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UPOZORNĚNÍ 
POKUD ZÁKAZNÍK PRO TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽIJE BĚHEM ZÁRUČNÍHO OBDOBÍ JINÉ 
SOUČÁSTKY, NEŽ JSOU NEUPRAVENÉ, NOVÉ NEBO RECYKLOVANÉ SOUČÁSTKY 
ZAKOUPENÉ PŘÍMO OD FRYMASTER DEAN NEBO JAKÉHOKOLI SERVISNÍHO STŘEDISKA 
POVĚŘENÉHO TOVÁRNOU FRYMASTER, ANEBO POUŽÍVANÁ SOUČÁSTKA BUDE UPRAVENÁ 
JINAK, NEŽ BYLA JEJÍ PŮVODNÍ KONFIGURACE, BUDE PLATNOST TÉTO ZÁRUKY ZRUŠENA.  
SOUČASNĚ FRYMASTER DEAN A JEHO POBOČKY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI 
JAKÝMKOLI NÁROKŮM, POŠKOZENÍM NEBO VÝDAJŮM VZNIKLÝM ZÁKAZNÍKOVI PŘÍMO ČI 
NEPŘÍMO, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ V DŮSLEDKU INSTALACE JAKÉKOLI UPRAVENÉ 
SOUČÁSTKY A/NEBO SOUČÁSTKY OBDRŽENÉ OD SERVISNÍHO STŘEDISKA, KTERÉ K TOMU 
NEBYLO POVĚŘENO. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Toto zařízení je určeno pouze k profesionálnímu používání a může být obsluhováno pouze 
kvalifikovaným personálem.  Instalaci, údržbu a opravy by mělo provádět servisní středisko 
Frymaster (FAS) nebo jiný kvalifikovaný odborník.  Instalace, údržba nebo opravy 
nekvalifikovanými pracovníky mohou vést ke zrušení záruky výrobce.   

 

UPOZORNĚNÍ 
Toto zařízení musí být nainstalováno v souladu s příslušnými národními a místními předpisy 
země a/nebo oblasti, ve které je zařízení instalováno.   

 

OZNÁMENÍ MAJITELŮM JEDNOTEK VYBAVENÝCH POČÍTAČI 
 

USA 

Toto zařízení splňuje kapitolu 15 pravidel Federální komunikační komise USA (FCC).  Jeho 
provozování je podmíněno splněním následujících dvou podmínek:  1) Toto zařízení nesmí 
způsobovat žádné škodlivé rušení a 2) Toto zařízení musí být schopno přijmout veškerá 
obdržená rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.  Ačkoli je toto 
zařízení zařazeno do třídy A, bylo prokázáno, že splňuje limity třídy B. 
 

KANADA 

Tento digitální přístroj nepřevyšuje limity třídy A nebo B pro emise rádiových šumů tak, jak jsou 
stanoveny standardem ICES-003 Ministerstva komunikací Kanady (Canadian Department of 
Communications). 

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. 

 

 NEBEZPEČÍ 
Před pohybováním, testováním, údržbou a jakoukoli opravu fritézy Frymaster odpojte VŠECHNY 
elektrické napájecí kabely od zdroje elektrického napájení.     
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KAPITOLA 1:  NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDICÍ JEDNOTKY 3000 

 

1.1    Používání řídicí jednotky 3000 

 
ZAPNUTO/VYPNUTO 
 Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO, fritéza se zahřeje na nastavenou hodnotu nebo klidovou teplotu a zobrazí: 

CHLAZENÍ nebo SPUŠTĚNÍ. 
 

Vaření 
 Fritéza zobrazují CHLAZENÍ nebo SPUŠTĚNÍ 
 Zobrazení CHLAZENÍ: Stiskněte tlačítko produktu; fritéza se zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí SPUŠTĚNÍ. 
 Zobrazení SPUŠTĚNÍ: Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.  
 ** Displej: Teplota vany je mimo zónu pro spuštění.  
 Zobrazení HOTOVO: Stiskněte problikávající tlačítko produktu, zrušte alarm a ukončete vaření.  
 Zrušení vaření: Stiskněte a podržte problikávající tlačítko produktu a zrušte cyklus vaření. 
 Zobrazení VÝDRŽ: Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte alarm výdrže.  
 
Změna nastavené hodnoty: Stiskněte tlačítko produktu na požadované teplotě.  Stiskněte tlačítko produktu znovu a spusťte 
cyklus vaření.  POZNÁMKA:  Když vyberete produkt s jinou nastavenou hodnotou a je již vybraný specifický produkt, ozve se nízký 
tón a nastavená hodnota nebo vaření se neaktivuje, dokud není vaření dokončeno. 
 

Reakce na výzvu leštění 
 Řídicí jednotka zobrazí Leštit nyní, střídající se s Ano a Ne.  
 Stiskněte tlačítko Ano (v zobrazení Ano) a spusťte tak cyklus leštění. 

Po dokončení cyklu leštění řídicí jednotka zobrazí Chlazení. 
 

Tlačítko Navigace řídicí jednotky 
 Produkt: Stisknutím spouštíte cyklus vaření. Aktivní, když svítí sousední kontrolka LED. Kontrolka LED problikává během cyklu 

vaření. Stiskněte a podržte a zrušte tak cyklus vaření. Stiskněte na konci cyklu vaření a zrušte alarm. Stiskněte a podržte tlačítko 
produktu s jinou nastavenou hodnotou (asi tři sekundy), dokud se neozve zvukový signál pro změnu nastavené hodnoty teploty. 

 Skenování/Konec: Stiskněte tlačítko jednou, svítí všechna tlačítka produktu; vyberte zobrazený produkt. Stiskněte tlačítko 
produktu a zobrazte název produktu. Stisknutím tlačítka Skenování opakujte. Pro návrat do normálního provozu stiskněte 
třikrát Skenování. Stisknutím tlačítka Skenování opusťte nabídky. 

 Šipky doleva/doprava: Navigace mezi možnostmi v levém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění. 
 Šipky nahoru/dolů: Navigace mezi možnostmi v pravém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a přepněte na druhý jazyk, 

pokud je vybraný v nastavení.  
 Ukončení chlazení: Ukončení režimu chlazení, vrátí fritézu na nastavenou hodnotou teploty.  
 Teploměr: Fritéza ZAPNUTA: Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavenou hodnotu na levém displeji a teplotu vany na 

pravém displeji. 
 Teploměr, fritéza VYPNUTA: Stiskněte tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verzi řídicí jednotky a softwaru 

desky tištěných spojů. 
 Symbol zaškrtnutí: Fritéza VYPNUTA: Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun k použití filtru; Stiskněte a podržte 10 

sekund: Nastavení produktu.  
 Symbol zaškrtnutí: Fritéza ZAPNUTA: Zadejte kódy, odpovězte na výzvy levého displeje. 
 Filtr: Stiskněte a uvolněte tlačítko: Vaření zbývající pro cyklus filtru. Stiskněte a podržte tlačítko: Možnosti filtru: Filtr, Čištění a 

filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze VYPNUTO). 



1-2 

1.2 Souhrnný strom nabídky řídicí jednotky 3000 
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1.3   Nastavení: Hlavní nabídka 

  

Stiskněte a podržte tlačítko se symbolem zaškrtnutí 10 sekund, aktivujte režim nastavení, který nejprve zobrazí Nastavení produktu. 

Vypněte řídicí jednotku a postupujte podle kroků níže a pohybujte se možnostmi. 
 

Levý displej Pravý displej Opatření 

OFF (VYPNUTO) OFF (Vypnuto) Stiskněte a podržte tlačítko  , dokud řídicí jednotka nezobrazí Hlavní nabídku, měnící se na 
Nastavení produktu.  

Product Setup 
(Nastavení 
produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a posuňte se k Nastavení produktu, Nastavení vany, Technickému režimu a 
Konci. Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko . 

Product Setup 
(Nastavení 
produktu) 

Prázdné Položky nabídky programování a parametrů vaření.   Popsáno na stranách 1-8 až 1-11. 

vat setup 
(Nastavení vany) 

Prázdné Nastavení vany je popsáno níže v kapitole 1.4. 

Tech Mode 
(Technický režim) 

Prázdné Technický režim je určen pouze pro techniky. 

Exit (Konec) Konec Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do VYPNUTÉHO stavu. 

 

1.4   Nastavení vany  

 

Režim Nastavení vany umožňuje řídicí jednotce nastavení pro zobrazení jazyka, velikosti vany a rozsahu teploty. Při VYPNUTÉ řídicí 

jednotce postupujte podle kroků níže.  *POZNÁMKA: Většina voleb systému je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce. 
  

Levý displej  Pravý displej Opatření  
OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou.  Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude 

zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na zobrazení NASTAVENÍ PRODUKTU.  

Product Setup 
(Nastavení 
Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte .  Nastavení produktu je 
popsáno na stránkách 1-8 až 1-11. 

Vat setup 
(Nastavení 
Vany) 

Enter code 
(Zadejte kód) 

Zadejte 1656. 

