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MEGJEGYZÉS
USA
Ez az eszköz az FCC szabályok 15. részének követelményeinek felel meg. A működés
feltételei a következők: 1) Ezen eszköz nem okozhat káros interferenciát és “) Ezen
eszköznek minden interferenciát át kell engednie, beleértve azt az interferenciát is,
amely nem kívánatos működést okozhat. Bár ezt a készüléket „A” osztályú készüléknek
minősítették, a "B" osztályú határértékeknek felel meg.
Kanada
A digitális berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Távközlési Hatóság által kiadott
ICES-003 szabályokban leírt a zajkibocsátásokra vonatkozó „A” és „B” limiteket.
Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de
classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des
Communcations du Canada.

1. FEJEZET
CM III.5 ÜZEMELTETÉSI ÉS PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ
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ELEM
LEÍRÁS
1
Bal oldali LED-kijelző
2
Jobb oldali LED-kijelző
3
Hőmérséklet-ellenőrzési és programzárolási kapcsoló
Bal oldali BE/KI kapcsoló (Egész kádas sütők esetén bármelyik kapcsoló be- és kikapcsolja a
4
vezérlőt.)
Jobb oldali BE/KI kapcsoló (Egész kádas sütők esetén bármelyik kapcsoló be- és kikapcsolja a
5
vezérlőt.)
6
Bal oldali termékgombok
7
Jobb oldali termékgombok
8
Programozási üzemmód kapcsolója

BEVEZETÉS
A Computer Magic III (CM III.5) segítségével az üzemeltető specifikus sütési paramétereket adhat meg akár
12 termék számára is, ami állandó termékminőséget biztosít. Ezeket a paramétereket a számítógép memóriája
tárolja. Egyetlen gomb megnyomásával a tárolt paraméterekkel sütési ciklus kezdődik, így minden adag azonos
módon sül. A kosaras emelővel ellátott sütők esetében a számítógép vezérli a kosár emelését és süllyesztését is.
A további funkciók között megtalálható az olvasztási ciklus a szilárd zsiradékokhoz, kifőzés a serpenyő
tisztításához és a visszaállítási idő automatikus ellenőrzése. A számítógép beprogramozható a hőmérséklet
Fahrenheit vagy Celsius fokban való kijelzésére, illetve a sütési ciklusból fennmaradó idő megjelenítésére vagy
a serpenyő hőmérsékletének állandó kijelzésére.
MEGJEGYZÉS: Ez a számítógép ahhoz a sütőhöz van beállítva, amelyre telepítették (vagyis gáz- vagy
elektromos és egész- vagy megosztott kádas sütő). Habár megjelenésükben hasonlítanak, az adott típusú
sütőhöz beállított számítógépek nem helyettesíthetők közvetlenül a más típushoz beállított számítógépekkel.
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FOGALMAK
Termékgomb:

A műszerfal számozott gombjainak egyike. A számítógépbe egy
célhőmérséklet és akár 12 sütési paraméterkészlet programozható (egy
készlet minden termékhez). A gombokkal vihető be a célhőmérséklet
értéke és a sütési paraméterek is.

Serpenyő célhőmérséklete:

Az üzemeltető által megadott sütési hőmérséklet. Ha a számítógép be van
kapcsolva, a főzőolajat vagy zsiradékot automatikusan a célhőmérsékletre
hevíti, és a számítógép kikapcsolásáig fenntartja azt.

Sütési paraméterek:

Az adott termékhez tartozó sütési változók készlete. Ide tartozik az
érzékenység, a sütési idő, a rázási idő, és az eltarthatóság ideje.

Érzékenység:

Beépített funkció, mely módosítja a sütési időt, hogy kiegyenlítse a
serpenyő hőmérsékletének esését, amikor a termék az olajba ér. Az egyes
termékek különböző sűrűségűek, adagméretűek és hőmérsékletűek. Az
ételek sütési ideje is különböző. A megfelelő érzékenységi beállítás jó
minőségű terméket biztosít. A „0” érték jelenti a legkisebb, a „9” pedig a
legnagyobb érzékenységet (ld. az ábrát az 1–5. oldalon).

Sütési idő:

A termék sütésének az üzemeltető által megadott ideje.

Rázási idő:

A sütési ciklus során a termék rázására az üzemeltető által meghatározott
idő.

Eltarthatóság ideje:

A termék felszolgálás előtti eltarthatóságának az üzemeltető által
meghatározott ideje.

ÚTMUTATÓ A SZÁMÍTÓGÉP ÜZEMELTETÉSÉHEZ
Kapcsolja be a számítógépet bármelyik BE/KI
kapcsolóval. MEGJEGYZÉS: Ha bármelyik LEDkijelzőn tizedespont látható az „1” és „2” számok között, az egység melegszik.
1. A következők egyike jelenik meg:
a.

, a sütő az olvasztási ciklus üzemmódban működik. A sütő az olvasztási ciklus
üzemmódban marad, míg a főzőolaj vagy a zsiradék hőmérséklete el nem éri a 82°C értéket, vagy
míg az üzemeltető meg nem szakítja az olvasztási ciklust.

b.

, a serpenyő hőmérséklete 12°C-kal magasabb a célhőmérsékletnél. Ne tegyen semmit, a
vezérlő megvárja, hogy az olaj a célhőmérsékletre hűljön, mielőtt a főzőlapokat begyújtja vagy az
elemeket áram alá helyezi.

c.

, a serpenyő hőmérséklete 12°C-kal alacsonyabb a célhőmérsékletnél. Ne tegyen semmit, a
vezérlő a célhőmérsékletre növeli az olaj hőmérsékletét.

d.

, a serpenyő hőmérsékletet a sütési tartományon belül van. MEGJEGYZÉS: A legjobb
eredmények érdekében csak akkor kezdje meg a sütést, ha a kijelzőn a következő szerepel:
.
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e.
f.

, probléma van a hevítéssel. Kapcsolja ki a sütőt, és hívja a Frymaster segélyvonalát.
, a serpenyő hőmérséklete túllépi a 210ºC-ot. Ha ezt látja a kijelzőn, azonnal kapcsolja
ki a sütőt! MEGJEGYZÉS: Az Európai Unióban használt (CE-vel jelölt) számítógépek
esetében a hőmérséklet 202°C.

g.

, a számítógép hibát talált a hőmérsékletet mérő és vezérlő áramkörökben. Kapcsolja
ki a sütőt, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.

