3000 Controller: Snabbreferens
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Produktknapps-LED: Lyser när knappen är aktiv. Alla knappar med
samma inställningspunkt lyser samtidigt.

Tillagning
1. Tryck PÅ/AV 1: Displayskärmar2 visar systeminformation och oljans uppvärmning till
inställningspunkten.
2. SLÄPP: Tryck på produktknappen3 och släpp ner produkten.
3. Andra möjliga displayuppmaningar för tillagning:
- ** Temperatur är utanför tillagningens normala intervall men controllern kommer att
anpassa tillagningstiden utifrån detta, så tillagning kan påbörjas utan att matens
kvalitet påverkas. SLÄPP kommer att visas när temperaturen är tillbaka inom normalt
tillagningsintervall.
- Hög temp – Temperaturen är högre än den normala variationen.
- Låg temp – Temperaturen är lägre än den normala variationen.
4. SKAKA: om skakning krävs ljuder ett alarm.
5. KLAR: Ett alarm ljuder. Tryck på den blinkande produktknappen3 för att stänga av alarmet
och ta ur produkten.
OBS: För att när som helst avbryta en tillagning: Tryck och håll in den blinkande
produktknappen3.

Tillagning: Aktivering/avaktivering av KYL-läge
1. Tryck PÅ/AV1: Olja värms upp till förinställd temperatur.
2. KYL: Efter den programmerade overksamhetstiden återgår controllern till
overksamhetstemperatur och visar KYL. Då frityrkaren är fyllda, tryck när som helst för
att sänka oljetemperaturen till KYL-läge. Standard är 121º C (250º F). KYL-lägets
temperatur kan anpassad. Se HUVUDMENY: KARINSTÄLLNING.
3. Tryck på lämna kyl för att återställa oljan till inställd temperatur.

1. På/Av: Sätt på/av controllern; lämna filtrerings-/poleringscykler.
2. Displayskärmar: Skrivna informationsmeddelanden.
3. Produktknappar: Tryck för att starta, färdigställa eller avbryta (tryck och håll in) en
produkt för tillagning. För att ändra till en annan förinställd temperatur, tryck, håll och
släpp sedan önskad ej tänd knapp. När den är tänd, tryck igen för att starta tillagning vid
alternativ förinställd temperatur. I scanläge, tryck för att se produktinställning.
4. Produktknapp LED:er: Tänds för produkter som tillagas vi förinställd temperatur .
Blinkar under tillagningscykel.
5. Vänster/höger pil: Navigera bland alternativ i vänster displayfönster. Tryck och håll in
dem samtidigt för att starta poleringscykel.
6. Uppåt-/nedåtpil: Navigera bland alternativ i höger displayfönster. Tryck på båda
samtidigt för att växla till ett andra språk.
7. Lämna kyl: Tryck och släpp för att lämna KYL-läge. Oljan värms åter upp till förinställd
temperatur. Tryck för att avbryta smältcykel.
8. Termometer: Med controllern på, visar inställningspunkt på vänster display & karets
temp på höger. (Växlar för delat kar). När av, visar inställningspunkt, tid, typ av fritös och
mjukvaruversion.
9. Bekräftelsemärke: Med controllern på eller av, tryck & släpp för att få återställningstid
(normalt för el är 1:40 eller mindre & för gas 2:25 eller mindre). Med controllern av,
tryck och håll in i 4-5 sekunder för infolägefunktioner eller 10 sekunder för huvudmeny:
programmeringsfunktioner.
10. Filtrering: Med controllern av eller på, tryck för kvarvarande tillagningar i
filtreringscykeln. Tryck och håll in för att nå filtreringsmenyn (filtrera, rengör & filtrera,
avyttra). (Alternativ för att fylla kar från oljebehållare visas även på bulkoljemodeller).
Med frityrkaret av, tryck och håll in för att nå avyttring & urkokning.
11. Lämna/Scan: Tryck från att se produktnamn eller lämna programmering. Se
instruktioner om det motsatta.
12. Menyremsa: Ta bort ramen för att nå den anpassningsbara menyremsan.