System  
(Systém) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Nastavení DST, Filtr, Elektronický 
protokol nebo Změna nastavení.  S požadovanou volbou zobrazenou, dvakrát stiskněte tlačítko 
nebo tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu VYPNUTO.   * Viz 
výše uvedená POZNÁMKA. 

Language 
(Jazyk) 

Angličtina Stiskněte tlačítko , přejděte k volbě a pak stiskněte tlačítko .   

2nd language 
(2. Jazyk) 

SPANISH 
(ŠPANĚLŠTINA) 

Stiskněte tlačítko , přejděte k volbě a pak stiskněte tlačítko .  (Tato možnost umožňuje 
přepnout na další jazyk pomocí předního panelu (například na španělštinu, jako druhý jazyk)). 
(Výchozí hodnota je španělština.) 

Locale (Místní 
Nastavení) 

Non-ce  
(Mimo ES) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: CE (normy evropské shody), CE Belgie a mimo CE 
(neevropské normy) a pak stiskněte tlačítko .  Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí 
jednotce s několika bateriemi. 

Energy 
(Energie) 

Gas (Plyn) Stiskněte tlačítko a přesuňte se k volbám: Plyn nebo Elektrická energie a stiskněte tlačítko . 
Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce s několika bateriemi. 

type (Typ) GL30 Full  
(GL30 plná) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Plyn - GL30 plná, GL30 dělená, Elektrická energie- 
EL30-14 plná, EL30-14 dělená, EL30-17 plná a EL30-17 dělená. Po zobrazení aktuálního typu vany 
fritézy stiskněte tlačítko . 

SYSTEM volume 
(Hlasitost 
Systému) 

5 Nastavuje hlasitost systému pro řídicí jednotku. Zadejte úroveň, 1-9 (1=nejnižší/ 9=nejhlasitější).  
Stiskněte tlačítko . 

TempR format 
(Formát 
Teploty) 

° F Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: F pro stupně Fahrenheita;   C pro stupně Celsia. 
Stiskněte tlačítko . 

Exit Melt 
TempR (Teplota 
Rozpouštění Na 
Konci) 

82 ºC Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . (Toto je teplota, při 
které fritéza ukončuje cyklus rozpouštění.) Rozsah je 38°C až 93°C.  Výchozí hodnota je 82°C. 

COOL MODE 
TEMPR (Teplota 

Režimu 

Chlazení) 

121 ºC Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . (Toto je teplota během 

zpětného nastavení nebo klidového režimu.) Výchozí hodnota je 121°C. 
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COOL MODE 
DEFAULT 
(Výchozí 

Režim 

Chlazení) 

0 Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. (Toto je hodnota v minutách, po kterou bude 

fritéza v klidu, než přejde do režimu chlazení. V případě nastavení nulové hodnoty je nastavení 

deaktivováno.)  Stiskněte tlačítko .  Výchozí hodnota je nula.   

FRESH OIL 
(Čerstvý Olej) 

NONE (Žádný) Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám Žádná, JIB nebo Velký objem.  Výchozí hodnota je 

nula.  Stiskněte tlačítko . Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.  

WASTE (Odpad) NONE (Žádný) Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám Žádná nebo Velký objem.  Výchozí hodnota je nula. 

Stiskněte tlačítko . Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.  

 

 1.4   Nastavení vany, pokračování 

Levý displej  Pravý displej Opatření  
DRAIN SWITCH 
(Spínač Pro 

Odpad) 

NO (Ne) Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám YES (ANO) nebo NO (NE). Stiskněte tlačítko . 
(Nastaveno na ANO, pokud má fritéza nainstalovaný spínač vypouštění.) Výchozí hodnota je NE. 

RECOVERY 
ALARM (Alarm 

Obnovení) 

DISABLED 
(Deaktivováno) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám DISABLED (DEAKTIVOVÁNO) nebo ENABLED 

(AKTIVOVÁNO).  Stiskněte tlačítko . (Toto je alarm obnovení, který uzamkne fritézu, pokud se 

nezahřívá správně. Výchozí hodnota je Deaktivováno.  

Basket Lift 
(Zvednutí Koše) 

DISABLED 
(Deaktivováno) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám DISABLED (DEAKTIVOVÁNO) nebo 

(AKTIVOVÁNO).  Pokud má fritéza zvedáky koše, nastavte na ENABLED (AKTIVOVÁNO). 

Stiskněte tlačítko . Výchozí hodnota je Deaktivováno.  

HOLD TIME (Čas 
Výdrže) 

AUTO (Auto) Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám AUTO (AUTO) nebo MANUAL (RUČNĚ).  
Stiskněte tlačítko . (Toto je alarm zrušení časovače výdrže.) Pokud je nastaveno na AUTO 
(AUTO), alarm se zruší automaticky. Výchozí hodnota je Auto. 

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte tlačítko  a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.  

Time/date 
(Čas/Datum) 

  

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se 
na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU). 

Product Setup 
(Nastavení 
Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte .   

Vat setup 
(Nastavení 
Vany) 

Enter code 
(Zadejte Kód) 

Zadejte 1656. 

SYSTEM 
(Systém) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k nabídce TIME/DATE (ČAS/DATUM). 

Time/date 
(Čas/Datum) 

Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Time entry 
(Záznam Času) 

Time (Čas) Ke změně času použijte číselná tlačítka. Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko . 

Date format 

(Formát Data) 
Mm/dd/yy 

(Mm/Dd/Rr) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám. Se zobrazeným formátem data stiskněte tlačítko . 

Enter date 

(Zadejte 

Datum) 

date (Datum) Ke změně data použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . 

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak  a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický 

protokol nebo Změna hesla.  S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko nebo 

tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 

DST SETUP 

(Nastavení 

Letního Času 

(Dst)) 

Toto je nastavení letního času. V USA začíná letní čas každý rok v 2:00 dop. druhou neděli v březnu a hodiny se posouvají 

o jednu hodinu dopředu. Letní čas končí každý rok v 2:00 dop. první neděli v listopadu a hodiny se posouvají o jednu 

hodinu dozadu.  Pro dva státy a mezinárodní umístění, nepoužívající letní čas nastavte na Deaktivováno. 

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se 

na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU). 

Product Setup 

(Nastavení 

Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte .   

Vat setup 
(Nastavení 

Enter code 
(Zadejte kód) 

Zadejte 1656. 
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Vany) 

DST (Letní Čas) ENABLED 
(Aktivováno) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám DEAKTIVOVÁNO nebo AKTIVOVÁNO.  Stiskněte 
tlačítko . (Tím aktivujete nebo deaktivujete letní čas. Výchozí hodnota je Aktivováno.)  Pokud 
vyberete Deaktivováno, stisknutím tlačítka  zobrazíte konec.  Stiskněte tlačítko Konec/Skenování 
třikrát a ukončete režim. 

DST START 
MONTH 
(Počáteční Měsíc 
Letního Času) 

3 Zadejte počáteční měsíc letního času pomocí kláves 1-10.  (Výchozí je počáteční měsíc definovaný 
vládou USA, “3”.) Stiskněte tlačítko . 

DST START 
SUNDAY 
(Počáteční 
Neděle Letního 
Času) 

2 Zadejte počáteční neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí je počáteční neděle definovaná 
vládou USA, “2”.) Stiskněte tlačítko . 

DST END MONTH 
(Konečný 
Měsíc Letního 
Času) 

11 Zadejte konečný měsíc letního času pomocí kláves 1-10.  (Výchozí je konečný měsíc definovaný 
vládou USA, “11”.) Stiskněte tlačítko . 

DST END 
SUNDAY 

(Konečná 

Neděle Letního 

Času) 

1 Zadejte konečnou neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí je konečná neděle definovaná 

vládou USA, “1”.) Stiskněte tlačítko . 

EXIT (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak  a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický 

protokol nebo Změna hesla.  S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko nebo 

tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu VYPNUTO. 

filter (Filtr)   

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se 

na zobrazení NASTAVENÍ PRODUKTU. 
   

1.4   Nastavení vany, pokračování 
Levý displej  Pravý displej Opatření  

Product Setup 

(Nastavení 

Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte .   

Vat setup 

(Nastavení 

Vany) 

Enter code 

(Zadejte Kód) 

Zadejte 1656. 

SYSTEM 

(Systém) 
Prázdné Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k položce FILTR. 

filter (Filtr) Prázdné Stiskněte tlačítko .  

Cooks til 
Filter (Vaření 

Do Filtrace) 

0 Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet vaření provedených před výzvou filtru. Výchozí 

nastavení je 0.)  Zadejte počet vaření před dotazem na filtr. 

EOD FILTER 
TIMER (Časovač 

Filtru Eod) 

DISABLED 

(Deaktivováno) 

Stiskněte tlačítko , přejděte k volbě Aktivace nebo Deaktivace a pak stiskněte tlačítko .   

Výchozí hodnota je DISABLED (DEAKTIVOVÁNO). 

