Контролер 3000: Кратък справочник

Готвене
1. Натиснете „ON/OFF“ (Включено/Изключено)1: Дисплейните екрани2 показват информация за
системата и олиото се нагрява до контролната точка.
2. „DROP“ (Спускане): Натиснете бутон на продукт3 и спуснете продукта.
3. Други възможни подкани на дисплея за готвене:
‐ ** Температурата е извън нормалния обхват за готвене, но контролерът ще регулира времето
съответно, така че готвенето да може да започне, без качеството на храната да бъде засегнато.
„DROP“ (Спускане) ще се покаже, когато температурата отново е в нормалния обхват за готвене.
‐ „High Temp“ (Висока температура) – Температурата е по-висока от нормалното колебание.
‐ „Low Temp“ (Ниска температура) – Температурата е по-ниска от нормалното колебание.
4. „SHAKE“ (Раздрусване): Ако трябва да се раздруса, ще се чуе алармен звук.
5. „DONE“ (Готово): Чува се звукова аларма. Натиснете примигващия бутон на продукт3, за да
анулирате алармата, и извадете продукта.
Забележка: За анулиране на готвенето по всяко време: Натиснете и задръжте примигващия бутон на
продукт3.

Готвене: Активиране / деактивиране на режима за охлаждане
1. Натиснете „ON/OFF“ (Включено/Изключено)1: Олиото се нагрява до температурата на
контролната точка.
2. „COOL“ (Охлаждане): След програмираното време на престой контролерът се връща към
температурата на престой и показва „COOL“ (Охлаждане). Само при пълни съдове за пържене
натиснете по всяко време, за да намалите температурата на олиото до режим „COOL“ (Охлаждане).
Настройката по подразбиране е 121º C. Температурата на режима „COOL“ (Охлаждане) може да се
регулира. Вж. „MAIN MENU“ (Главно меню): „VAT SETUP“ (Настройка на ваната).
3. Натиснете ,Exit Cool“ (Изход от охлаждане) за връщане на олиото до температурата на
контролната точка.

1.

„On/Off“ (Включено/Изключено): Изключва и включва контролера; излиза от циклите на
филтриране/полиране.
2. Екрани на дисплеите: Подкани с информация в писмен вид.
3. Бутони за продукти: Натиснете за започване, завършване или анулиране (натиснете и задръжте)
на готвенето на продукт. За промяна към друга температура на контролната точка натиснете,
задръжте, след което отпуснете желания неосветен бутон Когато той светне, натиснете го отново,
за да започнете да готвите на температурата на алтернативната контролна точка. В режим на
сканиране натиснете за преглед на настройката на продуктите.
4. Светодиоди на бутоните за продукти: Светят за продукти, готвени на контролната точка.
Примигват по време на цикъл на готвене.
5. Превъртане наляво/надясно: Навигирайте в опциите в левия прозорец на дисплея. Натиснете и
задръжте и двете едновременно за стартиране на цикъл на полиране.
6. Превъртане нагоре/надолу: Навигирайте в опциите в десния прозорец на дисплея. Натиснете
двете едновременно, за да преминете към втория език.
7. „Exit Cool“ (Изход от охлаждане): Натиснете и отпуснете за изход от режим на охлаждане –
„COOL“. Олиото се нагрява отново до контролната точка. Натиснете за анулиране на цикъла на
топене.
8. Термометър: При включен контролер показва контролната точка в левия дисплей и температурата
на ваната в десния. (Превключва от едното към другото при разделена на сектори вана.). При
изключен контролер показва контролната точка, часа, типа фритюрник и софтуерната версия.
9. Отметка: При включен или изключен контролер натиснете и отпуснете, за да видите времето за
възстановяване (нормалното за електрически фритюрници е 1:40 или по-малко, а за газови е
2:25 или по-малко). При изключен контролер натиснете и задръжте за 4–5 секунди за функциите на
режим „Информация“ или за 10 секунди за програмните функции на главното меню.
10. „Filter“ (Филтриране): При включен или изключен контролер натиснете за преглед на готвенията,
оставащи в цикъла на филтриране. Натиснете и задръжте за достъп до меню „Filter“ (Филтриране)
– „Filter“ (Филтриране), „Clean & Filter“ (Почистване и филтриране), „Dispose“ (Изхвърляне).
(Опциите на „Fill vat from BULK“ (Пълнене на ваната с наливно олио) също ще се покажат на
моделите с наливно олио). При изключен съд за пържене натиснете и задръжте за достъп до
„Dispose & Boil Out“ (Изхвърляне и изваряване).
11. „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране): Натиснете за преглед на имената на продуктите или за изход от
програмния режим. Вж. инструкциите от обратната страна.
12. Лента с менюта: Премахнете гнездото за достъп до персонализиращата се лента с менюта.

