
  Ελεγκτής 3000: Γρήγορη αναφορά 
  

Χρησιμοποιήστε το για 
κύλιση στο μενού, επιλογές 
προγραμματισμού.
Πατήστε τα μαζί για 
εκκίνηση της λειτουργίας 
POLISH (Στίλβωση).

Έξοδος από 
τη λειτουργία 
COOL (Ψύξη). 
Θερμαίνει το 
λάδι μέχρι το 
σημείο 
ρύθμισης.

Έλεγχος της 
πραγματικής 
θερμοκρασίας και 
της θερμοκρασίας 
σημείου 
ρύθμισης, καθώς 
και της έκδοσης 
του λογισμικού.

Πατήστε το για κύλιση 
στο μενού & τις επιλογές 
προγραμματισμού.

Πατήστε τα μαζί για 
αλλαγή στη 2η γλώσσα.

Εισαγωγή 
κωδικών, 
απάντηση στις 
ειδοποιήσεις 
της αριστερής 
οθόνης.

Πρόσβαση 
στις 
ειδοποιήσεις 
FILTER 
(Φιλτράρισμα).

LED κουμπιού προϊόντος: Ανάβει όταν το κουμπί είναι ενεργό. 
Όλα τα κουμπιά με κοινό σημείο ρύθμισης ανάβουν ταυτόχρονα.
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Σχισμή λωρίδας μενού (πρόσβαση 
πίσω από τη στεφάνη):
εισαγάγετε 
προσαρμοσμένα 
ονόματα 
προϊόντων
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  Μαγείρεμα 

1. Πατήστε το ON/OFF1: Στις Οθόνες2 εμφανίζονται πληροφορίες για το σύστημα και το 
λάδι θερμαίνεται στο σημείο ρύθμισης. 

2. DROP: Πατήστε το κουμπί προϊόντος3 για να «πέσει το προϊόν. 
3. SHAKE: Εάν χρειάζεται ανακίνηση, ηχεί συναγερμός. 
4. DONE: Ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός. Πατήστε το κουμπί προϊόντος που 

αναβοσβήνει3 για να ακυρώσετε το συναγερμό και να αφαιρέσετε το προϊόν. 
Σημείωση:  Για να ακυρώσετε το μαγείρεμα οποιαδήποτε στιγμή: Πατήστε και κρατήστε 
το κουμπί προϊόντος που αναβοσβήνει3. 

 
  Μαγείρεμα: Ενεργ./Απενεργ. λειτουργίας COOL 

1. Πατήστε το ON/OFF1: Το λάδι θερμαίνεται μέχρι τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης.
2. ΨΥΞΗ: Μετά τον προγραμματισμένο χρόνο αναμονής, ο ελεγκτής επιστρέφει στη 

θερμοκρασία αναμονής και εμφανίζει την ένδειξη COOL. Μόνο με γεμάτους κάδους, 
πατήστε το οποιαδήποτε στιγμή για να μειώσετε τη θερμοκρασία του λαδιού στη 
λειτουργία COOL. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 121°C. 

3. Πατήστε Exit Cool για την επιστροφή του λαδιού στη θερμοκρασία σημείου ρύθμισης.
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Στίλβωση 
(Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 

1. Για στίλβωση, πατήστε και κρατήστε τα ταυτόχρονα.
2. Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη2 “POLISH NOW” (Στίλβωση τώρα) εναλλάξ με “YES” (Ναι) 

και “NO” (Όχι).  
3. Επιλέξτε YES (κουμπί κάτω από την απεικόνιση YES5) για να ξεκινήσει ο κύκλος στίλβωσης ή 

NO για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. 
4. Ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις.  Ο ελεγκτής απενεργοποιείται όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος 

στίλβωσης. 
 