Polering* (Controller måste vara PÅ)
1.
2.
3.
4.
5.

För att polera, tryck och håll in
samtidigt.
Controllern visar2 “POLERING NU” alternerande med “JA” och “NEJ”.
Välj JA (knappen under JA-displayen5) för att starta poleringscykel eller NEJ för att fortsätta tillagningen.
Följ uppmaningarna för poleringsvägledning steg för steg.
Controllern stängs av när poleringscykeln är klar.

*Minimitemperatur för polering är 149°C (300°F)

Filtrering (Controller måste vara PÅ för att registrera filtreringshändelser och visa filtreringsuppmaningar steg för steg)
1. För att filtrera, tryck och håll in FILTER10. OBS: Endast ett frityrkar i taget kan filtreras; om filtrering väljs för ett
andra frityrkar skrollas ”VÄNTA PÅ FILTRERING” tills ett andra frityrkar är klart att filtreras.
2. Välj önskad filtreringsfunktion.
3. Controllern visar2 “FILTRERA NU” alternerande med “JA” och “NEJ”.
4. Välj JA (knappen under JA-displayen5) för att starta filtreringscykel.
5. Välj NEJ (tryck på knappen under NEJ-displayen5) för att fördröja filtreringen och fortsätta tillagningen.
6. Följ uppmaningarna för filtervägledning steg för steg.
7. Controllern stängs av när filtreringscykeln är klar.

OBS: Controllern måste vara AV för att nå filtreringsfunktionen URKOKNING.
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Produktinställning

OBS: I fulla frityrkar kommer produkter tillagas med vilken
knapp som helst till nästa tillgängliga display, från
vänster till höger.

Vänster display
SLÄPP, AV, KYL

Vänster display
AVSTÄNGD

Höger display
AVSTÄNGD

PRODUKTINSTÄLLNING
PRODUKTINSTÄLLNING
VÄLJ PRODUKT
LÅNGT NAMN

TOM

Tryck och håll in
visas.
Tryck på för att programmera produkter.

ANGE KOD

Ange 1650.

SLÄPP, AV, KYL

TOM
PRODUKTNAMN

FILTRERA

KORT NAMN

PRODUKTNAMN

TILLAGNINGSLÄGE

ENSKILD
INSTÄLLNINGSPUNKT

Tryck på önskad produktknapp.
Ange produktnamn med 8 tecken med hjälp av bokstavsknapparna.
Tryck på  för att gå vidare.
Ange förkortat produktnamn med fyra tecken med hjälp av
bokstavsknapparna.
Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på  Om flera inställningspunkter eller segmenterad
tillagning önskas, tryck på  FLERA INSTÄLLNINGSPUNKTER
visas. Följ instruktionerna
i manualen.
Ange eller bekräfta total tillagningstid med sifferknapparna.
Tryck på  för att gå vidare.

1 TI
1 TEMP
1 KÄNSLIGHET

1 ALARMTID
(SKAKTID)
1 ALARMNAMN
(SKAKALARM)
1 ALARMLÄGE
1 ALARMTON
2 ALARMTID
FILTRERINGSUPPMANING
SNABBSTART
HÅLLTID

LÄMNA

0:00 ELLER
TIDIGARE
INSTÄLLD TID
TEMP
SIFFRA

0:00 ELLER
TIDIGARE
INSTÄLLD TID
SKAKA
AUTO
KORT
0:00
0 ELLER
TIDIGARE
ANGIVET NR.
0 ELLER
TIDIGARE
ANGIVET NR.
0 ELLER
TIDIGARE
ANGIVET NR.