„Polish“ (Полиране)* (Контролерът трябва да е в състояние „ON“ (Включено))
1.
2.
3.

За полиране натиснете и задръжте
едновременно.
Контролерът показва2 „POLISH NOW“ (Полиране сега), което се редува с „YES“ (Да) и „NO“ (Не).
Изберете „YES“ (Да) – бутона под дисплея „YES“ (Да) –5 за стартиране на цикъл на полиране или „NO“ (Не), за да
продължите да готвите.
4. Следвайте подканите за поетапни указания за полиране.
5. Контролерът се изключва при завършване на цикъла на полиране.
*Минималната температура за полиране е 149°C

„Filter“ (Филтриране) (Контролерът трябва да е в състояние „ON“ (Включено), за да записва
събитията при филтриране и да показва поетапни указания за филтриране.)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

За филтриране натиснете и задръжте „FILTER“ (Филтриране)10. ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се филтрира само по един съд за
пържене едновременно. Ако командата за филтриране бъде избрана на втори съд за пържене, „WAIT TO FILTER“
(Изчакване за филтриране) ще се превърти, докато вторият съд за пържене е готов за филтриране.
Изберете желаната функция за филтриране.
Контролерът показва2 „FILTER NOW“ (Филтриране сега), което се редува с „YES“ (Да) и „NO“ (Не).
Изберете „YES“ (Да) – натиснете бутона под дисплея „YES“ (Да) –5 за стартиране на цикъла на филтриране.
Изберете „NO“ (Не) – натиснете бутона под дисплея „NO“ (Не) –5 за забавяне на филтрирането и продължаване на готвенето.
Следвайте подканите за поетапни указания за филтриране.
Контролерът се изключва при завършване на цикъла на филтриране.

Забележка: Контролерът трябва да е в състояние „OFF“ (Изключено) за достъп до филтърната
функция „BOIL OUT“ (Изваряване).
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Настройка на продукти

ЗАБЕЛЕЖКА: При съдове за пържене в цяла
вана готвенето на продуктите може да се
извърши с всеки един бутон на следващия наличен
дисплей, започвайки отляво надясно.

Ляв дисплей

Десен дисплей

OFF (ИЗКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

„PRODUCT SETUP“
(Настройка на продукти)
„PRODUCT SETUP“
(Настройка на продукти)
„SELECT PRODUCT“
(Изберете продукт)
„LONG NAME“ (ДЪЛГО
ИМЕ)
„SHORT NAME“
(КРАТКО ИМЕ)

ПРАЗНО

„РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ“
(РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ)
„1 TIME“ (1 ВРЕМЕ)

„ENTER CODE“
(Въведете код)
ПРАЗНО
„PRODUCT NAME“
(ИМЕ НА ПРОДУКТ)
„PRODUCT NAME“
(ИМЕ НА ПРОДУКТ)
„SINGLE SETPOINT“
(ЕДИНИЧНА
КОНТРОЛНА ТОЧКА)
0:00 ИЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАДАДЕНО ВРЕМЕ

„1 TEMPR“ (1
ТЕМПЕРАТУРА)
„1 SENSITIVITY“ (1
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ)

„TEMP“
(ТЕМПЕРАТУРА)
„NUMBER“ (ЧИСЛО)