2. Ha a kijelzőn ez látható:
megkezdéséhez.

, nyomjon meg egy termékkapcsolót a sütési ciklus

a. A kijelzőn megjelenik a beprogramozott sütési idő, és megkezdődik a visszaszámlálás. A
kosáremelőkkel ellátott sütők esetében a termékkosár a serpenyőbe ereszkedik.
b. Ha be van programozva rázási idő, a megadott időben hangjelzés hallható, a kijelzőn pedig az
SH# felirat jelenik meg, ahol „#” a gomb számát jelöli. A hangjelzés 3 másodpercig hallható,
majd magától leáll. Ha nincs beprogramozva rázási idő a sütési ciklus során nem jelenik meg
az sh# felirat.
c. A sütési ciklus végén hangjelzés hallható, a cooc felirat jelenik meg, és a megfelelő termék
gombja villogni kezd. A hangjelzés leállításához nyomja meg a villogó gombot. A
kosáremelőkkel ellátott sütők esetében a termékkosár kiemelkedik a serpenyőből.
d. Ebben az esetben az eltarthatóság ideje jelenik meg (ha értéke nullánál nagyobbra van
beállítva), és megkezdődik a visszaszámlálás. Amikor a visszaszámlálás eléri a nullát a hD#
felirat jelenik meg („#” a gomb száma), és hangjelzés hallható. Az eltarthatóság hangjelzését a
programozási kapcsoló
megnyomásával lehet leállítani. MEGJEGYZÉS: Ha a kijelző
használatban van, az eltarthatóság visszaszámlálása nem jelenik meg.
3. A serpenyő hőmérsékletét bármikor ellenőrizheti, ha egyszer megnyomja a hőmérséklet. A célhőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a kapcsolót kétszer. Ha
ellenőrzési kapcsolót
úgy gondolja, hogy a hőmérséklet helytelen, hőmérővel vagy hőmérő szondával ellenőrizze, hogy
a serpenyő mért hőmérséklete megfelelően közel van-e a kijelzett értékhez. Amennyiben nagy az
eltérés, lépjen kapcsolatba a gyár márkaszervizközpontjával, és kérjen segítséget tőlük.
4. Egészkádas sütők esetében üzemen kívüli időszakokban mindkét kijelzőn a következőnek kell
megjelennie:
. Megosztott kádas sütők esetében csak a bekapcsolt oldalon kell
megjelennie a következőnek:
. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a valós hőmérsékletet
és a célhőmérsékletet.
VIGYÁZAT
A számítógép elektromos áramköreire káros hatással lehetnek az áramerősség
változásai és az elektromos viharok. Ha a számítógép látszólag ok nélkül hibásan
működik, csatlakoztassa le a hálózatról, majd csatlakoztassa újra, ezzel újraindítva a
számítógépet. Ezzel megelőzhető egy hibabejelentés.
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ÚTMUTATÓ A SZÁMÍTÓGÉP PROGRAMOZÁSÁHOZ
1. A programozási üzemmód kapcsolójának
megnyomásával lépjen be a programozási üzemmódba. A bal
oldali kijelzőn a következő jelenik meg:
. Ha véletlenül lép be a programozási üzemmódba, a kapcsoló újbóli megnyomásával kiléphet onnan. MEGJEGYZÉS: Ha a sütés folyamatban van, és eközben
próbál belépni a programozási üzemmódba, a kijelző villogni kezd
.
2. Nyomja meg az „1”, „6”, „5” és „0” termékgombokat (ebben a sorrendben). Ha ezt a kódot nem adja meg,
a programozást nem fogadja el a számítógép. Ez arra szolgál, hogy jogosulatlan személyek ne
módosíthassák automatikus aktuális instrukciókat.
3. sp-r (Célhőmérséklet) jelenik meg a bal oldali kijelzőn. A korábban beprogramozott célhőmérséklet a
jobb oldali kijelzőn jelenik meg. A célhőmérséklet módosításához a számgombokkal adja meg a kívánt
célhőmérsékletet. A legmagasabb beállítható célhőmérséklet 191ºC. Nyomja meg a programozási
az új célhőmérséklet rögzítéséhez (vagy az új célhőmérsékletéhez, ha nem volt
üzemmód kapcsolóját
módosítás).
MEGJEGYZÉS: A megosztott kádas sütők esetében az, sp-R jelzés a jobb oldali serpenyő
célhőmérsékletét jelöli.
A jobb oldali serpenyő célhőmérsékletének beprogramozása után az,
sp-L (bal oldali serpenyő célhőmérséklete) jelzés jelenik meg a bal oldali kijelzőn. Ugyanúgy adja meg a
bal oldali serpenyő célhőmérsékletét, mint a jobb oldali serpenyő esetében.
4. selp- (Termékválasztás) jelenik meg a bal oldali kijelzőn. Nyomja meg a programozandó termékgombot
megnyomásával térjen vissza a normál üzemmódba). Az egészkádas sütők esetében
(vagy a(z)
bármelyik termékgomb használható (L és R is). A megosztott kádas sütők esetében az L és az 1–5
termékgombok a bal, az R és a 6–0 gombok a jobb oldali serpenyőhöz használatosak.
5. sens (Érzékenység) jelenik meg a bal oldali kijelzőn. A korábban beprogramozott érzékenység a jobb oldali kijelzőn jelenik meg. Az érzékenységi beállítás módosításához adja meg az új értéket, majd a
gombot. Ha a beállítást nem módosította, a(z)
gombbal elfogadhatja az
lezáráshoz nyomja meg a(z)
előző beállítást. Az 1–5. oldalon látható táblázat segít az érzékenységi beállítás kiválasztásában. Ez csak
az útmutatást szolgálja, a beállítás a különböző igények szerint alakítható.
6. cooc (Sütési idő) jelenik meg a bal oldali kijelzőn. A korábban beprogramozott sütési idő a jobb oldali
gomb megnyomásával elfogadhatja az aktuális sütési időt. A sütési idő
kijelzőn jelenik meg. A(z)
gomb megnyomásával rögzítheti az új időt.
módosításához a számgombokkal adja meg az új időt. A(z)
7. sh_ (Rázási idő) jelenik meg a bal oldali kijelzőn. Ha termékét rázni kell a sütés során, adja meg a rázás
előtti sütés idejét másodpercekben a számgombokkal.
Például a „30” megadása azt jelenti, hogy a terméket 30 másodperc sütés után rázni kell. A 30 másodperc
leteltét hangjelzés jelzi, és a termékkapcsoló 3 másodpercig villog. Ha a terméket nem kell rázni adja meg a
gomb megnyomásával rögzítheti
„0” értéket. A megadott szám a jobb oldali kijelzőn lesz látható. A(z)
a beprogramozott időt.
8. hd_ (Eltarthatóság ideje) jelenik meg a bal oldali kijelzőn. Adja meg a termék eltarthatóságának idejét a
kidobás előtt (min. 13 másodperc, max. 60 perc). Ha nem kívánja használni ezt a funkciót, adja meg a „0”
gomb megnyomásával rögzítheti az időt.
értéket. A(z)
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9. selp (Termékválasztás) jelenik meg újra a bal oldali kijelzőn. További termékek programozásához térjen vissza az 5. lépéshez, majd idáig kövesse az utasításokat, mindezt minden
termék esetén megismételve.
10. Ha befejezte a programozást,
ellenőrzés/programzárolás kapcsolóval

a

teljes

programot

rögzítse

a

Hőmérséklet-

.