Φιλτράρισμα (Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για καταγραφή των 
συμβάντων φιλτραρίσματος & ειδοποιήσεις στις λειτουργίες φιλτραρίσματος) 

1. Για φιλτράρισμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το FILTER10. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να 
φιλτράρετε μόνο έναν κάδο τη φορά. Ενδέχεται να εμφανίζεται η ένδειξη “WAIT TO FILTER” 
(Αναμονή για φιλτράρισμα) μέχρι και ο δεύτερος κάδος να είναι έτοιμος για φιλτράρισμα.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία φιλτραρίσματος.
3. Στον ελεγκτή εμφανίζεται η ένδειξη2 “FILTER NOW” (Φιλτράρισμα τώρα) εναλλάξ με “YES” 

(Ναι) και “NO” (Όχι). 
4. Επιλέξτε YES (κουμπί κάτω από την απεικόνιση YES5) για να ξεκινήσει ο κύκλος φιλτραρίσματος. 
5. Επιλέξτε NO (κουμπί κάτω από την απεικόνιση NO5) για να καθυστερήσει το φιλτράρισμα και 

να συνεχιστεί το μαγείρεμα.
6. Ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις. Ο ελεγκτής απενεργοποιείται όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος 

στίλβωσης. 
Σημείωση:  Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ για πρόσβαση στη 
λειτουργία φιλτραρίσματος BOIL OUT.  
 

1. On/Off: Ενεργ./απενεργ. ελεγκτή, έξοδος από κύκλους 
φιλτραρίσματος/στίλβωσης. 

2. Οθόνες: Ειδοποιήσεις γραπτών πληροφοριών. 
3. Κουμπιά προϊόντος: Πατήστε για έναρξη, ολοκλήρωση ή ακύρωση 

(πάτημα και κράτημα) του μαγειρέματος ενός προϊόντος. Στη λειτουργία 
σάρωσης, πατήστε το για προβολή της ρύθμισης προϊόντος. Πατήστε και 
κρατήστε το (περίπου 3 δευτερόλεπτα) για αλλαγή της θερμοκρασίας του 
σημείου ρύθμισης. 

4. LED κουμπιού προϊόντος: Φωτεινή ένδειξη για τα προϊόντα που 
μαγειρεύονται στο σημείο ρύθμισης.  Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του 
κύκλου μαγειρέματος.  

5. Αριστερή/Δεξιά Κύλιση: Επιλογές πλοήγησης στο αριστερό παράθυρο 
απεικόνισης. Πατήστε και κρατήστε και τα δύο ταυτόχρονα για να 
ξεκινήσει ο κύκλος στίλβωσης. 

6. Κύλιση επάνω/κάτω: Επιλογές πλοήγησης στο δεξιό παράθυρο 
απεικόνισης. Πατήστε και τα δύο ταυτόχρονα για αλλαγή σε δεύτερη γλώσσα. 

7. Exit Cool: Πατήστε και αφήστε για έξοδο από τη λειτουργία COOL 
(Ψύξη).  Το λάδι θερμαίνεται μέχρι το σημείο ρύθμισης.  Πατήστε και 
κρατήστε για ακύρωση του κύκλου τήξης. 

8. Θερμόμετρο: Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο, εμφανίζει το σημείο 
ρύθμισης στην αριστερή οθόνη & τη θερμοκρασία του κάδου στη δεξιά. 
(Εναλλαγή σε διαιρούμενο κάδο.). Όταν είναι απενεργ., εμφανίζει το 
σημείο ρύθμισης, το χρόνο, τον τύπο της φριτέζας και την έκδοση του 
λογισμικού. 

9. «Τικ»: Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, πατήστε 
και αφήστε το για έλεγχο του χρόνου ανάκτησης (το κανονικό για 
ηλεκτρικό ρεύμα είναι 1:40 ή λιγότερο & για αέριο είναι 2:25 ή λιγότερο). 
Με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε το για 4-5 
δευτερόλεπτα για λειτουργίες πληροφοριών ή 10 δευτερόλεπτα για το 
βασικό μενού: λειτουργίες προγραμματισμού.  

