części
komputera, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
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1.7 Funkcja Polish Now (poleruj teraz); ciąg dalszy

6

Otwórz zawór spustowy. Włącz pompę. Na komputerze zostanie wyświetlone PLSH 30:00,
co oznacza że polerowanie tłuszczu potrwa 30 minut.

7

Komputer rozpocznie odliczanie.

8
Komputer wyświetli FILL (napełnij) i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij
przycisk EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie filtru), aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.

9

10

Zamknij zawór spustowy. Przepompuj tłuszcz do kadzi. Patrz czy w kadzi formują się
pęcherzyki. Wyłącz pompę.

Naciśnij
przycisk
EXIT/COOL
FILTER
(Wyjście/Chł
odzenie
filtru).

Komputer wyświetla COOL
(chłodny).
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Naciśnij
przycisk
EXIT/COOL
FILTER
(Wyjście/Chłodz
enie filtru), aby
wyjść z trybu
COOL
(chłodny).

1.7 Funkcja Polish Now (poleruj teraz); ciąg dalszy

11

Komputer wyświetli LOW (niska), a
frytownica rozpocznie nagrzewanie
do temperatury docelowej.

Gdy olej/tłuszcz piekarski osiągnie
temperaturę docelową na ekranie zostanie
wyświetlone DROP (wsad).

1.8 Instrukcja obsługi
1

Przed przystąpieniem do smażenia należy włączyć frytownicę.

2

Frytownica nagrzewa się.
Jeżeli mruga lampka HEAT (nagrzewanie),
frytownica pracuje w trybie topienia tłuszczu.
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1.8 Instrukcja obsługi (ciąg dalszy)
3

Wybierz produkt - np.
produkt
4.
Frytownica
rozpocznie nagrzewanie do
docelowej temperatury.
Ważne:
Jeżeli został
wybrany
zły
produkt
przycisku, naciśnij go i
przytrzymaj
przez
trzy
sekundy, aby anulować
wybór.

Komputer wyświetla LOW
(chłodny).

4

Temperatura oleju wynosi 124 °C. Bieżąca
temperatura oleju będzie wyświetlana dopóki
olej nie osiągnie temperatury docelowej
(SET-TEMP) z tolerancją do ±1 °C.

5

Komputer wyświetla DROP
(wsad). Włóż produkt do kadzi.
Olej/tłuszcz piekarski osiągnął
ustawioną temperaturę docelową.

Naciśnij przycisk produktu,
aby uruchomić stoper.

6

Podczas odliczania w cyklu smażenia, naciśnij przycisk TEMP
(temperatura), aby sprawdzić bieżącą temperaturę smażenia.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku TEMP (temperatura) powoduje
wyświetlenie temperatury docelowej dla wybranego produktu.
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1.8 Instrukcja obsługi (ciąg dalszy)
7

Naciśnięcie migającego
numeru produktu
powoduje wyłączenie
sygnału dźwiękowego i
powrót frytownicy do
wybranego trybu
czuwania (COOL
[chłodny], SET-TEMP
[temp. docelowa],
FILTER [filtrowanie]).

Komputer wyświetli DONE
(gotowe) i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Cykl smażenia
został zakończony.

8

Naciśnięcie przycisku
EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie
filtru) powoduje wyjście
z trybu czuwania COOL
(chłodny) i powrót do
wcześniej ustawionej
temperatury docelowej.

Komputer wyświetla COOL
(chłodny), co oznacza że olej
został schłodzony do
temperatury czuwania 121 °C.

9

Wyświetlacz komputera pokazu FILTER (filtr), co oznacza że
osiągnięto wcześniej ustaloną liczbę cyklu smażenia i
olej/tłuszcz piekarski wymagają filtracji. Jeżeli w trakcie
zajętej pory dnia pojawia się FILTER, można rozpocząć cykl
smażenia. Komputer nie blokuje się.
Jeżeli zdecydujesz się na filtrowanie, otwórz zawór spustowy.
Komputer zostanie zablokowany, gdy zawór spustowy będzie
otwarty przez 4 sekundy.