Eod filter time 

(Čas Filtru Eod) 

23:59 K naprogramování konečného dne času upozornění na filtru použijte číselná tlačítka.  Čas zadávejte 

ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko . Zadejte 23:59, pokud nechcete použít žádnou výzvu na 

konečný den filtru. Po uplynutí tohoto času zobrazí řídicí jednotka výzvu filtru, když uživatel stiskne 

tlačítko napájení a přepne zařízení do vypnutého stavu. 

FLUSHING TIMER 

(Časovač 

Proplachování) 

5 Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače proplachování – Čištění a filtrace. 

Zadejte čas v minutách.  Výchozí hodnota je pět minut. 

Boil out timer 

(Časovač 

Vyvařování) 

30 Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače vyvařování. Zadejte čas v minutách.  

Výchozí hodnota je 30 minut.  

1  polish TIMER 
(1 ČASOVAČ 

DISABLED 
(Deaktivováno) 

Stiskněte tlačítko , přejděte k volbě Aktivace nebo Deaktivace a pak stiskněte tlačítko .   

Výchozí hodnota je DISABLED (DEAKTIVOVÁNO). 
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Leštění) 

1 polish 
prompt time  
(1 Čas Výzvy 

Leštění) 

23:59 Pomocí číselných tlačítek naprogramujte čas výzvy leštění. Stiskněte tlačítko . (Toto je čas, kdy je 

na konci každého dne zobrazena výzva k leštění.) Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. 

1 polish 
duration  
(1 Doba Trvání 

Leštění) 

15 Ke změně použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . (Toto je doba trvání leštění v minutách.) 

Výchozí hodnota je 15 minut. 

1 polish start 
TEMPR  
(1 TEPLOTA 

Spuštění 

Leštění) 

 149 °C Ke změně teploty použijte číselná tlačítka. (Toto je minimální teplota nutná pro započetí leštění.) 

Stiskněte tlačítko . Výchozí hodnota je 149 °C. 

Exit (Konec) (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak  a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický 

protokol nebo Změna hesla. S požadovanou volbou zobrazenou, jednou stiskněte tlačítko nebo 

tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 

E-LOG 

(Elektronický 

Protokol) 

 Podle prvních tří kroků výše nastavte čas a datum.   

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se 

na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ PRODUKTU). 

Product Setup 
(Nastavení 

Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přepněte se do Nastavení vany, pak stiskněte .   

Vat setup 
(Nastavení 

Vany) 

Enter code 
(Zadejte kód) 

Zadejte 1656. 

SYSTEM 
(Systém) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k položce E-LOG (ELEKTRONICKÝ PROTOKOL). 

E-Log (E-Log) Prázdné Stiskněte tlačítko . (Toto je protokol deseti nejnovějších chybových kódů.) 

NOW (Nyní) Time/date 
(Čas/datum) 

Stiskněte tlačítko . (Aktuální čas a datum) 

A                           
E#  

Time/date 
(Čas/datum) 

Chyby uvedené v A-J.  Stiskněte tlačítko  a posouvejte se mezi chybami.  Chybové kódy jsou 

uvedeny na straně 7-5.  Pokud se nevyskytuje žádná chyba, stisknutím  se zobrazí Žádné chyby.   

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak  a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický 

protokol nebo Změna hesla.  S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko nebo 

tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 

Change 
password 

(Změna Hesla) 

Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Product setup 
(Nastavení 

Produktu) 

1650 Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . 

Vat setup 
(Nastavení 

Vany) 

1656 Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . 

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak  a přesuňte se k nabídce Systém, Čas/Datum, Filtr, Elektronický 

protokol nebo Změna hesla.  S požadovanou volbou zobrazenou, třikrát stiskněte tlačítko nebo 

tlačítko Konec/Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 
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1.5   INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik 

  

Řídicí jednotka 3000 shromažďuje a ukládá informace o cyklech vaření a cyklech filtrace. Tato data jsou přístupná v 

informačním režimu, který se aktivuje stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí při zapnuté nebo vypnuté řídicí jednotce. 

Kroky pro zobrazení dat jsou popsány níže.  

 

Levý displej  Pravý displej Opatření  

OFF/ON 
(Vypnuto/Zapnuto) 

OFF/ON 
(Vypnuto/Zapnuto) 

Stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí INFORMAČNÍ REŽIM.  

Last Dispose 
Stats (Statistiky 

Poslední 

Likvidace) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Statistiky poslední likvidace, Denní statistiky, 

Statistiky vybraného období, Statistiky posledního plnění. Když je zobrazena požadovaná 

položka, stiskněte OK. 

Total cooks 
(Celkový Počet 

Vaření) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je počet vaření od poslední likvidace.) 

Last dispose 
(Poslední 

Likvidace) 

date (Datum) Stiskněte tlačítko . (Toto je datum poslední likvidace.) 

FILTERS—since 
dispose (FILTRY - 

Od Likvidace) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je počet filtrů od likvidace oleje.) 

Filters by-passed 
– SINCE DISPOSE 
(Filtry Vyřazeny – 

Od Likvidace) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je počet vyřazených filtrů od likvidace oleje.) 

Polishes—since 
dispose (Leštění - 

Od Likvidace) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je počet leštění od likvidace oleje.) 

Polishes by-
passed – SINCE 
DISPOSE (Vyřazená 

Leštění – Od 

Likvidace) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je počet vyřazených leštění od likvidace oleje.) 

Oil Life (Životnost 

Oleje) 

Počet dní Stiskněte tlačítko . (Toto je počet dní od poslední likvidace.) 

Oil Life- 1 dispose 
prior (Životnost 

Oleje - 1 Předchozí 

Likvidace) 

Počet dní Stiskněte tlačítko . (Toto je životnost oleje - 1 předchozí likvidace.) 

Oil Life – 2 
disposes prior 
(Životnost Oleje - 2 

Předchozí 

Likvidace) 

Počet dní Stiskněte tlačítko . (Toto je životnost oleje - 2 předchozí likvidace.) 

Avg Oil Life 
(Průměrná 

Životnost Oleje) 

Počet dní Stiskněte tlačítko . (Toto je průměrná životnost oleje za 3 poslední likvidace.) 

Avg cooks 
(Průměrné Vaření) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je průměrný počet vaření za 3 poslední likvidace.) 

Reset Last 
dispose stats 
(Resetovat 

Statistiky Poslední 

Likvidace) 

Yes no (Ano/ne) Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k položce, nebo tlačítko  a resetujte Statistiky poslední 

likvidace. 

Reset Last 
dispose stats 
(Resetovat 

Statistiky Poslední 

Likvidace) 

Enter code 
(Zadejte kód) 

Zadejte 1656. 
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complete 
(Dokončeno) 

Prázdné  

Exit (Konec) Konec Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k požadované volbě. S 

požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko nebo tlačítko Skenování a 

přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 

Daily Stats 

(Denní Statistiky) 

Prázdné Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte . 

MON (Pondělí) date (Datum) Stiskněte tlačítko  a posuňte se k danému dni v minulém týdnu. Když je zobrazeno 

požadované datum, stiskněte . 

Filters (Filtry) Number and day 
(Počet a dny) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu filtrování vany v daném dni minulého týdnu. 

Stiskněte tlačítko . 

Filters – prior 
week (Filtry - 

Minulý Týden) 

Number and day 
(Počet a dny) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu denních filtračních cyklů v minulém týdnu. 

Stiskněte tlačítko .  Stiskněte jednou tlačítko a vraťte se do nabídky informačního 

režimu, nebo 2x stiskněte tlačítko Konec/skenovat a vypněte řídicí jednotku.  

Filters bypass 
(Vynechání Filtru) 

Number and day 
(Počet a dny) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu vynechání filtrování v daném dni minulého 

týdnu. Stiskněte tlačítko . 

Cooks (Vaření) Number and day 
(Počet a dny) 

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu cyklů vaření v daném dni minulého týdnu. 

Stiskněte tlačítko . 

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k požadované volbě. S 

požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko nebo tlačítko Skenování a 

přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 

Selected Period 
Stats (Statistiky 

Vybraného 

Období) 

Prázdné Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k nabídce informačního režimu: Statistiky poslední 

likvidace, Denní statistiky, Statistiky vybraného období, Statistiky posledního plnění se 

zobrazenými požadovanými statistikami, pak stiskněte tlačítko . 

   

1.5   INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik, pokračování 
 Levý displej  Pravý displej Opatření  

Usage since 

(Použití Od) 

TIME (Čas) Stiskněte tlačítko . (Toto je datum a čas od začátku vybraného období.) 

COOKS (Vaření) Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet vaření od začátku vybraného období.) 

QUIT COOKS (Konec 

Vaření) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet vaření zrušených od začátku vybraného 

období.) 

On HOURS (Při 

Počtu Hodin) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet hodin zapnutí fritézy od začátku vybraného 

období.) 

Reset usage 

(Resetovat Použití) 

Yes no (Ano/ne) Stiskněte tlačítko  a posouvejte se, nebo tlačítko  a spusťte novou statistiku vybraného 

období. 

Reset usage 
(Resetovat Použití) 

Enter code 

(Zadejte kód) 
Zadejte 1656. 