Különböző termékek érzékenységi beállításai
Termék
Csirke
csirkefilé, 35 g
csirkefilé (fagyott), 113 g
csirkepogácsa (fagyott), 140 g
fagyott csirke
friss csirke, 9 darab
Burgonya
steak burgonya
normál sültburgonya, 1,27 cm
szalmaburgonya, 0,64 cm
szalmaburgonya, 0,95 cm
krokett
burgonyalángos
fűszeres burgonya
Tengeri ételek
rákpogácsa
kagylópogácsa
nagyméretű kagyló
kisméretű kagyló
rák (35 és egyfontos között)
rák (40–75 és egyfontos között)
rák (75–100 és egyfontos között)
tőkehal, 70 g
lepényhalfilé, 200 g
egész lepényhal, 280–370 g
tőkehalfilé, 100 g
csuka, 140 g
foltos tőkehal, 200 g
rák
osztriga
kagylócsíkok (friss)
kagylócsíkok (fagyott)
Zöldségek
okra
padlizsán
cukkini
gomba
hagymakarika (fagyasztott)
karfiol
Egyéb
kukoricás hotdog (corn dog)
csirkesztékpogácsa

76°C

Érzékenységi
beállítás

3:25
4:20
6:15

5
5
5
5
5

3:43
3:16
1:50
2:40
2:05
2:05
1:14

5
5
5
5
5
5
5

4:00
4:00
3:25
1:10
2:15
1:45
1:10
3:25
4:35
6:25
4:35
4:30
6:25
2:00
1:10
0:35
0:45

3
3
3
3
3
3
3
7
3
3
7
3
7
3
4
4
4

4:30
4:00
3:00
3:45
3:00
1:45

4
4
4
4
4
4

5:00

4
5
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AZ OLVASZTÁSI CIKLUS TÖRLÉSE
VESZÉLY!
Ne lépjen ki az olvasztási ciklus üzemmódból, ha szilárd zsiradékot használ!
Az olvasztási ciklus célja a zsiradék megégésének és a serpenyő vagy elemei túlhevülésének
megakadályozása a zsiradéktömbök fokozatos olvasztása mellett. A számítógép automatikusan az
. A számítógép
olvasztási ciklus módban indítja a sütőt, és az olvasztási ciklus során ezt jelzi ki:
az olvasztási ciklus üzemmódban marad, míg a serpenyő hőmérséklete el nem éri a 82°C értéket, vagy míg
az üzemeltető meg nem szakítja az olvasztási ciklust. Ha nem szilárd zsiradékot használ, kikapcsolhatja az
olvasztási ciklus funkciót.
Az egészkádas sütők esetében az „R” gomb megnyomásával kapcsolhatja ki az olvasztási ciklust. A
megosztott kádas sütők esetében a bal oldali kádat a „L”, a jobb oldalit az „R” gombbal kapcsolhatja. A(z)
helyett ez jelenik meg:
. Ha az egység felfűtés alatt áll, az „1” és „2” számjegyek között
megjelenik a tizedespont.

A KIFŐZÉSI FUNKCIÓ HASZNÁLATA
VIGYÁZAT
A funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy a serpenyőben hideg víz és
mosószer keveréke található.
1. A kifőzés beprogramozásához a sütőn nyomja meg a programozási üzemmód
oldali kijelzőn ez jelenik meg:
.

kapcsolóját. A bal

MEGJEGYZÉS: A megosztott kádas sütők esetében a bal oldali BE/KI kapcsoló a bal, a jobb oldali
BE/KI kapcsoló a jobb oldali serpenyőt kapcsolja. Egyszerre nem főzhető ki mindkét serpenyő.

2. Nyomja meg az „1”, „6”, „5” és „3” termékgombokat ebben a sorrendben. A jobb oldali kijelzőn
megjelenik a boil felirat. A hőmérséklet automatikusan 91ºC értékre áll. A sütő eléri a
kapcsoló megnyomásáig, ami megszakítja a kifőzési
hőmérsékletet, majd meg is őrzi azt a BE/KI
üzemmódot. Túlforrás esetén azonnal kapcsolja ki a sütőt, hagyja lehűlni, majd lépjen be újra a
kifőzési módba, és folytassa azt.

SÜTŐ VISSZAÁLLÍTÁSI IDEJÉNEK ELLENŐRZÉSE
A visszaállítási ellenőrzés méri a szükséges eltelt időt, mely alatt a sütő a főzőolaj hőmérsékletét 121
ºC
értékről 149ºC értékre növeli. A számítógép automatikusan ellenőrzi a visszaállítási időt minden
alkalommal, amikor a serpenyő hőmérséklete a 121ºC-os alsó érték alá esik.
megnyomásával ellenőrizheti a visszaállítási időt. A bal oldali
A programozási üzemmód kapcsolójának
kijelzőn a következő jelenik meg:
. Nyomja meg az „1”, „6”, „5” és „2” termékgombokat (ebben a
sorrendben). A visszaállítási idő 5 másodpercre megjelenik mindkét kijelzőn. Habár a visszaállítási időt
számos tényező befolyásolja (pl. a serpenyő mérete és a bele helyezett termék mennyisége és
hőmérséklete), a visszaállítási idő gázsütők esetében valamivel 2 perc 30 másodperc alatt legyen,
elektromos sütők esetében pedig 1 perc 40 másodperc alatt.
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FAHRENHEIT VAGY CELSIUS FOK KIJELZÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA
1. A számítógép Fahrenheit és Celsius fokban is ki tudja jelezni a hőmérsékletet. A programozási
megnyomásával válthat a kettő között. A bal oldali kijelzőn a
üzemmód kapcsolójának
következő jelenik meg:
.
2. A számbillentyűkkel adja meg az 1658 kódot. A számítógép Celsiusról Fahrenheitre vagy
Fahrenheitről Celsiusra váltja a hőmérséklet megjelenítését.
3. A Hőmérséklet-ellenőrzés/programzárolás kapcsolóval
újonnan kiválasztott módban.