Wyświetlacz komputera pokazuje naprzemiennie DRAIN (spust) i OPEN (otwarte), co
oznacza że zawór spustowy jest otwarty, a komputer zablokowany.

Jeżeli zawór spustowy będzie otwarty przez 30 sekund, na wyświetlaczu będzie
naprzemiennie pojawiać się DRAIN (spust), OPEN (otwarte) i FILL (napełnij), co oznacza że
można rozpocząć proces filtrowania.
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1.8 Instrukcja obsługi (ciąg dalszy)
10

Aby rozpocząć cykl filtrowania, zamknij zawór
spustowy. Komputer wyświetli FILL (napełnij).
Włącz pompę i poczekaj aż kadź się napełni.
Gdy przez 15 sekund w kadzi będą pojawiały sie
pęcherzyki, zamknij zawór i wyłącz pompę.

11

Naciśnij przycisk EXIT/COOL FILTER (Wyjście/Chłodzenie filtru), aby odblokować komputer i
usunąć komunikat FILL (napełnij). Komputer wyświetli COOL (chłodny), wskazując że frytownica
powróciła do wychłodzonego trybu czuwania. Naciśnij ponownie przycisk EXIT/COOL FILTER
(Wyjście/Chłodzenie filtru), aby doprowadzić frytownicę do poprzedniej temperatury docelowej.
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KOMPUTER KFC-1 SMS
ROZDZIAŁ 2: INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA
2.1 Informacje ogólne
Komputer KFC-1 SMS jest dostarczany z domyślnym programem załadowanym do pamięci stałej. Pamięć
stała zachowuje instrukcje smażenia produktów, więc informacje te nie są tracone w przypadku przepięcia lub
braku zasiania.
W celu rozpoczęcia programowania należy upewnić się, że komputer po obu stronach jest WYŁĄCZONY i
na obu ekranach wyświetlane jest OFF (Wył.). Aby przystąpić do programowania naciśnij przycisk PROG
SCAN (przegląd programu). Po wyświetleniu na ekranie komunikatu CODE (kod) wpisz 1 6 5 0 w takiej
kolejności, aby wejść w tryb programowania produktów. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dla
określonych produktów (patrz Sekcja 2.2).
UWAGA:

Produkty należy programować zgodnie z etykietami przycisków (np. Extra Crispy [Ekstra

chrupiące]™ /Hot & Spicy [Ostre i pikantne]- "Hand dropped [Wrzucane ręcznie]":

)

2.2 Programowanie komputera do wprowadzania produktów.
1

Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.), aby
wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk PROG SCAN
(przegląd programu), aby wpisać CODE (kod).

2

Na lewym ekranie pojawia
się CODE (kod), a prawy
jest pusty.

Wpisz kod nr: 1 6 5 0, w takiej kolejności.

Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym
wyświetlaczu będą pojawiały się kreski. Po
wprowadzeniu ostatniej cyfry można przystąpić do
programowania produktu.
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2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1
Naciśnij przycisk nr 1 produktu.

Komputer wyświetla PRODUCT
(produkt).

2

Komputer wyświetla HEADS
(porcje).
Naciśnij przycisk nr 4, aby ustawić liczbę porcji na "4".
Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.

3
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 1 (produkt 1).

Naciśnij przycisk nr. 1, aby ustawić 1
interwał pierwszego produktu.

4

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 1 3 0 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zaprogramować
13 minutowe smażenie dla pierwszego
interwału.
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2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

5

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).
Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C
jako temperaturę docelową pierwszego
interwału.

6

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić
standardowy czas trybu smażenia. Naciśnij
ENTER, aby zablokować ustawienie.

7
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 1 (produkt 1).

Naciśnij przycisk 2, aby ustawić drugi
interwał pierwszego produktu.

8

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas smażenia).

Wpisz 1 2 5 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby dla drugiego
interwału zaprogramować czas smażenia
wynoszący 12 minut i 30 sekund.
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2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

9

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 1 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 154 °C
jako temperaturę docelową drugiego
interwału.

