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  Bakken 
1. Druk op AAN/UIT1: Displayschermen2 tonen systeeminformatie en de olie 

verwarmt tot de ingestelde waarde. 
2. PLAATSEN of **: Druk op productknop3 en plaats het product. 
3. SCHUDDEN: Als er geschud moet worden klinkt een alarm. 
4. GEREED: Er klinkt een hoorbaar alarm. Druk op de knipperende productknop3 om 

het alarm te annuleren en het product te verwijderen. 
NB:  Om op elk gewenst moment het bakken te beëindigen: Houd de knipperende 
productknop3 ingedrukt. 

 

  Bakken: Activeren/deactiveren COOL-modus (Afkoelen) 
1. Druk op AAN/UIT1: Olie verwarmt tot de isngestelde temperatuur. 
2. AFKOELEN: Na de geprogrammeerde wachttijd keert de regelaar terug naar de 

wachttemperatuur en geeft COOL (Afkoelen) weer. Druk alleen met volle 
vetpannen op elk gewenst moment in om de olietemperatuur te verlagen naar de 
COOL-modus (Afkoelen). Standaard is 121º C. 

3. Druk op Afkoelen verlaten om de olie terug op de insteltemperatuur te brengen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Polijsten 
(Regelaar moet op  
AAN staan) 

1. Om te polijsten, druk  in en houd tegelijkertijd vast. 
2. Regelaar toont 2 “POLISH NOW” (nu polijsten) afwisselend van “JA” naar “NEE”. 
3. Selecteer YES (JA) (knop onder YES-display5 )(JA-display) om de polijstcyclus te 

starten of NO (nee) om door te gaan met bakken. 
4. Volg de aanwijzingen.  Regelaar wordt uitgeschakeld als de polijstcyclus klaar is. 
 

Filter (regelaar moet op AAN staan om filterevenementen te registreren & 
waarschuwen door filterfuncties) 

1. Voor filteren, druk op FILTER10 en houd vast. NB: Er kan maar één vetpan per keer 
gefilterd worden; "WAIT TO FILTER" (wachten op filteren) kan getoond worden totdat 
een tweede vetpan klaar is om gefilterd te worden. 

2. Selecteer de gewenste filterfunctie. 
3. Regelaar toont 2 “FILTER NOW” (nu filteren) afwisselen met “JA” en “NEE”. 
4. Selecteer JA (druk op de knop onder het JA-scherm5) om de filtercyclus te starten. 
5. Selecteer NEE (druk op de knop onder het NEE-scherm5) om filteren uit te stellen en 

door te gaan met bakken. 
6. Volg de aanwijzingen. Regelaar wordt uitgeschakeld als de polijstcyclus klaar is. 
NB:  regelaar moet UIT staan voor toegang tot de filterfunctie BOIL OUT (uitkoken). 
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1. Aan/Uit: Draai de regelaar naar aan/uit; verlaat filter-/polijstcycli. 
2. Displayschermen: Geschreven informatiemeldingen. 
3. Productknoppen: Druk om het bakken van een product te 

starten, af te ronden of te annuleren (ingedrukt houden).  Druk in 
de scanmodus om de instelling van een product te zien. 
Ingedrukt houden (ongeveer 3 seconden) om de 
insteltemperatuur te veranderen. 

4. Productknoppen LED's: Lampje voor producten die bakken op 
ingestelde waarde.  Knipperen tijdens bakcyclus.  

5. Links/Rechts bladeren: Door opties navigeren in linkerdisplay. 
Druk beide tegelijkertijd in om polijstcyclus te starten. 

6. Naar boven/beneden bladeren: Door opties navigeren in 
rechterdisplay.  Druk beide tegelijkertijd in om te wijzigen naar 
een andere taal. 

7. Afkoelen verlaten: Druk en laat los om de COOL-modus 
(afkoelen) te verlaten.  Olie verwarmt tot het instelpunt.  Houd 
ingedrukt om de smeltcyclus te annuleren. 

8. Thermometer: Als de regelaar op aan staat toont het de 
ingestelde waarde in de linkerdisplay en de vattemperatuur op 
de rechterdisplay. (schakelt naar onderverdeelde pan).  Als deze 
op uit staat, toont het de ingestelde waarde, de tijd, type friteuse 
en de softwareversie.  

9. Vinkje: Druk in en laat los met de regelaar op aan of uit, om de 
hersteltijd te controleren (normaal voor elektrisch is 1:40 of korter 
& voor gas 2:25 of korter).  Druk in met de regelaar uit en houdt 
gedurende 4-5 seconden vast voor functies van de infomodus, of 
10 seconden voor het hoofdmenu: programmeerfuncties.  

10. Filter: Druk in met de controller aan of uit voor resterende 
bakprogramma's in de filtercyclus. Houd ingedrukt voor toegang 
tot het filtermenu (filteren, reinigen & filteren, afvoeren).  Als de 
vetpot uitstaat, druk in en houd vast voor toegang tot afvoeren & 
uitkoken. 

11. Verlaten/scannen: Druk in om de productnamen te bekijken of 
om programmeren te verlaten. Zie instructies op de achterzijde. 

12. Menustrip: Verlaat het paneel voor toegang tot de aanpasbare 
menustrip. 

Dutch/Nederland 



      Productinstelling 

Linkerdisplay  Rechterdisplay Actie  
UIT UIT 

Houd  ingedrukt totdat 
HOOFDMENU/PRODUCTINSTELLING wordt 
weergegeven. 

PRODUCTINSTELLING LEEG 
Druk op  om producten te programmeren. 

PRODUCTINSTELLING CODE INVOEREN Geef 1650 in. 
SELECTEER PRODUCT LEEG Druk op de gewenste productknop. 