Complete 

(Dokončeno) 

Prázdné   

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k požadované volbě. S 

požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko nebo tlačítko Skenování a 

přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 

Last load stats 

(Statistiky 

Posledního Plnění) 

Prázdné Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte . 

Started 

(Spuštěno) 

Počet minut Stiskněte tlačítko . (Toto je čas začátku posledního vaření.) 

Actual time 

(Aktuální Čas) 

Počet minut Stiskněte tlačítko . (Toto je aktuální čas vaření včetně prodloužení času.) 

Program time (Čas 

Programu) 

Počet minut Stiskněte tlačítko . (Toto je naprogramovaný čas vaření.) 

Max TEMP 

(Maximální 

Teplota) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je maximální teplota oleje během posledního vaření.) 
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Min TEMP 
(Minimální 

Teplota) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je minimální teplota oleje během posledního vaření.) 

Avg TEMP 
(Průměrná Teplota) 

Číslo Stiskněte tlačítko . (Toto je průměrná teplota oleje během posledního vaření.) 

Heat on (Topení 

Zapnuté) 

% Stiskněte tlačítko . (Toto je procento času vaření, po který bylo zapnuté topení během 

posledního vaření.) 

Ready for Cook 
(Připraveno Pro 

Vaření) 

Yes or no 
(Ano nebo Ne) 

Stiskněte tlačítko . (Toto zobrazí, zda se fritéza vrátila na správnou teplotu před 

zahájením cyklu vaření.)  

Exit (Konec) Exit (Konec) Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k požadované volbě. S 

požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou tlačítko nebo tlačítko Skenování a 

přepněte řídicí jednotku zpět do režimu OFF (VYPNUTO). 
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1.6   Hlavní nabídka: Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota vaření) 
 
Níže je znázorněno programování položky pokrmu. Pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další 

pokračování. Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím tlačítka Konec/Skenování, dokud se displej nevrátí do 

předprogramovaného stavu. Vypněte řídicí jednotku a postupujte podle kroků níže. Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, 

demontujte šrouby panelu.  Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky.  Jakmile je panel nabídky 

aktualizován, postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas vařené na 

0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ. 

 
Levý displej  Pravý displej Opatření  

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto) Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 

sekundy, a přepne se na zobrazení PRODUCT SETUP (NASTAVENÍ 

PRODUKTU). 

Product Setup 
(Nastavení Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Product Setup 
(Nastavení Produktu) 

Enter Code 
(Zadejte kód) 

Zadejte 1650. 

Select Product (Vyberte 

Produkt) 

Prázdné Stiskněte požadované tlačítko produktu. 

Long Name (Dlouhý 

Název) 
Product name or 
button number 
(Název produktu 

nebo číslo tlačítka) 

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem 

.  Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k následující funkci nastavení 

produktu. 

Short Name (Krátký 

Název) 
Abbreviated 
Product name or 
button number 
(Zkrácený název 

produktu nebo 

číslo tlačítka) 

Zadejte čtyři znaky názvu produktu, který se během vaření bude střídat s 

časovačem. Stiskněte tlačítko .   

COOKING MODE (Režim 

Vaření) 
SINGLE SETPOINT 
(Jedna Nastavená 

Hodnota) 

Stiskněte tlačítko .  Pokud vyžadujete nastavení více teplot nebo 

segmentované vaření, stiskněte tlačítko  MULTIPLE SETPOINT (NĚKOLIK 

NASTAVENÝCH HODNOT) a přejděte ke kroku 1.8 a postupujte podle 

pokynů. (Výchozí nastavení je SINGLE SETPOINT (JEDNA NASTAVENÁ 

HODNOTA)) 

1 Time (1 Čas) 0:00 or 
previously 
entered time  
(0:00 nebo dříve 

zadaný čas) 

Zadejte celkový čas vaření pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko . 

1 TEMPR (1 Teplota) TEPLOTA Zadejte čas vaření. Stiskněte tlačítko .  

1 Sensitivity (1 Citlivost) Číslo Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko . Viz také tabulka 

citlivost na straně 1-17. 

1 alarm time (Shake 
Time) (1 Čas Alarmu (Čas 

Zatřepání)) 

0:00 or 
previously 
entered time  
(0:00 nebo dříve 

zadaný čas) 

Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko .  Je-

li nastaveno na 0:00, přejděte k VÝZVĚ FILTRU. 

1 ALARM NAME (1 Název 

Alarmu) 

SHAKE 
(ZATŘEPÁNÍ) 

Stiskněte tlačítko  a posouvejte se názvy alarmů (například Zatřepání, 

Zamíchání). Stiskněte tlačítko . 

1  ALARM MODE (Shake 
Alarm Mode) (1  Režim 

Alarmu (Režim Alarmu 

Zatřepání)) 

AUTO  Stiskněte tlačítko . Výchozí hodnota je Auto. Pokud se vyžaduje manuální 

ovládání, stiskněte tlačítko  a posuňte se k režimu alarmu manuálního 

zatřepání. Stiskněte tlačítko .  Režim alarmu (zatřepání) při nastavení na 

automatiku ruší alarm automaticky po několika sekundách.  Manuální ovládání 

vyžaduje akci ze strany uživatele. 

1 ALARM TONE (Shake 
Alarm tone) (1 Tón 

Alarmu (Tón Alarmu 

Zatřepání)) 

Short (Krátký) Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte 

tlačítko . Výchozí hodnota je KRÁTKÝ.  
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2 alarm time (2 Čas 

Alarmu) 

0:00 Stiskněte tlačítko .  Ponechte 0:00, pokud druhý alarm nepotřebujete.  

Filter PROMPT (Výzva 

Filtru) 

0 nebo předchozí 

zadané číslo. 
Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko . 

Instant On (Okamžité 

Zapnutí) 

5 nebo dříve 

nastavené číslo 
Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka 

produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte 

tlačítko . (Výchozí hodnota je 5.  0= OFF (VYPNUTO)).  POZNÁMKA: 

Čas okamžitého zapnutí může být nutné nastavit pro mírné zatížení při 

vaření. 

HOLD TIME (Čas Výdrže) 0:00 nebo dříve 

zadaný čas 
Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchováván. 

Stiskněte tlačítko .  

Exit (Konec) Exit (Konec) Stisknutím tlačítka  uložte změny.  

Select Product (Vyberte 

Produkt) 

Prázdné Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení produktu. Režim 

ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka EXIT SCAN 

(KONEC/SKENOVÁNÍ). 

Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu.  Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky.  Jakmile je 

panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků.  Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas 

vařené na 0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ. 
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1.7   Přehled vaření s několika nastavenými hodnotami 
 
Řídicí jednotka 3000 dokáže vařit v režimu s několika nastavenými hodnotami (segmentovaný), což je funkce, 

která umožňuje rozdělení cyklu vaření do několika částí, každá je přitom s vlastní teplotou vaření a časem.  
  
Níže je popsána zkrácená verze programování pro 13 minutový cyklus vaření s čtyřmi teplotami 
vaření. Pro větší přehlednost jsou kroky zkráceny. Časy vaření představují časovou osu celého cyklu 
vaření daného segmentu. V tomto příkladu dochází k první změně teploty v okamžiku, kdy zbývá 11 
minut vaření z celkového času cyklu; na výzvu pro druhý čas vaření je zadáno 11. V druhé minutě 
celkového cyklu vaření dojde ke změně teploty; zbývá 11 minut. Časy vaření pro zbývající segmenty 
se získají odečtením délky segmentu od zbývajícího času vaření. Kompletní kroky programování jsou 
uvedeny na stránkách 10 a 11. 
  

 Krok 1 nastavuje celkový čas vaření a počáteční nastavenou hodnotou. 
 Krok 2 nastavuje dobu trvání prvního segmentu vaření, 2 minuty, a nastavenou hodnotou první 

změny teploty. 
 Krok 3 nastavuje dobu trvání druhého segmentu vaření, 4 minuty, a nastavenou hodnotou druhé 

změny teploty. 
 Krok 4 nastavuje dobu trvání třetího segmentu vaření, 3 minuty, a nastavenou hodnotou třetí 

změny teploty. 
Zbývající čtyři minuty času vaření uplynou s konečnou teplotou. Pro použití konečných minut není 
nutné zadávat žádný záznam. 
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1.8   Hlavní nabídka: Nastavení produktu (několik nastavených hodnot vaření, segmentové) 
 

Levý 
displej  

Pravý displej Opatření  

OFF 
(Vypnuto) 

OFF (Vypnuto) Stiskněte tlačítko , dokud řídicí jednotka nebude zobrazovat Hlavní nabídka 3 sekundy, a přepne se na 

zobrazení NASTAVENÍ PRODUKTU. 

Product 
Setup 
(Nastavení 

Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Product 
Setup 
(Nastavení 

Produktu) 

Enter Code 
(Zadejte Kód) 

Zadejte 1650 

Select 
Product 
(Vyberte 

Produkt) 

Prázdné Stiskněte požadované tlačítko produktu. 