10

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić
standardowy czas trybu smażenia. Naciśnij
ENTER, aby zablokować ustawienie.

11
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 1 (produkt 1).

Naciśnij przycisk 3, aby ustawić trzeci
interwał pierwszego produktu.

12

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 6 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij
ENTER, aby zaprogramować 6 minutowe
smażenie dla trzeciego interwału.
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2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

13

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 3 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 166 °C
jako temperaturę docelową drugiego
interwału.

14

Naciśnij przycisk nr
0, aby ustawić
standardowy czas
trybu smażenia.
Naciśnij ENTER,
aby zablokować
ustawienie.

Komputer wyświetla FLEX
(elast).

15
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 1 (produkt 1).

Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd programu), aby przejść
do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.

16

Komputer pokazuje
PREALM 1 (1-szy
sygnał wstępny)

Wpisz 1 1 0 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER aby ustawić włączenie
sygnału dźwiękowego, gdy do końca
okresu smażenia pozostanie 11 minut.
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2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

17

Komputer pokazuje
PREALM 2 (2-gi sygnał
wstępny).
Wpisz 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij przycisk PROG SCAN
(przegląd programu), aby przejść do trybu programu Exit Cycle
(opuszczenie cyklu).

18
Na lewym ekranie pojawia się EX-CYCLE
(opuszczanie cyklu), a na prawym SET--TEMP
(temp. docelowa).

Naciskaj przycisk TEMP
(temperature), aby przechodzić
między opcjami SET-TEMP
(temperatura docelowa), COOL
(chłodny) i FILTER (filtr).
Wybierz FILTER (filtr).

Naciśnij ENTER, aby
ustawić Tryb Licznika
Filtru.

Komputer wyświetla FILTER
(filtr).
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2.2.1 Programowanie produktu Extra Tasty Crispy Chicken (ciąg dalszy)

19

Komputer pokazuje NUM FILT
(licz. filtr.)
Naciśnij przycisk nr 1, aby wybrać tryb
wyłączności filtru "1". Naciśnij ENTER,
aby ustawić tryb wyłączności filtru "1".

20
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 1 (produkt 1).

Naciśnij przycisk TEMP (temperatura), aby
zakończyć programowanie produktu nr 1.

21
Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyjść z trybu programowania.
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2.2.2 Programowanie produktu Colonel’s Crispy Strips
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2.

1
Naciśnij przycisk produktu nr 2.

Komputer wyświetla PRODUCT
(produkt).

2

Komputer wyświetla HEADS
(porcje).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0".
Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.

3
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 2 (produkt 2).

Naciśnij przycisk 1, aby ustawić
pierwszy interwał drugiego produktu.

4

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 4 3 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego
interwału zaprogramować czas smażenia
wynoszący 4 minuty i 30 sekund.
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2.2.2 Programowanie produktu Colonel’s Crispy Strips (ciąg dalszy)

5

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C
jako temperaturę docelową pierwszego
interwału.

6

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić
trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER,
aby zablokować ustawienie.

7
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 2 (produkt 2).

Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd programu), aby
przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.

8

Komputer pokazuje
PREALM 1 (1-szy
sygnał wstępny).

Wpisz 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij
ENTER aby ustawić włączenie sygnału
dźwiękowego, gdy do końca okresu
smażenia pozostanie zero minut.
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2.2.2 Programowanie produktu Colonel’s Crispy Strips (ciąg dalszy)

9

Naciśnij przycisk PROG
SCAN (przegląd programu),
aby przejść do trybu
programu Exit Cycle
(opuszczenie cyklu).

Komputer pokazuje
PREALM 2 (2-gi sygnał
wstępny)

10
Na lewym ekranie pojawia się EX-CYCLE
(opuszczanie cyklu), a na prawym SET--TEMP
(temp. docelowa).

Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać
domyślne ustawienie SET-TEMP
(temperatury docelowej).

11
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 2 (produkt 2).

Naciśnij przycisk TEMP (temperatura),
aby zakończyć programowanie produktu
nr 2.