LANGE NAAM PRODUCTNAAM Voer een productnaam van acht karakters in met 

behulp van de lettertoetsen. Druk op  om verder 
te gaan. 

KORTE NAAM PRODUCTNAAM Voer een afgekorte productnaam van vier karakters 

in met behulp van de lettertoetsen. Druk op  om 
verder te gaan. 

BAKMODUS ENKELVOUDIGE 
INGESTELDE 

WAARDE 
Druk op .  Als u meerdere ingestelde waarden 
wenst of gesegmenteerd wilt bakken, drukt u op 

 waarna MEERDERE INGESTELDE 
WARADEN wordt weergegeven. Volg de instructies 
in de handleiding. 

1 TIJD 0:00 OF EERDER 
INGEVOERDE 

TIJD 

Voer de totale baktijd in (of bevestig) met de 

cijfertoetsen. Druk op  om verder te gaan. 

1 TEMP TEMP 
De bereidingstemperatuur invoeren. Druk op . 

1 GEVOELIGHEID AANTAL Voer een waarde (1-9) in met de cijfertoetsen en 

druk op  om verder te gaan. 
1 ALARMTIJD 

(OPSCHUDTIJD) 
0:00 OF EERDER 

INGEVOERDE 
TIJD 

Voer de tijd in de bakcyclus in (of bevestig) voor een 

hoorbaar opschudalarm. Druk op  om verder te 
gaan. 

1 ALARMNAAM 
(OPSCHUDALARM) 

SCHUDDEN Voer de keuze in met   (bijv. schudden, 

roeren). Druk op  om verder te gaan. 
1 ALARMMODUS AUTO 

Voer de keuze in met  . Druk op . 
1 ALARMTOON KORT 

Voer de keuze in met   Druk op . 
2 ALARMTIJD 0:00 

Voer de keuze in met   of laat het staan op 

0:00 als u geen tweede alarm wilt. Druk op . 
FILTERWAARSCHUWING 0 OF EERDER 

INGESTELD # 
Voer het aantal bakcycli in voordat een 
filterwaarschuwing gegeven wordt. Voer “0” om de 

filterwaarschuwing over te slaan. Druk op  om 
verder te gaan. 

INSTANT AAN 0 OF EERDER 
INGESTELD # Voer een waarde in of bevestig. Druk op  om 

verder te gaan. Standaard is 30 seconden. 
BEWAARTIJD 0 OF EERDER 

INGESTELD # 
Voer de minuten in om het product te bewaren voor 

het weg te gooien. Druk op  om verder te gaan. 
VERLATEN VERLATEN 

Druk op  om geprogrammeerde vast te leggen. 
Druk tweemaal op Verlaten/Scannen om terug te 
keren naar uit. 

NB: Om de toekenning van een knop aan een product op te heffen, stelt u de tijd in op 0:00 en druk 
vervolgens op de knop Verlaten/Scannen. 
 
 
 

 Filtermenuopties 
Linkerdisplay  Rechterdisplay Actie  
PLAATSEN, UIT, AFKOELEN PLAATSEN, UIT, 

AFKOELEN 
Houd de FILTER-knop ingedrukt. 

 # van resterende 
bakcycli  

Geeft de resterende bakcycli in de filtercyclus weer 
voordat het een filterwaarschuwing toont. 

PLAATSEN, UIT, AFKOELEN PLAATSEN, UIT, 
AFKOELEN 

Houd de FILTER-knop 4-5 seconden ingedrukt 
totdat het FILTER-menu wordt weergegeven. 

FILTER (LEEG) 
Regelaar AAN: Druk op  om te bladeren naar 
Filter, Reinigen en filteren, Afvoeren of Verlaten.  

Regelaar UIT:  Druk op  om te bladeren naar 

Afvoeren, Uitkoken of Verlaten. Druk op  om 
de functie te selecteren en volg de instructies. 

         
      Filterstatistieken bekijken (Dagelijkse statistieken worden getoond.    
      Raadpleeg de handleiding voor andere statistieken). 

Linkerdisplay  Rechterdisplay Actie  
UIT UIT 

Druk op  (5 seconden) totdat de 
INFOMODUS wordt weergegeven.  

INFOMODUS (LEEG) 
Druk op  om naar DAGELIJKSE 
STATISTIEKEN te bladeren. 

DAGELIJKSE STATISTIEKEN (LEEG) 
Druk op  om te selecteren. 

MAAN DATUM 
Druk op   om naar een dag in de 

afgelopen week te bladeren. Druk op  om 
verder te gaan. 

AANTAL FILTERBEURTEN AANTAL EN DAG 
Druk op   om te bladeren naar het 
aantal keer dat het vat op die dag in de 

afgelopen week gefilterd werd. Druk op  om 
verder te gaan. 

FILTERBEURTEN - AFGELOPEN 
WEEK  

AANTAL EN DAG 
Druk op   om te bladeren naar het 
aantal dagelijkse filtercycli in de afgelopen week. 

Druk op  om verder te gaan. 
OVERGESLAGEN 
FILTERBEURTEN 

AANTAL EN DAG 
Druk op   om te bladeren naar het 
aantal keer dat de filtermelding werd 
overgeslagen op die dag in de afgelopen week. 

Druk op  om verder te gaan. 
BAKCYCLI AANTAL EN DAG 

Druk op   om te bladeren naar het 
aantal bakcycli op die dag in de afgelopen week. 

Druk op  om verder te gaan. 
VERLATEN VERLATEN 

Druk  om terug te keren naar het 
Infomodusmenu, of tweemaal op de knop 
Verlaten/Scannen om de controller terug te 
zetten in de uitstand. 

 