Long Name 
(Dlouhý 

Název) 

Product name 
or button 
number (Název 

Produktu Nebo 

Číslo Tlačítka) 

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem .  Stiskněte tlačítko  a 

přesuňte se k následující funkci nastavení produktu. 

Short Name 
(Krátký 

Název) 

Abbreviated 
Product name 
or button 
number 
(Zkrácený Název 

Produktu Nebo 

Číslo Tlačítka) 

Zadejte čtyři znaky názvu produktu pomocí kláves s písmeny, který se během vaření bude střídat s 

časovačem. Stiskněte tlačítko . 

COOKING 
MODE (Režim 

Vaření) 

SINGLE SETPOINT 
(Jedna 

Nastavená 

Hodnota) 

Stiskněte tlačítko .  Pokud vyžadujete nastavení více teplot nebo segmentované vaření, stiskněte tlačítko 

 NĚKOLIK NASTAVENÝCH HODNOT a přejděte k následujícímu kroku. (Výchozí nastavení je 

JEDNA NASTAVENÁ HODNOTA) 

1 Time (1 Čas) 0:00 or 
previously 
entered time 
(0:00 nebo dříve 

zadaný čas) 

Zadejte celkový čas vaření pro položku segmentu a stiskněte tlačítko . 

1 TEMPR  
(1 Teplota) 

temperature 
(Teplota) 

Zadejte počáteční čas vaření a stiskněte tlačítko . 

1 sensitivity 
(1 Citlivost) 

Číslo Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko . 

2 Time  
(2 Čas) 

0:00 nebo dříve 
zadaný čas 

Zadejte čas zbývající po první změně teploty (viz strana 1-9) a stiskněte tlačítko . 

2 TEMPR  
(2 Teplota) 

0:00 or 
previously 
entered time 
(0:00 nebo dříve 

zadaná teplota) 

Zadejte první změnu teploty a stiskněte tlačítko . 

2 sensitivity 
(2 Citlivost) 

0 or previously 
entered value 
(0 nebo dříve 

zadaná hodnota) 

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a pak stiskněte tlačítko . 

3 Time  
(3 Čas) 

O:00 or 
previously 
programmed time 
(0:00 nebo dříve 

naprogramovaný 

čas) 

Zadejte čas zbývající po druhé změně teploty a stiskněte tlačítko . 
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3 TEMPR  
(3 Teplota) 

0:00 or 
previously 
programmed 
temperature 
(0:00 nebo dříve 
naprogramovaná 
teplota) 

Zadejte teplotu druhého segmentu a stiskněte tlačítko . 

3 sensitivity 
(3 Citlivost) 

0 or 
previously 
entered value 
(0 nebo dříve 
zadaná hodnota) 

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a pak stiskněte tlačítko . 

4 Time  
(4 Čas) 

00 or 
previously 
entered time 
(00 nebo dříve 
zadaný čas) 

Zadejte čas zbývající po třetí změně teploty a stiskněte tlačítko . 

4 TEMPR  
(4 Teplota) 

0:00 or 
previously 
programmed 
temperature 
(0:00 nebo dříve 
naprogramovaná 
teplota) 

Zadejte teplotu třetího segmentu a stiskněte tlačítko . 

4 sensitivity 
(4 Citlivost) 

0 or 
previously 
entered value 
(0 nebo dříve 
zadaná hodnota) 

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a pak stiskněte tlačítko . 

5 Time  
(5 Čas) 

:00 or 
previously 
entered time 
(:00 nebo dříve 
zadaný čas) 

Ponechte nulu, pokud se nevyžaduje více segmentů a stiskněte tlačítko . Pokud se vyžaduje více 
segmentů, je limitem hodnota 5, pokračujte podle pokynů výše. 

1  ALARM time 
(1 Čas 
Alarmu) 

:00 or 
previously 
entered time 
(:00 nebo dříve 
zadaný čas) 

Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko . 

1 alarm 
name  
(1 Název 
Alarmu) 

zatřepání Stiskněte tlačítko  a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko . 

1 alarm 
mode  
(1 Režim 
Alarmu) 

auto default 
(Výchozí 
Nastavení Auto) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). 
Stiskněte tlačítko .   

1 Alarm Tone 
(1 Tón 
Alarmu) 

Krátký Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko .   

2 SHAKE time 
(2 Čas 
Zatřepání) 

:00 or 
previously 
entered time 
(:00 nebo dříve 
zadaný čas) 

Zadejte čas cyklu vaření pro druhý zvukový alarm zatřepání.  Stiskněte tlačítko . 

2 Alarm 
name  
(2 Název 
Alarmu) 

shake 
(zatřepání) 

Stiskněte tlačítko  a posouvejte se názvy alarmů (například zatřepání). Stiskněte tlačítko . 

2 alarm 
mode  
(2 Režim 
Alarmu) 

auto default 
(Výchozí 
Nastavení Auto) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo Manuální (režim alarm zatřesení). 
Stiskněte tlačítko .   
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1.8   Hlavní nabídka: Nastavení produktu (několik nastavených hodnot vaření, 
segmentové), pokračování 

 

Levý displej Pravý displej Opatření 

 2 Alarm Tone  
(2 Tón Alarmu) 

Short (Krátký) Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. 

Stiskněte tlačítko .  

3 time (3 Čas) :00 or previously entered time 
(:00 nebo dříve zadaný čas) 

Zadejte čas pro třetí zvukový alarm pro zatřepání. Stiskněte tlačítko . 

3 Alarm name  
(3 Název Alarmu) 

shake (zatřepání) Stiskněte tlačítko  a posouvejte se názvy alarmů (například 

zatřepání). Stiskněte tlačítko . 

3 alarm mode  
(3 Režim Alarmu) 

auto default  
(Výchozí Nastavení Auto) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se na potvrzení volby Auto nebo 

Manuální (režim alarm zatřesení). Stiskněte tlačítko .   

3 Alarm Tone (3 Tón 

Alarmu) 

Short (Krátký) Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu. Stiskněte 

tlačítko .  

Filter PROMPT 
(Výzva Filtru) 

0 nebo předchozí zadané číslo. Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko . 

Instant ON 
(Okamžité Zapnutí) 

5 Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka 

produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a 

stiskněte tlačítko . (Výchozí hodnota je 5.  0=VYPNUTO).   

HOLD TIME (Čas 

Výdrže) 

0:00 nebo dříve zadaný čas Zadejte čas, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte 

tlačítko .  

Exit (Konec) Exit (Konec) Stisknutím tlačítka  uložte změny. 

Select Product 
(Vyberte Produkt) 

Prázdné Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení 

produktu. Režim ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka 

KONEC/SKENOVÁNÍ. 

Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu.  Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky.  Jakmile je 

panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků.  Chcete-li zrušit přiřazení produktů k tlačítku, nastavte čas 

vařené na 0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ. 
 

 
1.9   Nabídka filtrování  
 

 VÝSTRAHA 
Nadřízený na pracovišti je odpovědný za zajištění informovanosti obsluhy o rizicích spojených s provozováním 
systému filtrování horkého oleje, a to zejména při filtrování oleje, jeho vypouštění a čištění. 
 

 NEBEZPEČÍ 
Vypouštění a filtrování oleje musíte provádět velice opatrně, abyste předešli těžkému popálení v důsledku neopatrné 
manipulace.  Olej určený k filtrování dosahuje teploty až 177°C.  Než začnete manipulovat s jakýmikoli přepínači 
nebo ventily, zkontrolujte, že všechny hadice jsou řádně spojeny a vypouštěcí ovladače jsou ve správných pozicích.  

Při vypouštění a filtrování oleje mějte na sobě odpovídající bezpečnostní výbavu. 
 

 NEBEZPEČÍ 
Dříve, než olej vypustíte do vhodné nádoby pro likvidaci, nechte jej vychladnout na 38 °C. 
 

 NEBEZPEČÍ 
Do zabudované filtrační jednotky nevypouštějte současně více než jednu fritovací nádobu, abyste zabránili 

přetečení a rozlití horkého oleje. 
 

 NEBEZPEČÍ 
Při vypouštění oleje do nádoby pro likvidaci nebo do přenosné filtrační jednotky nenaplňujte takový nádobu přes 
vyznačenou rysku pro maximální naplnění. 
 

 

Řídicí jednotka 3000 má pět možností nabídky filtru:  Filtr, Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro 

zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze režim VYPNUTO). Všechny možnosti jsou přístupné stisknutím a podržením tlačítka Filtr, 

dokud se na displeji nezobrazí nabídka Filtr. Pokud fritéza není na nastavené hodnotě, řídicí jednotka bude zobrazovat Čekat na filtr. 

Řídicí jednota musí být zapnutá a na nastavené hodnotě pro Filtr a Čištění a filtr. 
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Aktivace režimu nabídky Filtr 

  

Levý displej  Pravý displej Opatření  

DROP (Spuštění) DROP (Spuštění) Stiskněte tlačítko Filtr, dokud se nezobrazí NABÍDKA FILTR po dobu tří sekund a 

přepněte na Filtr. 