jelenítheti meg a hőmérsékletet az

SERPENYŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK MEGJELENÍTÉSI MÓDJA
1. A programozási üzemmód kapcsolójának
megnyomásával jelenítheti meg bármikor a serpenyő
hőmérsékletét. A bal oldali kijelzőn a következő jelenik meg:
.
2. Nyomja meg az „1”, „6”, „5” és „L” termékgombokat (ebben a sorrendben). A számítógép
folyamatosan megjeleníti a serpenyő hőmérsékletét. MEGJEGYZÉS: A sütés során nem jelenik
meg a sütési idő, de az időzítés működik.
3. Ha vissza kíván térni a visszaszámlálás megjelenítéséhez, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

A SZÁMÍTÓGÉPEN A „CALL TECH” FELIRAT JELENIK MEG
Ha a kijelzőn a CALL TECH felirat jelenik meg, a memóriachip vagy támogató áramköre meghibásodott.
A számítógép nem javítható a helyszínen, vissza kell szállítani a gyárba.
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2. FEJEZET
ÚTMUTATÁS A KOSÁREMELŐ IDŐZÍTŐJÉNEK ÜZEMELTETÉSÉRŐL
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ELEM
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10
11

3

5

1

9

10

6

4

11

2

8

LEÍRÁS
LED-kijelző – Egészkádas sütőkön: Kijelzi a bal oldali kosár sütési idejét. Megosztott kádas
sütőkön: Kijelzi a bal oldalsó kosár sütési idejét vagy a bal oldalsó serpenyő célhőmérsékletét.
LED-kijelző – Egészkádas sütőkön: Kijelzi a jobb oldalsó kosár sütési idejét vagy a serpenyő
célhőmérsékletét. Megosztott kádas sütőkön: Kijelzi a jobb oldalsó kosár sütési idejét vagy a jobb
oldalsó serpenyő célhőmérsékletét.
Bal oldalsó serpenyő hőmérséklet-ellenőrző kapcsolója – Egészkádas sütőkön: Megnyomásával
válthat a jobb oldali sütési idő és a sütő célhőmérséklete között (a jobb oldali kijelzőn látszik).
Megosztott kádas sütőkön: Megnyomásával válthat a bal oldali célhőmérséklet- és sütésiidőkijelzés között.
Jobb oldalsó serpenyő hőmérséklet-ellenőrző kapcsolója – Egészkádas sütőkön: Megnyomásával
válthat a jobb oldali sütési idő és a sütő célhőmérséklete között. Megosztott kádas sütőkön:
Megnyomásával válthat a jobb oldali célhőmérséklet- és sütésiidő-kijelzés között.
Bal oldalsó Be/Ki kapcsoló – Egészkádas sütőkön: Be- vagy kikapcsolja a vezérlőt. Megosztott
kádas sütőkön: A vezérlő bal oldalát be- vagy kikapcsolja csak a bal oldali serpenyő vezérléséhez.
Jobb oldalsó Be/KI kapcsoló – Egészkádas sütőkön: Be- vagy kikapcsolja a vezérlőt. Megosztott
kádas sütőkön: A vezérlő jobb oldalát be- vagy kikapcsolja csak a jobb oldali serpenyő
vezérléséhez.
Bal oldali számgombok – Egészkádas sütőkön: A bal oldali serpenyő sütési idejének megadására
szolgál. Megosztott kádas sütőkön: A bal oldali serpenyő célhőmérsékletének és sütési idejének
megadására szolgál.
Jobb oldali számgombok –Egészkádas sütőkön: A serpenyő célhőmérsékletének és a jobb oldali
serpenyő sütési idejének megadására szolgál. Megosztott kádas sütőkön:A jobb oldali serpenyő
célhőmérsékletének és sütési idejének megadására szolgál.
Kifőzési kapcsoló – Ez a kapcsoló aktiválja a kifőzési üzemmódot.
Bal oldali kosáremelő kapcsolója – A kapcsoló sütési ciklust kezd a bal oldali kosáremelőnél.
Jobb oldali kosáremelő kapcsolója – A kapcsoló sütési ciklust kezd a jobb oldali kosáremelőnél.
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BEVEZETÉS
A kosáremelő időzítőjével az üzemeltető megadhat egy serpenyő-célhőmérsékletet, a bal és jobb
oldali kosáremelőknek különböző sütési időt adhat meg, és egymástól függetlenül vezérelheti a bal
és jobb oldali kosáremelőket. Az üzemeltető beállíthatja a sütési idő vagy a célhőmérséklet
folyamatos kijelzését is. Az időzítőn nem jelenik meg az aktuális serpenyő-célhőmérséklet.
Az időzítő automatikusan választ a Fahrenheit és Celsius fokban megadott hőmérsékletértékek
között. A serpenyő-célhőmérséklet megadásakor a 191 alatti értékeket Celsius fokként értelmezi. A
190-nél nagyobb értékeket Fahrenheit fokként értelmezi.
Az üzemeltető váltani tud a sütési idő és a célhőmérséklet megjelenítése között a(z)

gombbal.

Ha a BE/KI kapcsolóval kikapcsolja az egységet, az időzítő eltárolja az aktuális idő- és hőmérsékletbeállításokat. Áramkimaradás vagy az áramkör-megszakító kikapcsolása esetén érdemes ellenőrizni
az idő és a hőmérséklet beállításának pontosságát. MEGJEGYZÉS: A BE/KI kapcsolók NEM
szabályozzák a sütő áramellátását, csupán be- vagy kikapcsolják a vezérlőt.
Az időzítőn háromféle hibaüzenet jelenhet meg:
HELP, probléma van a hevítéssel. Kapcsolja ki a sütőt, és hívja a Frymaster segélyvonalát.
HOT, a serpenyő hőmérséklete 196ºC fölött van. Ha ezt látja, azonnal kapcsolja ki a sütőt.
, probléma van a hőmérséklet mérésével és a vezérlőkörökkel. Kapcsolja ki a sütőt, és lépjen
kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
MEGJEGYZÉS: Ez a vezérlő ahhoz a sütőhöz van beállítva, amelyre telepítették (vagyis gázvagy elektromos és egész- vagy megosztott kádas sütő). Habár megjelenésükben hasonlítanak, az
adott típusú sütőhöz beállított számítógépek nem helyettesíthetők a más típushoz beállított
számítógépekkel.