12
Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyjść z trybu programowania.
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2.2.3 Programowanie produktu Hot Wings/Hot BBQ Wings
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1
Naciśnij przycisk produktu nr 3.

Komputer wyświetla PRODUCT
(produkt).

2

Komputer wyświetla HEADS
(porcje).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0".
Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.

3
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 3 (produkt 3).

Naciśnij przycisk 1, aby ustawić
pierwszy interwał trzeciego produktu.

4

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 9 3 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego
interwału zaprogramować czas smażenia
wynoszący 9 minut i 30 sekund.

2-11

2.2.3 Programowanie produktu Hot Wings/Hot BBQ Wings (ciąg dalszy)

5

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C
jako temperaturę docelową pierwszego
interwału.

6

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić
trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby
zablokować ustawienie.

7
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 3 (produkt 3).

Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd
programu), aby przejść do trybu wstępnie
ustawianego sygnału dźwiękowego.

8

Komputer pokazuje
PREALM 1 (1-szy
sygnał wstępny)
Wpisz 8 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić
włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu
smażenia pozostanie 8 minut i 30 sekund.
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2.2.3 Programowanie produktu Hot Wings/Hot BBQ Wings (ciąg dalszy)

9

Naciśnij przycisk
PROG SCAN
(przegląd programu),
aby przejść do trybu
programu Exit Cycle
(opuszczenie cyklu).

Komputer pokazuje
PREALM 2 (2-gi sygnał
wstępny)

10
Na lewym ekranie pojawia się EX-CYCLE
(opuszczanie cyklu), a na prawym SET--TEMP
(temp. docelowa).

Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać
domyślne ustawienie SET-TEMP
(temperatury docelowej).

11
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 3 (produkt 3).

Naciśnij przycisk TEMP (temperatura), aby
zakończyć programowanie produktu nr 3.

12
Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyjść z trybu programowania.
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2.2.4 Programowanie produktu Potato Wedges
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1
LUB

Naciśnij
przycisk
produktu
nr 4 lub 5.

Komputer wyświetla PRODUCT
(produkt).

2

Komputer wyświetla HEADS
(porcje).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0".
Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.

3

Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 4 or 5
(produkt 4 lub 5).

Naciśnij przycisk nr 1, aby ustawić
interwał produktu 4 lub 5.

4

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 5 0 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zaprogramować
5 minutowe smażenie dla pierwszego
interwału.
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2.2.4 Programowanie produktu Potato Wedges (ciąg dalszy)

5

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C
jako temperaturę docelową pierwszego
interwału.

6

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić
trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER, aby
zablokować ustawienie.

7

Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 4 or 5
(produkt 4 lub 5).
Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd programu), aby
przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.

8

Komputer pokazuje
PREALM 1 (1-szy
sygnał wstępny)
Wpisz 4 3 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić
włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia
pozostanie 4 minuty i 30 sekund.
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2.2.4 Programowanie produktu Potato Wedges (ciąg dalszy)

9

Naciśnij przycisk PROG
SCAN (przegląd programu),
aby przejść do trybu
programu Exit Cycle
(opuszczenie cyklu).

Komputer pokazuje
PREALM 2 (2-gi sygnał
wstępny).

10
Na lewym ekranie pojawia się EX-CYCLE
(opuszczanie cyklu), a na prawym SET--TEMP
(temp. docelowa).

Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać domyślne
ustawienie SET--TEMP (temperatury docelowej).

11

Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 4 or 5
(produkt 4 lub 5).

Naciśnij przycisk TEMP (temperatura),
aby zakończyć programowanie produktu
nr 4 lub 5.

12
Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyjść z trybu programowania.

2-16

2.2.5 Programowanie dla kanapek/filetów
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1
LUB

Naciśnij
przycisk
produktu
nr 6 lub 7.

Komputer wyświetla PRODUCT
(produkt).

2

Komputer wyświetla HEADS
(porcje).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0".
Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.

3

Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 6 or 7
(produkt 6 lub 7).

Naciśnij przycisk nr 1, aby ustawić
pierwszy interwał produktu nr 6 lub 7.