 FILTER (Filtrovat) Prázdné Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce Čištění a filtr, Likvidace, Plnění vany z 

velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží) a Vyvaření (pouze režim 

řídicí jednotky OFF (VYPNUTO)). Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte 

tlačítko . Postupujte podle pokynů níže a přejděte k režimům. 

 

1.9.1 Filtr 

  

Levý displej  Pravý displej Opatření  

 FILTER (Filtrovat) Prázdné Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nezobrazí nabídka FILTER 

(FILTR) (nebo LEFT /RIGHT (LEVÁ/PRAVÁ) u dělených van). 

LEFT (Split vats only) 

(Levá (Pouze U Dělených 

Van)) 

PRAVÁ (pouze u dělených 

van) 
Stiskněte některé  tlačítko na dolní straně filtru. 

FILTER (Filtrovat) Prázdné Stiskněte tlačítko .  

Filter Now? 
( Filtrovat Nyní?) 

Yes      No (Ano Ne) Stiskněte tlačítko  (Ano) a pokračujte.  Odpověď Ne zajistí vyřazení 

filtrace a pokračování vaření. 

FILTER PAN READY?  
(Vana Filtru Připravena?) 

CONFIRM (Potvrdit) Zkontrolujte, zda je vana filtru na svém místě a čistá.  Stiskněte tlačítko . 

OPEN DRAIN VALVE 
(Otevřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Otevřete vypouštěcí ventil. 

Draining (Vypouštění) :40 sekund, časovač 

odpočítávání 
Žádný se nevyžaduje. Pokud se vypouštěcí ventil ucpe drobky jídel, 

použijte k jeho pročištění nástroj Fryer's Friend (ve tvaru pohrabáče). 

 

 NEBEZPEČÍ 
NIKDY nezkoušejte ucpaný vypouštěcí ventil čistit z jeho přední strany!  Horký olej může vystříknout a 
způsobit tak vážné popáleniny. 

 
NIKDY do vypouštěcího ventilu čisticí tyčí nebo jinými předměty netlučte.  Poškození vnitřního závěsu může 
zapříčinit netěsnost a může vést ke ztrátě záruky Frymaster. 

 

Turn Filter On  
(Zapněte Filtr) 

CONFIRM (Potvrdit) Zapněte filtr a stiskněte tlačítko . 

Flushing (Proplach) :30 Sekund, Časovač 

Odpočítávání 
Žádný se nevyžaduje. 

CLOSE DRAIN VALVE 
(Uzavřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Uzavřete vypouštěcí ventil. 

Filling (Plnění) :45 Sekund, Časovač 

Odpočítávání 
Žádný se nevyžaduje. 

Turn Filter Off WHEN 
FULL (Po Naplnění Vypněte 

Filtr) 

CONFIRM (Potvrdit) Vypněte filtr a stiskněte tlačítko . 

OFF (Vypnuto) OFF (Vypnuto)  

 

 NEBEZPEČÍ 
U fritéz vybavených filtračním systémem je třeba každý den po skončení fritování vyprázdnit tácek na drobky za 
použití ohnivzdorné nádoby. Některé části potravin se mohou samovolně vznítit, pokud je ponecháte namočené 
v určitých pokrmových tucích. 
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 VÝSTRAHA 
Nepoklepávejte fritovacími koši ani jiným náčiním o spojovací pásek fritézy.  Tento pásek slouží k utěsnění spojení 
fritovacích nádob.  Poklepáváním fritovacích košů o pásek s cílem odstranit z košů tuk se tento pásek zdeformuje a 
nebude dobře pasovat.  Byl navržen tak, aby těsně zapadl na své místo, a měl by se vyjímat pouze za účelem jeho 
čištění. 
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1.9.2    Čištění a filtrace 

  

Levý displej  Pravý displej Opatření  
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12. 

Clean and filter (Čištění 

A Filtrace) 

Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Clean now? (Vyčistit 

Nyní?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Stiskněte tlačítko . Odpověď Ano vypne vanu.  Odpověď Ne zajistí 

vyřazení čištění a filtrace a pokračování vaření. 

FILTER PAN READY? (Vana 

Filtru Připravena?) 

CONFIRM (Potvrdit) Zkontrolujte, zda je vana filtru na svém místě a čistá.  Stiskněte tlačítko 

. 

Open drain valve 
(Otevřete Vypouštěcí 

Ventil.) 

Prázdné Otevřete vypouštěcí ventil. 

Draining (Vypouštění) :40 sekund, časovač 

odpočítávání 

Žádný se nevyžaduje. 

Scrub vat complete? 
(Čištění Vany Dokončeno?) 

YES (Ano) Stiskněte tlačítko . 

Turn Filter On (Zapněte 

Filtr) 

CONFIRM (Potvrdit) Zapněte filtr a stiskněte tlačítko . 

FLUSHING (Proplach) 5:00 časovač odpočítávání Žádný se nevyžaduje. 

FILL VAT (Naplnit Vanu) ANO Stiskněte tlačítko . 

CLOSE DRAIN VALVE 
(Uzavřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Uzavřete vypouštěcí ventil. 

filling (Plnění) 1:30 sekund, časovač 

odpočítávání 

Žádný se nevyžaduje. 

TURN FILTER OFF WHEN 
FULL (Po Naplnění Vypněte 

Filtr) 

CONFIRM (Potvrdit) Vypněte filtr a stiskněte tlačítko . 

off (Vypnout) off (Vypnout)   

 

1.9.3 Likvidace (Nastavení JIB a Žádný) 
 

 NEBEZPEČÍ 

Než olej vypustíte do vhodné KOVOVÉ nádoby k likvidaci, nechte jej vychladnout na 38 °C. 

Při vypouštění oleje do nádrže pro vypouštění nenaplňujte nádrž nad úroveň vyznačenou ryskou pro maximální 
naplnění. 
 

(Pro bezpečné a praktické vypouštění použitého oleje nebo tuku a jejich likvidaci Frymaster  doporučuje používat jednotku Frymaster 

pro likvidaci tuku (SDU - Shortening Disposal Unit). Jednotku SDU si můžete objednat přes vašeho místního distributora. 
 

Levý displej  Pravý displej Opatření  
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12. 

dispose (Zlikvidovat) Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Dispose now? (Zlikvidovat 

Nyní?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Stiskněte tlačítko . Odpověď Ano vypne fritézu. Odpověď Ne zajistí 

zpoždění likvidace a pokračování vaření. 

Remove  FILTER Pan 
(Vyjmout Vanu Filtru) 

CONFIRM (Potvrdit) Vyjměte vanu filtru a stiskněte tlačítko . 

INSERT DISPOSAL UNIT 
(Vložte Likvidační 

Jednotku) 

CONFIRM (Potvrdit) Pod výpust vložte likvidační vanu a stiskněte tlačítko . 

OPEN DRAIN VALVE 
(Otevřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Otevřete vypouštěcí ventil. 

disposing (Likvidace) :60 sekund, časovač 

odpočítávání 
Žádný se nevyžaduje. 

VAT EMPTY? (Vana 

Prázdná?) 

CONFIRM (Potvrdit) Po vyprázdnění stiskněte tlačítko . 

VAT CLEAN? (Vana Čistá?) CONFIRM (Potvrdit) Po vyčištění stiskněte tlačítko . 
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CLOSE DRAIN VALVE 
(Uzavřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Uzavřete vypouštěcí ventil. 

Remove Disposal Unit 
(Vyjmout Likvidační 

Jednotku) 

CONFIRM (Potvrdit) Vyjměte likvidační jednotku a stiskněte tlačítko . 

INSERT Filter PAN (Vložit 

Vanu Filtru) 

CONFIRM (Potvrdit) Vložte vanu a stiskněte tlačítko . 

fill vat (Naplnit Vanu) CONFIRM (Potvrdit) Naplňte vanu čerstvým olejem a po naplnění stiskněte tlačítko .  

off (Vypnout) off (Vypnout)   
 

 NEBEZPEČÍ 
POUŽÍVÁTE-LI ZTUŽENÝ TUK, ZAJISTĚTE, ABY SE DOSTAL NA DNO FRITOVACÍ NÁDOBY.  NESPOUŠTĚJTE 
FRITÉZU, POKUD NĚKTERÁ KOSTKA TUKU ZŮSTALA V HORNÍ ČÁSTI FRITOVACÍ NÁDOBY.  TO BY MOHLO 

POŠKODIT FRITOVACÍ NÁDOBU A ZPŮSOBIT BLESKOVÝ POŽÁR. 

1.9.4 Likvidace (nastavení pro pouze pro zařízení s velkou nádrží) 
 

 

Levý displej  Pravý displej Opatření  
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12. 

dispose (Zlikvidovat) Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Dispose now? (Zlikvidovat 

Nyní?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Stiskněte tlačítko . Odpověď Ano vypne fritézu. 

Odpověď Ne zajistí zpoždění likvidace a pokračování 

vaření. 

 FILTER PAN READY? (Vana 

Filtru Připravena?) 