LÄMNA

Åtgärd
tills HUVUDMENY/PRODUKTINSTÄLLNING

Filtreringsmenyalternativ

Ange tillagningstemperatur. Tryck på  för att gå vidare.
Ange värde (1-9) med sifferknapparna. Känsligheten är
sannolikheten att tillagningstiden måste utökas för att kompensera
för produktvariation (tillstånd och/eller vikt). Tryck på  för att gå
vidare.
Ange tid under tillagningscykeln för ljudligt alarm för skakning. Om
satt på 0:00 gå vidare till FILTRERINGSUPPMANING. Tryck på 
för att gå vidare.
Ange val med  (t.ex. skaka, rör om).
Tryck på  för att gå vidare.
Ange val med . Tryck på  för att gå vidare.
Ange val med . Tryck på  för att gå vidare.
Ange val med  eller lämna på 0:00 om inget 2:a alarm krävs.
Tryck på  för att gå vidare.
Ange antalet tillagningar innan filtreringsuppmaning. (Standard är 0)
så filtreringsuppmaning är inte kopplad till antalet tillagningscykler.
Tryck på  för att gå vidare.
Ange värde eller bekräfta. Tryck på  för att gå vidare. (Standard
är 5 sekunder). O=Off (av). Obs: Snabbstartstiden kan behöva
justeras för lättare tillagningsomgångar.
Ange den tid som en produkt ska hållas innan den kastas (standard
är 0).
- I standardläge körs timern i bakgrunden, men avbryts när en ny
tillagning startas med den produktknappen. Controllern kan
räkna ner hålltider för 8 olika produktknappar samtidigt.
- I körfältsläge (väljs i TECHLÄGE) räknar timern ner på
displayen, men avslutas när en ny tillagning påbörjas i det fältet.
Controllern räknar ner en hållning per tillagningsfält.
Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på
för att låsa ditt val.
Tryck på lämna/scan 2x för att återgå till av.

Höger display
SLÄPP, AV,
KYL
Antal
återstående
tillagningar
SLÄPP, AV,
KYL
[TOM]

Åtgärd
Tryck in och släpp FILTRERINGS-knappen.
Anger antalet återstående tillagningscykler innan
filtreringsuppmaning visas.
Tryck och håll in FILTRERINGS-knappen (4-5 sekunder) tills
FILTRERINGSMENY visas.
Controller PÅ: Tryck på  för att skrolla till filtrera, rengör och
filtrera, avyttra eller lämna. (Fyll kar från oljebehållare kommer
också att visas på bulkoljemodeller).
Controller AV:
Tryck på för att skrolla till avyttra, koka ur eller lämna.
Tryck på för att välja funktion och följ uppmaningarna.

Visa filtreringsstatistik (Daglig statistik visas. Se manualen för annan filtreringsstatistik)
Vänster display
AVSTÄNGD

Höger display
AVSTÄNGD

Tryck på

Åtgärd
(5 sekunder) tills INFOLÄGE visas.

INFORMATIONSLÄGE
DAGLIG STATISTIK

[TOM]

Tryck på  för att skrolla till AGLIG STATISTIK.

[TOM]

Tryck på

MÅN

DATUM

FILTRERINGAR

ANTAL OCH
DAG

FILTRERINGAR –
FÖREGÅENDE
VECKA

ANTAL OCH
DAG

ÖVERHOPPADE
FILTRERINGAR

ANTAL OCH
DAG

TILLAGNINGAR

ANTAL OCH
DAG

LÄMNA

LÄMNA

Tryck på för att skrolla till den dag som avslutar
föregående vecka.
Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på för att skrolla till de olika dagarna föregående
vecka och för det antal gånger karet filtrerades under dessa
dagar föregående vecka.
Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på för att skrolla till de olika dagarna en vecka före
föregående vecka och för det antal gånger karet filtrerades
under dessa dagar tidigare vecka.
Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på för att skrolla till de olika dagarna föregående
vecka och för det antal gånger filtreringsuppmaningen
förbisågs under dessa dagar. Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på för att skrolla till de olika dagarna föregående
vecka och antalet tillagningscykler under dessa dagar.
Tryck på  för att gå vidare.
Tryck på knappen en gång för att återgå till infolägesmenyn
eller tryck på lämna/scan 2x för att åter ställa controllern på av.

för att välja.
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