MEGHATÁROZÁSOK
Számgombok:

A műszerfal számozott gombcsoportjainak egyike. A gombokkal
adható meg a serpenyő-célhőmérséklet és az egyes kosáremelők sütési
ideje.

Serpenyő-célhőmérséklet: Az üzemeltető által megadott sütési hőmérséklet. Ha a vezérlő be van
kapcsolva, a főzőolajat vagy zsiradékot automatikusan a
célhőmérsékletre hevíti, és a számítógép kikapcsolásáig fenntartja azt.
Sütő idő:
Kosáremelő gomb:

A termék sütésének az üzemeltető által megadott ideje.
Ezen gombok egyikének megnyomása sütési ciklust kezd, és a
megfelelő kosarat a serpenyőbe engedi. A megadott sütési idő végén a
kosár kiemelődik a serpenyőből.
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ÚTMUTATÓ AZ IDŐZÍTŐ ÜZEMELTETÉSÉRŐL
1. Kapcsolja be az időzítőt.
kapcsolót. A bal oldali kosár sütési ideje
Egészkádas egységeken: Nyomja meg bármelyik BE/KI
megjelenik a bal oldali LED-kijelzőn, a jobb oldali kosár sütési ideje vagy a célhőmérséklet pedig
megjelenik a jobb oldali LED-kijelzőn. Bármelyik hőmérséklet-ellenőrzési kapcsoló
megnyomásával
válthat a célhőmérséklet és a sütési idő között a jobb oldali kijelzőn.
kapcsolót a bal oldali serpenyő, a jobb
Megosztott kádas egységeken: Nyomja meg a bal oldali BE/KI
oldali kapcsolót a jobb oldali serpenyő irányításához. A bal oldali kosár sütési ideje vagy a bal oldali
serpenyő célhőmérséklete megjelenik a bal oldali LED-kijelzőn. A jobb oldali kosár sütési ideje vagy a
jobb oldali serpenyő célhőmérséklete megjelenik a jobb oldali LED-kijelzőn. A megfelelő hőmérsékletellenőrzési kapcsoló
megnyomásával válthat a célhőmérséklet és a sütési idő között bármelyik
kijelzőn.

2. A célhőmérséklet módosítása.

(MEGJEGYZÉS:
Celsius értékek megadásakor a kijelzett
hőmérsékletérték röviddel a bevitel után egy fokkal csökkenhet. Ez normális működés, és a belső
Fahrenheit-Celsius átváltás miatt áll elő.)
Egészkádas egységeken: Ha a sütési idő jelenik meg, nyomja meg bármelyik hőmérséklet-ellenőrző
kapcsolót
a célhőmérséklet kijelzésére való váltáshoz. A jobb oldali LED-kijelzőn az utoljára
megadott célhőmérséklet jelenik meg. A célhőmérséklet módosításához adjon meg új hőmérsékletet a
jobb oldali számgombokkal. Nyomja meg bármelyik hőmérséklet-ellenőrző kapcsolót
, ha vissza
kíván térni a sütési idő kijelzéséhez. Ha nem kell módosítania a célhőmérsékletet, térjen vissza a sütési
idő kijelzéséhez bármelyik hőmérséklet-ellenőrző kapcsoló
megnyomásával.

Megosztott kádas egységeken: Ha a sütési idők jelennek meg, váltson a célhőmérséklet megjelenítésére a
megfelelő hőmérséklet-ellenőrző kapcsoló
megnyomásával. A LED-ablakokon az utoljára megadott
célhőmérsékletek jelennek meg. Egy célhőmérséklet módosításához adjon meg új hőmérsékletet a
megfelelő számgombokkal. Nyomja meg a megfelelő hőmérséklet-ellenőrző kapcsolót
, ha vissza
kíván térni a sütési idő kijelzéséhez. Ha nem kell módosítania a célhőmérsékletet, térjen vissza a sütési
idő kijelzéséhez a megfelelő hőmérséklet-ellenőrző kapcsoló
megnyomásával.

3. Adja meg a sütési időket.
A kosáremelő időzítője méri a sütési ciklust a bal és jobb oldali LED-kijelzőkön szereplő ideig. Időzítés
módosítása a bal oldali időzítőn – adjon meg új időt a bal oldali számgombokkal. Időzítés módosítása a
jobb oldali időzítőn – adjon meg új időt a jobb oldali számgombokkal.
4. Sütési ciklus megkezdése.
Nyomja meg a bal oldali kosáremelő kapcsolóját
vagy a jobb oldali kosáremelő kapcsolóját
sütési
ciklus kezdéséhez. A megfelelő megjelenített idő megkezdi a visszaszámlálást. Amikor lejárt az idő, a
kosáremelő kiemeli a kosarat a főzőolajból/zsiradékból. Hangjelzés figyelmezteti az üzemeltetőt, hogy a
sütés elkészült, és a kijelzőn a COOC felirat látszik. Nyomja meg a megfelelő kosáremelő kapcsolóját a
hangjelzés kikapcsolásához és az időzítő lenullázásához.
MEGJEGYZÉS: Ha a sütési ciklus során megnyomja egy kosáremelő kapcsolóját, a ciklus megszakad,
és a kosár kiemelésre kerül a serpenyőből.
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AZ OLVASZTÁSI CIKLUS TÖRLÉSE
VESZÉLY!
Ne lépjen ki az olvasztási ciklus üzemmódból, ha szilárd zsiradékot használ!
Az olvasztási ciklus célja a zsiradék megégésének és a serpenyő vagy elemei túlhevülésének
megakadályozása a zsiradéktömbök fokozatos olvasztása mellett. Az időzítő automatikusan az
olvasztási ciklus üzemmódban indítja a sütőt, és ebben a módban marad, míg a serpenyő
hőmérséklete el nem éri a 82°C értéket, vagy míg az üzemeltető meg nem szakítja az olvasztási
ciklust. Ha NEM szilárd zsiradékot használ, kikapcsolhatja az olvasztási ciklus funkciót.
Egészkádas egységen a bal oldali kosáremelő kapcsolójának
megnyomásával szakíthatja meg az
olvasztási ciklust. A megosztott kádas egységeken a bal oldali kosáremelő kapcsolójával
szakíthatja meg a bal oldali serpenyő, a jobb oldali kosáremelő kapcsolójával
a jobb oldali
serpenyő folyamatát.