10. Φιλτράρισμα: Με τον ελεγκτή ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο, 
πατήστε το για τα μαγειρέματα που απομένουν στον κύκλο 
φιλτραρίσματος. Με πάτημα και κράτημα παρέχεται πρόσβαση στο 
μενού φιλτραρίσματος (φιλτράρισμα, καθαρισμός & φιλτράρισμα, 
απόρριψη). Με τον κάδο στο off, πατήστε και κρατήστε το για πρόσβαση 
στην απόρριψη & τον καθαρισμό με βράσιμο. 

11. Exit/Scan: Πατήστε το για να δείτε τα ονόματα των προϊόντων ή να 
εξέλθετε από τον προγραμματισμό. Δείτε τις οδηγίες στην πίσω πλευρά. 

12. Menu Strip: Αφαιρέστε το από το πάνελ για να αποκτήσετε πρόσβασης 
στις προσαρμόσιμες λωρίδες μενού. 



      Ρύθμιση προϊόντος 

Αριστερή οθόνη Δεξιά οθόνη Ενέργεια
OFF OFF 

Πατήστε και κρατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί το MAIN 
MENU/PRODUCT SETUP.

PRODUCT SETUP ΚΕΝΗ 
Πατήστε το   για τον προγραμματισμό προϊόντων.

PRODUCT SETUP ENTER CODE Πληκτρολογήστε 1650. 
SELECT PRODUCT ΚΕΝΗ Πατήστε το επιθυμητό κουμπί προϊόντος.

LONG NAME PRODUCT 
NAME 

Πληκτρολογήστε το όνομα προϊόντος οκτώ χαρακτήρων με 

τα πλήκτρα κειμένου. Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
SHORT NAME PRODUCT 

NAME 
Πληκτρολογήστε το συντομευμένο όνομα προϊόντος 
τεσσάρων χαρακτήρων με τα πλήκτρα κειμένου. Πατήστε το  

 για να προχωρήσετε.
COOKING MODE SINGLE 

SETPOINT Πατήστε το .  Εάν χρειάζεστε πολλαπλά σημεία 

ρύθμισης ή διακεκομμένο μαγείρεμα, πατήστε το  και 
εμφανίζεται MULTIPLE SETPOINT. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
στο εγχειρίδιο. 

1 TIME 0:00 OR 
PREVIOUSLY 

SET TIME 
Πληκτρολογήστε ή επιβεβαιώστε το συνολικό χρόνο 

μαγειρέματος με τα αριθμημένα πλήκτρα. Πατήστε το   
για να προχωρήσετε. 

1 TEMPR TEMP Πληκτρολογήστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Πατήστε το 

. 
1 SENSITIVITY NUMBER Πληκτρολογήστε μια τιμή (1-9) με τα αριθμημένα πλήκτρα. 

Πατήστε το  για να προχωρήσετε.
1 ALARM TIME 
(SHAKE TIME) 

0:00 OR 
PREVIOUSLY 

SET TIME 
Πληκτρολογήστε ή επιβεβαιώστε το χρόνο στον κύκλο 
μαγειρέματος για τον ηχητικό συναγερμό ανακίνησης. 

Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
1 ALARM NAME 
(SHAKE ALARM) 

SHAKE Εισαγάγετε την επιλογή σας με το   (π.χ. Ανακίνηση, 

Ανάδευση). Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
1  ALARM MODE AUTO 

Εισαγάγετε την επιλογή σας με το  . Πατήστε το 

. 
1 ALARM TONE SHORT 

Εισαγάγετε την επιλογή σας με το   Πατήστε το 

. 
2 ALARM TIME 0:00 

Εισαγάγετε την επιλογή σας με το   ή αφήστε το στο 

0:00 iεάν δεν απαιτείται 2ος συναγερμός. Πατήστε το .
FILTER PROMPT 0 OR 

PREVIOUSLY 
SET # 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό των μαγειρεμάτων πριν 
εμφανιστεί η ειδοποίηση για το φιλτράρισμα. Πληκτρολογήστε 
“0” για παράκαμψη της ειδοποίησης φιλτραρίσματος. 

Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
INSTANT ON 0 OR 

PREVIOUSLY 
SET # 

Πληκτρολογήστε τιμή ή επιβεβαιώστε. Πατήστε το   για 
να προχωρήσετε. Η προεπιλογή είναι 30 δευτερόλεπτα.

HOLD TIME 0 OR 
PREVIOUSLY 

SET # 
Πληκτρολογήστε τα λεπτά που θα κρατείται το προϊόν πριν 

την απόρριψη. Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
EXIT EXIT 

Πατήστε το  για να κλειδώσετε τον προγραμματισμό. 
Πατήστε το Exit/Scan 2 φορές για να επιστρέψετε στο off.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καταργήσετε την αντιστοιχία ενός κουμπιού με 
προϊόν, εισαγάγετε χρόνο 0:00 και πατήστε το κουμπί Exit/Scan.

 Επιλογές μενού φίλτρου
Αριστερή οθόνη Δεξιά οθόνη Ενέργεια
DROP, OFF, COOL DROP, OFF, 

COOL 
Πιέστε και αφήστε το κουμπί FILTER (Φιλτράρισμα).

 # of Cooks 
Remaining  

Εμφανίζει τον αριθμό των μαγειρεμάτων που απομένουν πριν 
εμφανιστεί η ειδοποίηση φιλτραρίσματος. 

DROP, OFF, COOL DROP, OFF, 
COOL

Πατήστε και κρατήστε (4-5 δευτερόλεπτα) το κουμπί FILTER 
μέχρι να εμφανιστεί το FILTER MENU

FILTER [ΚΕΝΗ]
Ελεγκτής ενεργοποιημένος: Πατήστε το  για κύλιση στις 
λειτουργίες Φιλτράρισμα, Καθαρισμός και Φιλτράρισμα, 
Απόρριψη ή Έξοδος.  Ελεγκτής απενεργοποιημένος:  Πατήστε το 

 για κύλιση στις λειτουργίες Απόρριψη, Καθαρισμός με 

βρασμό ή Έξοδος. Πατήστε το  για να επιλέξετε λειτουργία 
και ακολουθήστε τις ειδοποιήσεις.

         
      Προβολή στατιστικών φιλτραρίσματος (Εμφανίζεται τα καθημερινά 
στατιστικά.  Βλ. εγχειρίδιο για άλλα στατιστικά στοιχεία φιλτραρίσματος) 

Αριστερή οθόνη Δεξιά οθόνη Ενέργεια
OFF OFF

Πατήστε το  (5 δευτερόλεπτα) μέχρι να εμφανιστεί το INFO 
MODE.  

INFO MODE [ΚΕΝΗ]
Πατήστε το  για κύλιση στο DAILY STATS. 

DAILY STATS [ΚΕΝΗ]
Πατήστε το   για επιλογή.

MON DATE
Πατήστε το   για κύλιση σε μια ημέρα της προηγούμενης 

εβδομάδας. Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
FILTERS NUMBER AND 

DAY Πατήστε το    για κύλιση στον αριθμό φορών που 
φιλτραρίστηκε ο κάδος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης 

εβδομάδας. Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
FILTERS – PRIOR 
WEEK  

NUMBER AND 
DAY Πατήστε το   για κύλιση στον αριθμό των καθημερινών 

κύκλων φιλτραρίσματος την προηγούμενη εβδομάδα. Πατήστε το  

 για να προχωρήσετε.
FILTERS BYPASS NUMBER AND 

DAY Πατήστε το    για κύλιση στον αριθμό φορών 
παρακάμφθηκε η ειδοποίηση φιλτραρίσματος εκείνη την ημέρα 

της προηγούμενης εβδομάδας. Πατήστε το   για να 
προχωρήσετε.

COOKS NUMBER AND 
DAY Πατήστε το    για κύλιση στον αριθμό κύκλων 

μαγειρέματος εκείνη την ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας. 

Πατήστε το   για να προχωρήσετε.
EXIT EXIT

Πατήστε το   μία φορά για επιστροφή στο μενού Info Mode ή 
το Exit/Scan 2 φορές για επιστροφή του ελεγκτή στο off. 

 