CONFIRM (Potvrdit) Ujistěte se, že je vana filtru připravena a stiskněte 

tlačítko . 

OPEN DRAIN VALVE 
(Otevřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Otevřete vypouštěcí ventil. 

DRAINING (Vypouštění) Časovač odpočítávání Žádný se nevyžaduje. 

TURN FILTER ON (Zapněte 

Filtr) 

POTVRDIT Zapněte filtr a stiskněte tlačítko . 

WASHING (Mytí) :60, časovač odpočítávání Žádný se nevyžaduje. 

TURN filter off (Vypněte 

Filtr.) 

CONFIRM (Potvrdit) Vypněte filtr a stiskněte tlačítko . 

VAT EMPTY? (Vana 

Prázdná?) 

CONFIRM (Potvrdit) Po vyprázdnění stiskněte tlačítko . 

SWITCH TO BULK OIL MODE 
(Přepnout Do Režimu 

Velkého Objemu Oleje) 

CONFIRM (Potvrdit) Pomocí spínače režimu přepněte do REŽIMU 

VELKÉHO OBJEMU OLEJE a stiskněte tlačítko . 

CLOSE DRAIN VALVE 
(Uzavřete Vypouštěcí 

Ventil) 

Prázdné Uzavřete vypouštěcí ventil. 

OPEN DISPOSE VALVE 
(Otevřete Vypouštěcí 

Ventil) 

CONFIRM (Potvrdit) Otevřete vypouštěcí ventil a stiskněte tlačítko . 

DISPOSING (Likvidace) 4:00, časovač odpočítávání Žádný se nevyžaduje. 

CLOSE DISPOSE VALVE 
(Uzavřete Vypouštěcí 

Ventil) 

CONFIRM (Potvrdit) Uzavřete vypouštěcí ventil a stiskněte tlačítko . 

REMOVE FILTER PAN 
(Vyjmout Vanu Filtru) 

Prázdné Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně. 

IS PAN EMPTY? (Je Vana 

Prázdná?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Zkontrolujte, zda je vana prázdná a stiskněte tlačítko 

ANO (), jinak stiskněte NE () a postupujte podle 

výzev. 

INSERT Filter PAN (Vložit 

Vanu Filtru) 

CONFIRM (Potvrdit) Vložte vanu a stiskněte tlačítko . 
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fill vat FROM BULK? 
(Plnění Vany Z Velké 

Nádrže?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Stiskněte tlačítko ANO () a naplňte vanu z velké 

nádrže, pak přejděte na krok  OPEN OIL RETURN 

VALVE (OTEVŘÍT ZPĚTNÝ VENTIL OLEJE) v další 

části FILL VAT FROM BULK (NAPLNIT VANU Z 

VELKÉ NÁDRŽE). Jinak stiskněte tlačítko NE (). 

off (Vypnout) CONFIRM (Potvrdit)   

 

 
1.9.5    Plnění vany z velkoobjemové nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží)  

  

Levý displej  Pravý displej Opatření  
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12. 

FILL VAT FROM BULK (Plnění 

Vany Z Velké Nádrže) 

Prázdné 
Stiskněte tlačítko . 

FILL VAT FROM BULK? 
(Plnění Vany Z Velké 

Nádrže?) 

Yes   NO (Ano     Ne) 
Stiskněte tlačítko .  

Switch to bulk oil mode 
(Přepnout Do Režimu 

Velkého Objemu Oleje) 

CONFIRM (Potvrdit) Pomocí spínače režimu přepněte do BULK OIL MODE 

(REŽIMU VELKÉHO OBJEMU OLEJE) a stiskněte 

tlačítko . 

OPEN OIL RETURN VALVE 
(Otevřít Zpětný Ventil 

Oleje) 

CONFIRM (Potvrdit) 
Otevřete zpětný ventil oleje a stiskněte tlačítko . 

PRESS AND HOLD FILL POT 
BUTTON (Stiskněte A 

Podržte Tlačítko Plnění 

Nádoby) 

Prázdné 

Stisknutím a podržením tlačítka plnění nádoby vanu 

naplníte. 

IS VAT FULL? (Je Vana 

Plná?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Po naplnění stiskněte tlačítko YES (ANO) (), v 

opačném případě stiskněte NO (NE) () a postupujte 

podle výzev. 

CLOSE OIL RETURN VALVE 
(Uzavřít Zpětný Ventil 

Oleje) 

CONFIRM (Potvrdit) 
Uzavřete zpětný ventil oleje a stiskněte tlačítko. 

Switch to fryer mode 
(Přepněte Do Režimu 

Fritézy) 

CONFIRM (Potvrdit) 
Pomocí spínače režimu přepněte do FRYER MODE 
(REŽIMU FRITÉZY) a stiskněte tlačítko . 

off (Vypnout) off (Vypnout)  

1.9.6   Vyvaření (Poznámka: Chcete-li vstoupit do režimu vyvaření, musí být řídicí jednotka 
VYPNUTÁ) 

 

 NEBEZPEČÍ 
V průběhu vyvařování nenechávejte fritézu bez dozoru.  Pokud dojde ke vzkypění roztoku, okamžitě 
vypněte fritézu a před obnovením procesu nechte roztok několik minut vychladnout. 
 

 VÝSTRAHA 
Nevypouštějte vyvařovací roztok do jednotky na likvidaci tuků  (SDU), zabudované filtrační jednotky 
nebo přenosné filtrační jednotky.  Tyto jednotky nejsou určeny pro tento účel a roztokem se poškodí. 
 

 Levý displej  Pravý displej Opatření  
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-12.  Řídicí jednotka musí být vypnuta. 

BOIL OUT (Vyvařit) Prázdné Stiskněte tlačítko . 

Boil Out Now? (Vyvařit 

Nyní?) 

Yes   NO (Ano     Ne) Stiskněte tlačítko  a pokračujte. 

IS VAT PREPARED? (Je 

Vana Připravena?) 

CONFIRM (Potvrdit) Zkontrolujte, zda je vana prázdná a výpust 

uzavřena, pak stiskněte tlačítko . 

REMOVE Filter Pan 
(Vyjmout Vanu Filtru) 

CONFIRM (Potvrdit) Vyjměte vanu filtru a stiskněte tlačítko . 

IS SOLUTION IN THE VAT? CONFIRM (Potvrdit) Zkontrolujte, zda je ve vaně roztok a stiskněte 
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(Je Ve Vaně Roztok?) tlačítko . 

START BOIL OUT (Spustit 

Vyvaření) 

CONFIRM (Potvrdit) Stiskněte tlačítko .   Zapne topení a zvýší teplotu 

na 91 ºC. Spustí se čas vyvařování. 

BOIL OUT (Vyvařit) 30:00 Spustí se časovač vyvařování. 

Boil Out Done 
(Vyvařování Hotovo) 

CONFIRM (Potvrdit) Stiskněte tlačítko , potvrďte a zrušte alarm. 

IS SOLUTION REMOVED? (Je 

Roztok Vyjmutý?) 

CONFIRM (Potvrdit) Jakmile je roztok vyjmutý, stisknutím tlačítka  

potvrďte. 

OFF (Vypnuto) off (Vypnout)  
 

 NEBEZPEČÍ 
Před naplněním fritovací pánve olejem z ní odstraňte všechny kapky vody.  Pokud byste to neprovedli, 
dojde k rozstřikování horké tekutiny, když se olej zahřeje na teplotu pro vaření. 

 

1.10   Leštění 
 

Řídicí jednotka 3000 zobrazuje řadu výzev, když probíhá cyklus leštění filtru. Chcete-li leštění aktivovat, stiskněte a 

podržte současně šipky  . Kroky jsou uvedeny níže. Může se zobrazit zpráva "Čekání na leštění", dokud nebude přijat 

signál, že je vana připravena ke spuštění leštění. 
 

Levý displej Pravý displej Vysvětlení/Akce 

Polish Now? (Leštit Nyní?) Yes   NO (Ano     Ne) Stisknutím tlačítka odpovězte na výzvu. Stiskněte tlačítko 
pod ANO, nebo tlačítko  pod NE. Ano spouští leštění, 
podrobnosti níže. Ne zpozdí filtraci o 30 minut a vaření 
pokračuje. Odpověď NE po dvou výzvách zruší leštění. 

Filter PAN READY? (Vana 
Filtru Připravena?) 

CONFIRM (Potvrdit) Po výměně stiskněte tlačítko . 

OPEN DRAIN VALVE (Otevřete 
Vypouštěcí Ventil) 

Prázdné Otevřete vypouštěcí ventil. 

Draining (Vypouštění) :40 sekund, časovač 
odpočítávání 

Žádný se nevyžaduje.  

Turn Filter On  
(Zapněte Filtr) 

CONFIRM (Potvrdit) Zapněte filtr a stiskněte tlačítko . 

POLISHING (Leštění) 15-MINUTE COUNTDOWN TIMER 
(15 Minut, Časovač 
Odpočítávání) 

Žádný se nevyžaduje.  Olej protéká z vany filtru do fritovací 
nádoby a zpět do vany po dobu 15 minut. 