A KIFŐZÉSI FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Nyomja meg a kifőzési üzemmód kapcsolóját

, hogy az időzítőt 90°C -ra állítsa.

Egészkádas egységeken a vezérlő a serpenyő hőmérsékletét 91°C-on tartja a BE/KI
egyikének megnyomásáig, ami kikapcsolja a vezérlőt.

kapcsolók

Megosztott kádas egységeken a vezérlő mindkét serpenyő hőmérsékletét 91°C-on tartja a serpenyők
kikapcsolásáig. A bal oldali serpenyő kikapcsolásához nyomja meg a bal oldali BE/KI
kapcsolót.
A jobb oldali serpenyő kikapcsolásához nyomja meg a jobb oldali BE/KI kapcsolót.
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ELEKTROMOS KOSÁREMELŐ-IDŐZÍTŐ
ELEM

LEÍRÁS

1

Sütési idő kijelzője – megjeleníti a visszaszámláló
sütési időt.

2

Időzítő nyílgombjai – segítségükkel az üzemeltető
sütési időt rendelhet a kosáremelőhöz. A kosár az
olajban marad, míg le nem jár a jelzett idő.

3

Kosáremelő időzítőgombja – leengedi a kosáremelőt,
és elindítja az időzítőt. A sütési idő lejártakor a kosár
kiemelkedik.

Az elektromos kosáremelő-időzítővel az üzemeltető sütési időt adhat meg a kosáremelő
működésének vezérlésére. A kosár automatikusan kiemelkedik, amint a kijelölt sütési idő lejárt.
Nem vezérli a sütőt, ám megvásárolható kombinált panelként is, termosztáttal felszerelve.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
1. A jobb oldali kép szerint állítsa be a sütési időt a kijelző alatti nyilakkal.

perc
minutes

}

}

MEGJEGYZÉS: Tíz másodperc a minimálisan megadható idő.
Bármely kisebb érték 10 másodpercre vált. Ennyi idő
szükséges a kosárnak, hogy teljesen leereszkedjen az
olajba.

1 23 0
másodperc
seconds

2. Nyomja meg a kosáremelő-időzítőgombot a kosár olajba eresztéséhez és a sütés
megkezdéséhez.
A kosáremelő automatikusan kiemeli a kosarat, ha az időzítő lejárt. A kijelző az eredeti teljes sütési
időre vált. Nyomja meg a kosáremelő-időzítőgombot új sütési ciklus kezdéséhez az előző ciklussal
azonos idő használatával, vagy a nyilakkal módosítsa a sütési időt a következő ciklusra.

SÜTÉSI CIKLUS MEGSZAKÍTÁSA
A sütési ciklus megszakításához nyomja meg a kosáremelő-időzítőgombot. A kosár felemelkedik, a
kijelzőn pedig az eredeti teljes sütési idő jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: Ha a kosáremelő-időzítőgombot a kosár mozgása közben nyomja meg (le vagy fel),
a kosár útjának folytatásához ú jra meg k ell n yomn i a gombo t. A kosáremelő 1 0 másodperc alatt áll
meg.
Ez a kosáremelő-időzítő számos változatban elérhető. A sütő elején megtalálható lehet egy termosztát vagy egyéb
vezérlőfunkció, ám ez a kosáremelő a fent leírtak szerint működik.
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3. FEJEZET
ÚTMUTATÓ A DIGITÁLIS VEZÉRLŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ
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ELEM
1
2
3
4
5
6
7
8

3

1

6

7

8

LEÍRÁS

Kivilágított kijelző – LED-kijelző egy egészkádas sütőn vagy egy megosztott kádas sütő jobb
oldalán.
Kivilágított kijelző – LED-kijelző egy megosztott kádas sütő bal oldalán.
Be/Ki kapcsoló – Mindkét kapcsoló vezérli az egészkádas sütőket; megosztott kádas sütőkön
mindkét kapcsoló a saját oldalának serpenyőjét vezérli.
C/F kapcsoló – Fahrenheit és Celsius fok kijelzése között vált egészkádas sütőn, illetve egy
megosztott kádas sütő jobb oldalán.
Hőmérséklet-/célhőmérséklet-kijelzési kapcsoló – A serpenyő-hőmérséklet és a célhőmérséklet
kijelzése között vált egészkádas sütőn, illetve egy megosztott kádas sütő jobb oldalán.
Fel nyíl – Emeli a célhőmérsékletet egy egészkádas sütőn vagy egy megosztott kádas sütő jobb
oldalán.
Le nyíl – Csökkenti a célhőmérsékletet egy egészkádas sütőn vagy egy megosztott kádas sütő
jobb oldalán.
Olvasztási ciklus megszakítókapcsolója – Megszakítja az olvasztási ciklust egy egészkádas sütőn
vagy egy megosztott kádas sütő jobb oldalán.

BEVEZETÉS
A digitális vezérlővel az üzemeltető beprogramozhatja a serpenyő-célhőmérsékletet, és válthat a serpenyőhőmérséklet és a beprogramozott célhőmérséklet kijelzése között. A célhőmérséklet az üzemeltető által
megadott sütési hőmérséklet. Ha a vezérlő be van kapcsolva, a főzőolajat vagy zsiradékot automatikusan a
célhőmérsékletre hevíti, és a vezérlő kikapcsolásáig fenntartja azt. A CE-országokba szánt exportra gyártott
egységek alapértelmezésben a serpenyő hőmérsékletét jelzik ki. A nem CE-országokba szánt egységek
alapértelmezésben a célhőmérsékletet jelzik ki. A vezérlő tartalmaz egy programozható olvasztásiciklusmegszakítókapcsolót és egy kapcsolót a Fahrenheit és Celsius fok megjelenítése közti váltásra.
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MEGJEGYZÉS: Egészkádas vezérlőkön csak a jobb oldali vezérlőgombok működnek, kivéve a
BE/KI kapcsolót: mindkettő be- vagy kikapcsolja a vezérlőt.
A vezérlőn háromféle hibaüzenet jelenhet meg:
, probléma van a hevítéssel. Kapcsolja ki a sütőt, és hívja a Frymaster segélyvonalát.
és az aktuális serpenyő-hőmérséklet, mely azt jelzi, hogy a zsiradék hőmérséklete 202°C (vagy
CE-sütőkön 210°C) fölött van. Ha ezt látja a kijelzőn, azonnal kapcsolja ki a sütőt, és lépjen
kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
, a vezérlő hibát talált a hőmérsékletet mérő és vezérlő áramkörökben. Kapcsolja ki a sütőt, és
lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
MEGJEGYZÉS: Ez a vezérlő ahhoz a sütőhöz van beállítva, amelyre telepítették (vagyis gázvagy elektromos és egész- vagy megosztott kádas sütő). Habár megjelenésükben hasonlítanak, az
adott típusú sütőhöz beállított vezérlők nem helyettesíthetők a más típushoz beállított
számítógépekkel.