„1 ALARM TIME“ (1
ВРЕМЕ ЗА АЛАРМА) –
ВРЕМЕ ЗА
РАЗДРУСВАНЕ
„1 ALARM NAME“ (1
ИМЕ НА АЛАРМА) –
АЛАРМА ЗА
РАЗДРУСВАНЕ
„1 ALARM MODE“ (1
АЛАРМЕН РЕЖИМ)
„1 ALARM TONE“ (1
АЛАРМЕН СИГНАЛ)
„2 ALARM TIME“ (2
ВРЕМЕ ЗА АЛАРМА)
„FILTER PROMPT“
(ПОДКАНА ЗА
ФИЛТРИРАНЕ)
„INSTANT ON“
(НЕЗАБАВНО
ВКЛЮЧВАНЕ)

0:00 ИЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ВЪВЕДЕНО ВРЕМЕ

HOLD TIME (ВРЕМЕ ЗА
ЗАДЪРЖАНЕ)

0 ИЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАДАДЕН №

„EXIT“ (Изход)

Действие
до показването на „MAIN MENU/PRODUCT
Натиснете и задръжте
SETUP“ (Главно меню/Настройка на продукти).
за програмиране на продукти.
Натиснете
Въведете 1650.

Въведете име на продукт с осем знака посредством клавишите с букви.
Натиснете  за преминаване напред.
Въведете съкратено име на продукт с четири знака посредством клавишите с
букви.
Натиснете  за преминаване напред.
Натиснете  Ако са необходими няколко контролни точки или готвене
поотделно, натиснете  „MULTIPLE SETPOINT“ (Няколко контролни точки)
се показва. Следвайте инструкциите в ръководството.
Въведете или потвърдете общото време на готвене с клавишите с цифри.
Натиснете  за преминаване напред.
Въведете температурата на готвене. Натиснете  за преминаване напред.
Въведете стойност (0–9) с клавишите с цифри. Чувствителност е
вероятността времето за готвене да се разтегли за компенсиране на
разликите в продуктите (условие и/или тегло). Натиснете за преминаване
напред.
Въведете време в цикъла на готвене за алармен сигнал за раздрусване. Ако
е зададено на 0:00, се пропуска до „FILTER PROMPT“ (Подкана за
филтриране). Натиснете  за преминаване напред.
Въведете избора си с  (напр. „Shake“ (Раздрусване), „Stir“
(Разбъркване)).
Натиснете  за преминаване напред.

„AUTO“
(АВТОМАТИЧНО)
„SHORT“ (КЪС)

Въведете избора си с . Натиснете  за преминаване напред.

0:00

Въведете избора си с  или оставете на 0:00, ако не е необходима втора
аларма. Натиснете  за преминаване напред.
Въведете броя готвения преди подкана за филтриране. (Настройката по
подразбиране е 0), така че подканването за филтриране не е свързано с
брой цикли на готвене. Натиснете  за преминаване напред.
Въведете стойност или потвърдете. Натиснете за преминаване напред.
(Настройката по подразбиране е 5 секунди). O=Off (О=Изключено).
Забележка: Времето за „Instant on“ (Незабавно включване) може да трябва
да се регулира за леки товари за готвене.
Въведете времето за задържане на продукта преди изхвърлянето му
(настройката по подразбиране е 0).
– В стандартния режим таймерът отчита времето на заден план, но се
анулира при стартирането на нов цикъл на готвене със съответния бутон
на продукт. Контролерът може да отброява обратно задържанията от 8
различни бутона за продукти едновременно.
– В режим на сектори (избран в „TECH MODE“ (Технически режим))
таймерът отброява обратно времето на екрана на дисплея, но се анулира
при стартирането на ново готвене в съответния сектор. Контролерът
отброява обратно по едно задържане на сектор за готвене.
Натиснете  за преминаване напред.

„EXIT“ (Изход)

Ляв дисплей

Десен дисплей

„DROP“ (СПУСКАНЕ),
„OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО),
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)

„DROP“ (СПУСКАНЕ),
„OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО),
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)
„# of Cooks Remaining“ (Бр.
оставащи готвения)
„DROP“ (СПУСКАНЕ),
„OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО),
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)
[ПРАЗНО]

„DROP“ (СПУСКАНЕ),
„OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО),
„COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ)
„FILTER“ (ФИЛТРИРАНЕ)

Натиснете желания бутон на продукт.