4

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 6 3 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego
interwału zaprogramować czas smażenia
wynoszący 6 minut i 30 sekund.
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2.2.5 Programowanie dla kanapek/filetów (ciąg dalszy)

5

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C
jako temperaturę docelową pierwszego
interwału.

6

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić
trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER,
aby zablokować ustawienie.

7

Na lewym ekranie pojawia się
INTERVAL (interwał), a na prawym
PROD 6 or 7 (produkt 6 lub 7).

Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd programu), aby
przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.

8

Komputer pokazuje
PREALM 1 (1-szy
sygnał wstępny).
Wpisz 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić
włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia
pozostanie zero minut.
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2.2.5 Programowanie dla kanapek/filetów (ciąg dalszy)

9

Naciśnij przycisk PROG
SCAN (przegląd
programu), aby przejść do
trybu programu Exit Cycle
(opuszczenie cyklu).

Komputer pokazuje
PREALM 2 (2-gi sygnał
wstępny).

10
Na lewym ekranie pojawia się EX-CYCLE
(opuszczanie cyklu), a na prawym SET--TEMP
(temp. docelowa).
Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać
domyślne ustawienie SET--TEMP
(temperatury docelowej).

11

Na lewym ekranie pojawia się
INTERVAL (interwał), a na
prawym PROD 6 or 7
(produkt 6 lub 7).

Naciśnij przycisk TEMP (temperatura),
aby zakończyć programowanie produktu
nr 6 lub 7.

12
Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyjść z trybu programowania.
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2.2.6 Programowanie produktu Popcorn Chicken
Wejdź w tryb programowania zgodnie z opisem z Sekcji 2.2

1
Naciśnij przycisk produktu nr 8.

Komputer wyświetla PRODUCT
(produkt).

2

Komputer wyświetla
HEADS (porcje).
Naciśnij przycisk nr 0, aby ustawić liczbę porcji na "0".
Naciśnij ENTER, aby przejść do kolejnego kroku.

3
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 8 (produkt 8).

Naciśnij przycisk nr 1, aby ustawić
pierwszy interwał ósmego produktu.

4

Komputer wyświetla
COOKTIME (czas
smażenia).
Wpisz 2 3 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby dla pierwszego
interwału zaprogramować czas smażenia
wynoszący 2 minut i 30 sekund.
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2.2.6 Programowanie produktu Popcorn Chicken (ciąg dalszy)

5

Komputer wyświetla SET--TEMP
(temperatura docelowa).

Wpisz 3 4 0, w takiej kolejności.
Naciśnij ENTER, aby zapisać 171 °C
jako temperaturę docelową pierwszego
interwału.

6

Komputer wyświetla FLEX
(elast).
Naciśnij przycisk nr 3, aby ustawić
trzeci tryb limitu. Naciśnij ENTER,
aby zablokować ustawienie.

7
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 8 (produkt 8).

Naciśnij przycisk PROG SCAN (przegląd programu), aby
przejść do trybu wstępnie ustawianego sygnału dźwiękowego.

8

Komputer pokazuje
PREALM 1 (1-szy
sygnał wstępny).
Wpisz 2 0 0, w takiej kolejności. Naciśnij ENTER aby ustawić
włączenie sygnału dźwiękowego, gdy do końca okresu smażenia
pozostaną 2 minuty.
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2.2.6 Programowanie produktu Popcorn Chicken (ciąg dalszy)

9

Naciśnij przycisk
PROG SCAN
(przegląd programu),
aby przejść do trybu
programu Exit Cycle
(opuszczenie cyklu).

Komputer pokazuje
PREALM 2 (2-gi sygnał
wstępny).

10
Na lewym ekranie pojawia się EX-CYCLE
(opuszczanie cyklu), a na prawym SET--TEMP
(temp. docelowa).

Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać domyślne
ustawienie SET--TEMP (temperatury docelowej).

11
Na lewym ekranie pojawia się INTERVAL
(interwał), a na prawym PROD 8 (produkt 8).

Naciśnij przycisk TEMP (temperatura),
aby zakończyć programowanie produktu
nr 8.