ÚTMUTATÓ A VEZÉRLŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ
1. Kapcsolja be a vezérlőt. Ha egészkádas egységet használ, nyomja meg bármelyik BE/KI
a
kapcsolót . Ha megosztott kádas sütőt használ, nyomja meg a bal oldali BE/KI kapcsolót
bal oldali serpenyő, a jobb oldali kapcsolót a jobb oldali serpenyő irányításához.
A vezérlőszoftver verziószáma négy másodpercre megjelenik, majd a nem CE-egységeken a
kijelzőn a célhőmérséklet tűnik fel. CE-egységeken a serpenyő-hőmérséklet jelenik meg a
kijelzőn. A célhőmérséklet megjelenítéséhez nyomja meg a megfelelő serpenyő hőmérsékletkapcsolóját
(egészkádas sütőkön használja a jobb oldali kapcsolót).
A kijelző első két számjegye között megjelenik egy tizedespont; ez azt jelzi, hogy az egység
felfűtés alatt áll. Ha a serpenyő elérte a célhőmérsékletet, a fűtést jelző tizedespont eltűnik,
jelezve, hogy a sütő készen áll a sütésre.
2. Szükség esetén módosítsa a célhőmérsékletet. A célhőmérséklet növeléséhez nyomjon meg egy
fel nyilat . Ha megosztott kádas egységet használ, a bal oldali vezérlőt használja a bal, a jobb
oldali vezérlőt a jobb oldali serpenyőhöz. Egészkádas egységeken használja a jobb oldali
vezérlőt. A célhőmérséklet csökkentéséhez nyomjon meg egy le nyilat .
Először körülbelül másodpercenként egy fokkal változik a kijelzőn szereplő érték. Ha lenyomva
tartja a nyilat, körülbelül 12 fokos változás után a változás üteme növekszik, így gyorsan
elvégezhető a célhőmérséklet nagymértékű módosítása.

FAHRENHEIT ÉS CELSIUS FOK KIJELZÉSE KÖZÖTTI VÁLASZTÁS
A C/F kapcsolóval
válthat a Fahrenheit és Celsius fok kijelzése között. A kijelzőn szereplő érték
xxx°F-ról xxx°C-ra vált, ahol „xxx” a serpenyő-hőmérséklet vagy a célhőmérséklet.
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OLVASZTÁSI CIKLUS
VESZÉLY!
Ne lépjen ki az olvasztási ciklus üzemmódból, ha szilárd zsiradékot használ!
Az olvasztási ciklus célja a zsiradék megégésének és a serpenyő vagy elemei túlhevülésének
megakadályozása a zsiradék fokozatos olvasztása mellett. A vezérlő automatikusan az olvasztási
ciklus üzemmódban indítja a sütőt, amely a 82°C-os hőmérséklet eléréséig ebben a módban is marad.
A gyári beállítások függvényében lehetséges, hogy az olvasztási ciklus a digitális vezérlőn
megszakítható:
• Ha egészkádas sütőt használ, nyomja meg a jobb oldali olvasztásiciklusmegszakítókapcsolót .
• Ha megosztott kádas sütőt használ, nyomja meg a bal oldali kapcsolót a bal oldali serpenyő,
a jobb oldali kapcsolót a jobb oldali serpenyő kapcsolásához.
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4. FEJEZET
SZILÁRDÁLLAPOTI (ANALÓG) VEZÉRLŐ
2

4
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ELEM

LEÍRÁS

1
2
3
4

Tápegység-billenőkar (BE/KI kapcsoló) – Be- vagy kikapcsolja a vezérlőt.
Bekapcsolt állapot jelzőfénye – A vezérlő bekapcsolt állapotát jelzi.
Hőmérséklet-szabályozó tekerőgomb – A kívánt sütési hőmérséklet beállítására használatos.
Fűtési üzemmód jelzőfénye – Azt jelzi, hogy a sütő felfűtés alatt áll.
Hibajelző fény – A sütő vezéráramkörének problémáját vagy túlfűtéses állapotot jelez. Indítsa
újra a sütőt: a BE/KI kapcsolót 30 másodperce állítsa KI állásba, majd vissza BE állásba.
Olvasztási ciklus jelzőfénye – Azt jelzi, hogy a sütő az olvasztási ciklus üzemmódban működik.
A sütő automatikusan megszakítja az olvasztási ciklust, amikor a sütő hőmérséklet eléri a 82ºCot.
Olvasztási ciklus kapcsolója – Be- vagy kikapcsolja az olvasztási ciklust.

5
6
7

BEVEZETÉS
A szilárdállapoti vezérlő (melyre gyakran „analóg vezérlőként” hivatkoznak) lehetővé teszi, hogy az
üzemeltető egy tekerőgomb és a vezérlőn látható fokozatos skála segítségével állítsa a serpenyő
hőmérsékletét. A vezérlő tartalmaz egy olvasztásiciklus-kapcsolót és egy hibajelző fényt is.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Állítsa a tápegység-billenőkart a BE állásba. A bekapcsolt állapot és a fűtési üzemmód jelzőfénye is
világítani kezd.
2. Fordítsa a hőmérséklet-szabályozó tekerőgombot a kívánt sütési hőmérsékletre.