„SHAKE“
(РАЗДРУСВАНЕ)

0 ИЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАДАДЕН №
0 ИЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАДАДЕН №

Опции на менюто за филтриране

Показва готвенията, оставащи в цикъла на филтриране, преди
да покаже подкана за филтриране.
Натиснете и задръжте (4–5 секунди) бутона „FILTER“
(Филтриране), преди да се покаже „FILTER MENU“ (Меню за
филтриране).
При контролер в състояние „ON“ (Включено): Натиснете 
за превъртане до „Filter“ (Филтриране), „Clean and Filter“
(Почистване и филтриране), „Dispose“ (Изхвърляне) или „Exit“
(Изход). (Опцията „Fill vat from BULK“ (Пълнене на ваната с
наливно олио) също ще се покаже при моделите с наливно
олио).
При контролер в състояние „OFF“ (Изключено):
Натиснете за превъртане до „Dispose“ (Изхвърляне), „Boil
Out“ (Изваряване) или „Exit“ (Изход).
за избиране на функция и следване на
Натиснете
подканите.

(Показани са ежедневните
Преглеждане на статистиката за филтриране
статистически данни. Вж. ръководството за други статистически данни за филтрирането.)

Ляв дисплей

Десен дисплей

OFF (ИЗКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

„INFO MODE“ (РЕЖИМ
„ИНФОРМАЦИЯ“)
„DAILY STATS“
(ЕЖЕДНЕВНА
СТАТИСТИКА)
„MON“ (ПОНЕДЕЛНИК)

[ПРАЗНО]

Действие
(5 секунди) до показването на „INFO MODE“
Натиснете
(Режим „Информация“).
Натиснете  за превъртане на „DAILY STATS“ (Ежедневна
статистика).

[ПРАЗНО]

Натиснете

„DATE“ (ДАТА)

Натиснете за превъртане до последния ден на изминала
седмица.
Натиснете  за преминаване напред.

„FILTERS“
(ФИЛТРИРАНИЯ)

„NUMBER AND DAY“
(БРОЙ И ДЕН)

Натиснете за превъртане на различните дни от миналата
седмица за броя пъти, през които ваната е била филтрирана
през тези дни на предходната седмица.
Натиснете  за преминаване напред.

„FILTERS – PRIOR WEEK“
(ФИЛТРИРАНИЯ –
ПРЕДХОДНА СЕДМИЦА)

„NUMBER AND DAY“
(БРОЙ И ДЕН)

Натиснете  за превъртане на различните дни една
седмица преди миналата за броя пъти, през които ваната е
била филтрирана през тези дни на предходната седмица.
Натиснете  за преминаване напред.

„FILTERS BYPASS“
(ПРОПУСКАНЕ НА
ФИЛТРИРАНИЯТА)

„NUMBER AND DAY“
(БРОЙ И ДЕН)

Натиснете  за превъртане на различните дни от миналата
седмица за броя пъти, през които подканата за филтриране е
била пропусната през тези дни. Натиснете  за преминаване
напред.

„COOKS“ (ГОТВЕНИЯ)

„NUMBER AND DAY“
(БРОЙ И ДЕН)

Натиснете  за превъртане на различните дни от миналата
седмица за броя цикли на готвене през тези дни.
Натиснете  за преминаване напред.

„EXIT“ (ИЗХОД)

„EXIT“ (ИЗХОД)

веднъж за връщане към менюто на „Info
Натиснете бутона
Mode“ (Режим „Информация“) или натиснете „Exit/Scan“
(Изход/Сканиране) 2 пъти за връщане на контролера в
състояние „Оff“ (Изключено).

Въведете избора си с . Натиснете  за преминаване напред.

за заключване на програмирането.
Натиснете
Натиснете „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране) 2 пъти, за да се върнете в
състояние „Оff“ (Изключено).

Действие
Натиснете и отпуснете бутона „FILTER“ (Филтриране).

за избор.
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