12
Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyjść z trybu programowania.

2-22

KOMPUTER KFC-1 SMS
ROZDZIAŁ 3: DODATKOWE USTAWIENIA KOMPUTERA
3.1

Programowanie zarządzania tłuszczem

Poniżej znajdują się procedury związane z uruchamianiem oprogramowania systemu
zarządzania tłuszczem, konfigurowaniem czasu lokalnego, czasu letniego oraz
planowaniem polerowania. Rozplanowanie polerowania zapobiega sytuacji, w której
kadzie w tej samej baterii wejdą jednocześnie w cykl "polerowania". Odpowiednia
konfiguracja komputera pozwala uzyskać maksymalną wydajność frytownicy oraz
wysoką jakość produktów.

UWAGA: Aktywacja
systemu zarządzania
tłuszczem jest opcjonalna.
Wszystkie funkcje
frytownicy KFC-1 SMS
pozostają dostępne nawet
gdy system zarządzania
olejem jest nieaktywny.

1

Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.), aby
wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk PROG SCAN
(przegląd programu), aby wpisać kod.

2

Na lewym ekranie pojawia
się CODE (kod), a prawy
jest pusty.

Wpisz kod nr: 1890, w tej kolejności. Ten kod uruchamia program systemu zarządzania tłuszczem,
który uaktywni się kolejnego dnia. Po aktywowaniu systemu nie da się łatwo dezaktywować.

Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym
wyświetlaczu będą pojawiały się kreski.

3
Po wprowadzeniu ostatniej cyfry na lewym
wyświetlaczu pojawi się T-Zone (strefa czasowa),
a na prawym Eastern (wschodnia), co jest
ustawieniem domyślnym.

4

Gdy na prawym ekranie zostanie wyświetlona
żądana strefa czasowa, naciśnij klawisz ENTER,
aby zaakceptować wybór.
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Naciskaj przycisk TEMP
(temperatura), aby
przełączać strefy czasowe.

3.2 Ustawianie czasu letniego/rozkładu czasu polerowania
1

Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk PROG
SCAN (przegląd programu), aby wpisać kod.

2

Na lewym ekranie pojawia
się CODE (kod), a prawy
jest pusty.

Wpisz kod nr: 1 6 5 5, w takiej kolejności.

Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym
wyświetlaczu będą pojawiały się kreski. Po
wprowadzeniu ostatniej cyfry można przystąpić do
programowania.

3

Na lewym ekranie pojawia się DAYLIGHT (czas
letni), a na prawym XXXX

Naciskaj przycisk TEMP (temperatura),
aby przełączać między opcjami FALL
(jesień) i SPRING (wiosna). Naciśnij
ENTER, aby zablokować ustawienie.
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4
Na lewym ekranie pojawia się STAGGER
(rozkład), a na prawym 0 MIN.

Naciskaj przycisk TEMP (temperatura),
aby przełączać między opcjami 0, 15, 30 i
45 MIN. Naciśnij ENTER, aby
zablokować ustawienie.

3.3 Ustawianie czasu lokalnego
1

Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.),
aby wyłączyć komputer. Naciśnij przycisk PROG
SCAN (przegląd programu), aby wpisać kod.

2

Na lewym ekranie pojawia
się CODE (kod), a prawy
jest pusty.

Wpisz kod nr: 2 0 0 0, w takiej kolejności.

Wraz z wpisywaniem kolejnych cyfr, w prawym
wyświetlaczu będą pojawiały się kreski. Po
wprowadzeniu ostatniej cyfry można przystąpić do
wprowadzania czasu.
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3

Na lewym ekranie wyświetlane jest SET
TIME (ustaw czas) a na prawym 00:00.

4

Wpisz właściwy czas (w stylu wojskowym)
za pomocą przycisków wyboru produktu.

Przykład:

Aby ustawić 08:00, wpisz 0 8 0 0 w tej
kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać czas.

Aby ustawić 16:00, wpisz 1 6 0 0 w tej
kolejności. Naciśnij ENTER, aby zapisać czas.
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