3. Ha szilárd zsiradékot használ, állítsa az olvasztási ciklus kapcsolóját a BE állásba. Az olvasztási ciklus

célja a zsiradék megégésének és a serpenyő vagy elemei túlhevülésének megakadályozása a
zsiradéktömbök fokozatos olvasztása mellett. Olvasztási ciklus üzemmódban a sütő ciklusosan be- és

4–1

kikapcsol, míg a sütő hőmérséklete el nem éri a 82ºC-ot, vagy míg az üzemeltető meg nem
szakítja az olvasztási ciklus üzemmódot.
VESZÉLY!
Ne lépjen ki az olvasztási ciklus üzemmódból, ha szilárd zsiradékot használ!
Az olvasztási ciklus során a fűtési üzemmód jelzőfénye felváltva be- és kikapcsol, ahogyan a
sütő ciklusosan be- és kikapcsol.
4. Amint a serpenyő eléri a 82ºC-ot vagy az olvasztási ciklust megszakítják, a sütő automatikusan
fűtési üzemmódba vált, hogy a serpenyőt a hőmérséklet-szabályozó tekerőgombon beállított
értékre hevítse, majd azon a hőmérsékleten tartsa. Míg a sütő felfűtés alatt áll, a fűtési üzemmód
jelzőfénye világít. Ha a serpenyő elérte a tekerőgombon beállított hőmérsékletet, a fűtési
üzemmód jelzőfénye kikapcsol, jelezve, hogy az egység készen áll a sütésre.

HIBAJELZŐ FÉNY
Az elektromos gyújtással ellátott gázsütőkön gyújtási hiba esetén kigyullad a hibajelző fény. A
vezérlő újraindításához a gyújtási hiba után legalább 30 másodpercre állítsa KI állásba a tápegységbillenőkart, majd állítsa vissza a BE állásba.
A hibajelző fény minden sütőn kigyullad akkor is, ha a vezérlő hibát észlel a szondával vagy a
magas küszöbszintű termosztátáramkörrel.

A TEKERŐGOMB KALIBRÁLÁSA
1. A fenti eljárások szerint hozza a sütőt sütési hőmérsékletre.
2. Helyezzen hőmérőt vagy hőmérő szondát a serpenyőbe a sütő hőmérséklet-érzékelő szondája
mellé.
3. Hagyja a fűtési üzemmód jelzőfényét három cikluson keresztül automatikusan működni, hogy a
főzőolaj/zsiradék biztosan egységes hőmérsékletű legyen. Szükség esetén keverjen, hogy a
serpenyő alján az összes főzőolaj/zsiradék felolvadjon.
4. Amikor a fűtési üzemmód jelzőfénye negyedik alkalommal kigyullad, a hőmérő szondán
szereplő érték legfeljebb 2°C-kal térhet el a hőmérséklet-vezérlő tekerőgombon beállított
értéktől. Ha az eltérés ennél nagyobb, a következők szerint kalibrálja a tekerőgombot:
a. Lazítsa meg a hőmérséklet-vezérlő tekerőgomb tartócsavarját, míg a tekerőgomb külső rétege
el nem fordul a belsejében található betét körül.
b. Forgassa a tekerőgomb külső rétegét, míg a rajta látható indexvonal állása meg nem felel a
hőmérőn vagy a hőmérő szondán látható értéknek.
c. Tartsa helyben a tekerőgombot, és szorítsa meg a csavart.
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d. Ellenőrizze újra a hőmérőn vagy a hőmérő szondán és a hőmérséklet-vezérlő tekerőgombon
szereplő értéket a fűtési üzemmód jelzőfényének következő kigyulladásakor.
e. Ismételje meg a 4-a és 4-d közötti lépéseket újra és újra, míg a hőmérőn vagy hőmérő szondán
szereplő érték és a tekerőgomb beállítása legfeljebb 2°C mértékben tér el.
f. Ha a kalibráció nem hajtható végre, hívjon egy gyár márkaszervizközpontot.
4. Távolítsa el a hőmérőt vagy hőmérő szondát.
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5. FEJEZET
ÚTMUTATÓ A TERMOSZTÁTVEZÉRLŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ

ON
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LEÍRÁS

Hőmérséklet-vezérlő tekerőgomb – A termosztátvezérlő kívánt hőmérsékletre állításához
használatos.
BE/KI kapcsoló – Be-/kikapcsolja a sütőalkatrészek áramellátását. Aktivált állapotban a
kapcsoló fénye kigyullad.
Fűtési üzemmód jelzőfénye – Azt jelzi, hogy a sütő felfűtés alatt áll.
Olvasztási ciklus jelzőfénye – Azt jelzi, hogy a sütő az olvasztási ciklus üzemmódban működik.
A sütő olvasztási ciklusban marad a kapcsoló kikapcsolásáig.
Opcionális kosáremelő-időzítők – Megnyomásakor leereszti a megfelelő kosáremelőt. Az
időzítő lejártakor felemeli a kosáremelőt.

BEVEZETÉS
A termosztátvezérlő egy közvetlenül a műszerfalon található hőmérséklet-tekerőgombra kötött termosztátot
használ. A tekerőgomb kívánt sütési hőmérsékletre forgatása fizikailag az adott hőmérsékletre állítja a
kapcsolót BE állásba állítja, a sütő alkatrészei áram alá kerülnek, és a kapcsoló
termosztátot. Ha a BE/KI
fénye kigyullad. Ha az olvasztási ciklus
kapcsolóját BE állásba állítja, a sütő ciklusosan vált a be- és
kikapcsolt állapot között (néhány másodpercre bekapcsol, majd hosszabb időre ki). A cél a zsiradék
megégésének és a serpenyő vagy elemei túlhevülésének megakadályozása a zsiradéktömbök fokozatos
olvasztása mellett. BE állapotban ez a kapcsoló is világít. A fűtési mód jelzőfénye
világít, ha a serpenyő
hőmérséklete a célhőmérséklet alatt van.
VESZÉLY!
Ne lépjen ki az olvasztási ciklus üzemmódból, ha szilárd zsiradékot használ!
VIGYÁZAT
A sütő az olvasztási ciklus üzemmódban marad, míg azt az olvasztási ciklus kapcsolójának
„KI” helyzetbe állításával meg nem szakítja.
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A termosztátvezérlőt nem kell programozni – az üzemeltetőnek csak a kívánt sütési hőmérsékletre
kell állítania a termosztát tekerőgombját. Időnként azonban a vezérlőt egy gyári szervizben is
kalibrálni kell, normál esetben hat havonta.
A kosáremelő-időzítőkkel ellátott sütőkön az időzítő közepén található gomb megnyomására a
megfelelő kosáremelő a serpenyőbe ereszkedik. Az előírt sütési idő végén az időzítő kiemeli a
kosarat a serpenyőből. A sütési idő beállításához tekerje az időzítőgombot az óramutató járásával
megegyező irányba, míg az indexvonal a kívánt sütési időnél nem áll.
Habár ugyanarra a panelre vannak szerelve, a kosáremelő-időzítők teljesen függetlenek a vezérlőtől.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon
hagyva.
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