Close drain valve 
(Uzavřete Vypouštěcí 
Ventil) 

Prázdné Uzavřete vypouštěcí ventil. 

FILLING (Plnění) :45 sekund, časovač 
odpočítávání 

Žádný se nevyžaduje.  

TURN FILTER OFF WHEN FULL 
(Po Naplnění Vypněte 
Filtr) 

CONFIRM (Potvrdit) Vypněte filtr a stiskněte tlačítko . 

Off (Vypnuto) off (Vypnout)  

1.11   Režim SKENOVÁNÍ 
 

Režim denní statistiky lze použít k rychlému zobrazení aktuálních statistik o produktech během dne.   Níže jsou uvedeny 

kroky pro zobrazení statistiky.  
 

Levý displej Pravý displej Vysvětlení/Akce 

DROP (Spuštění) DROP (Spuštění) Stiskněte tlačítko Konec/Skenování. 
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SELECT PRODUCT 
(Výběr Produktu) 

Prázdné Stiskněte tlačítko produktu a zkontrolujte denní statistiky. 

Long name 
(Dlouhý Název) 

Název produktu, 8 znaků Stiskněte tlačítko  a pokračujte ke statistice následujícího produktu. 

Short Name 
(Krátký Název) 

Zkrácený název produktu, 4 

znaky  

Stiskněte tlačítko  a pokračujte ke statistice následujícího produktu. 

COOKS REMAINING 
(Zbývající Počet 

Vaření) 

Číslo Počet vaření zbývající do zobrazení výzvy filtru. Stiskněte tlačítko . 

COOKS TODAY 
(Vaření Dnes) 

Číslo Počet vaření dnes dokončených.  Stiskněte tlačítko . 

COOKS SINCE LAST 
DISPOSE (Vaření 

Od Poslední 

Likvidace) 

Číslo Počet vaření od poslední likvidace.  Stiskněte tlačítko . 

1 TIME (1 Čas) Čas Čas, po který je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko . 

1 TEMPR  
(1 Teplota) 

Teplota Teplota, na které je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko . 

1 Sensitivity  
(1 Citlivost) 

Číslo Úroveň citlivosti produktu naprogramovaná pro vaření. Stiskněte tlačítko 

. 

1 ALARM TIME  
(1 Čas Alarmu) 

Čas zatřepání Čas během vaření, kdy dochází k alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko . 

1 ALARM NAME  
(1 Název 

Alarmu) 

Shake, stir, numbered 
alarm (Alarm zatřepání, 

míchání; číslovaný) 

Toto je název alarmu. Stiskněte tlačítko . 

1 ALARM MODE  
(1 Režim 

Alarmu) 

AUTO OR MANUAL  
(Auto nebo manuál) 

Režim alarmu, který je pro produkt naprogramován.  Stiskněte tlačítko . 

1 alarm tone  
(1 Tón Alarmu) 

Short, medium, long double 
or long short, none 
(Krátký, střední, dlouhý 

dvojitý nebo dlouhý krátký, 

žádný) 

Tón alarmu zatřesení, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte 

tlačítko . 

FILTER PROMPT 
(Výzva Filtru) 

Číslo Počet cyklů vaření před výzvou filtru.  Stiskněte tlačítko . 

INSTANT ON 
(Okamžité 

Zapnutí) 

0 Toto je čas v sekundách, kdy se fritéza zahřívá předtím, než řídicí jednotka 

zkontrolujte teplotu.  POZNÁMKA: Nesprávný záznam může způsobit, 

že fritéza překročí teplotu a některé produkty bude vařit příliš dlouho. 

Stiskněte tlačítko . 

HOLD time  
(Čas Výdrže)  

0:00 nebo dříve zadaný čas. Čas, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte tlačítko .  

Exit (Konec) Exit (Konec) Dvakrát stiskněte tlačítko Konec/Skenování a režim ukončete. 
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1.12 Tabulka nastavení citlivosti 
 

Nastavení citlivosti pro různé produkty 
 

Produkt 176° C Nastavení citlivosti 

Kuře 

kuřecí řízek, 30 g 3:25 5 
kuřecí řízen (mražený), 100 g 4:20 5 
kuřecí pirožka, (mražený) 150 g 6:15 5 
mražené kuře  5 
čerstvé kuře, 9 kusů  5 
Brambory 

steakové hranolky 3:43 5 
středně velké hranolky, 1,25 cm 3:16 5 
malé hranolky, 0,6 cm 1:50 5 
malé hranolky, 0,95 cm 2:40 5 
bramborové krokety 2:05 5 
bramborové placky 2:05 5 
americké hranolky 1:14 5 
Mořské plody 

krabí řízečky 4:00 3 
řízečky z mušlí 4:00 3 
velké lastury 3:25 3 
malé lastury 1:10 3 
krevety (35 kusů o celkové váze půl kila) 2:15 3 
krevety (40 až 75 kusů o celkové váze půl 
kila) 1:45 3 

krevety (75 až 100 kusů o celkové váze půl 
kila) 1:10 3 

treska, 70 g 3:25 7 
platýs, filet, 200 g 4:35 3 
platýs, celý, 300 - 350 g 6:25 3 
tresčí filet, 100 g 4:35 7 
okoun, 150 g 4:30 3 
treska, 200 g 6:25 7 
škeble 2:00 3 
ústřice 1:10 4 
škeblí plátky (čerstvé) 0:35 4 
škeblí plátky (mražené) 0:45 4 
Zelenina 

ibišek jedlý 4:30 4 
baklažán 4:00 4 
cuketa 3:00 4 
žampiony 3:45 4 
cibulové kroužky (mražené) 3:00 4 
květák 1:45 4 
Ostatní 

kukuřice na špejli  4 
kuřecí placičky 5:00 5 

 
Poznámka:  Tato tabulka je určena jako pomocné vodítko pro nastavení citlivosti.  Je uváděna pouze jako 
vodítko, nastavení lze jinak volit libovolně, aby vyhovovala různým potřebám. 
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KAPITOLA 2:  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S OBSLUHOU 

PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKY 3000 

2.1  Úvod 

V této kapitole jsou uvedeny snadné referenční návody, jak řešit běžné problémy, které se mohou při 

provozu vašeho zařízení vyskytnout.  Níže uvedené návody na řešení problémů byly připraveny tak, 

aby vám pomohly  problémy s vaším zařízením odstranit, nebo je alespoň přesně definovat.  Přestože 

je v této kapitole uvedena většina běžných zaznamenaných problémů, může se stát, že narazíte na 

problém, který zde popsán není.  V takových případech se pracovníci technického servisu Frymaster 

maximálně vynasnaží, aby vám pomohli problém identifikovat a vyřešit. 
 

K odstraňování problémů přistupujte na základě procesu eliminace tak, že začnete od 

nejjednoduššího řešení a postupně budete přecházet ke komplexnějšímu řešení.  Velmi důležité je, 

abyste se vždy pokusili přesně definovat důvod, proč se problém vyskytl.  V rámci jakéhokoli 

nápravného opatření je potřeba učinit kroky, které zajistí, že problém se nebude znovu opakovat.  

Pokud se porouchá ovládací zařízení z důvodu jeho špatného připojení, zkontrolujte současně 

všechny ostatní přípojky.  Pokud se bude opakovaně vypínat pojistka, zjistěte příčinu.  Mějte vždy na 

paměti, že porucha malé součástky může být často signálem potenciální poruchy nebo nesprávného 

fungování mnohem důležitější součástky nebo celého systému. 
 

Pokud si nejste jisti, jaké správné kroky zvolit, neváhejte a obraťte se na oddělení technických služeb  

Frymaster nebo na vaše servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster. 
 

Dříve, než zavoláte servisní středisko nebo HORKOU LINKU Frymaster (1-800-

551-8633): 
 

 Ověřte, zda jsou elektrické kabely zapojené a jističe zapnuté. 

 Zkontrolujte, že rychlovypínače plynového potrubí jsou správně napojeny. 

 Ověřte, že vypínací ventily plynového potrubí jsou otevřené. 

 Zkontrolujte vypouštěcí ventily fritovací pánve, zda jsou plně zavřené. 

 Mějte po ruce model a sériové číslo fritézy, abyste je mohli sdělit technikovi, který 

vám bude pomáhat. 
 

 NEBEZPEČÍ 

Horký olej může způsobit závažné popáleniny.  Nikdy se nepokoušejte toto zařízení 

přemisťovat, pokud je naplněno horkým olejem, a horký olej nikdy nepřelévejte 

z jedné nádoby do druhé. 

 

 NEBEZPEČÍ 

Při provádění servisu musí být toto zařízení vypojené ze zásuvky s výjimkou servisu, 

při kterém je zapotřebí provést testy elektrických obvodů.  Tyto testy provádějte 

s nejvyšší opatrností. 

 

Toto zařízení může být vybaveno více místy pro připojení k elektrickému napájení.  

Před prováděním servisu odpojte všechny napájecí kabely. 

 

Inspekce, testování a opravy elektrických součástí by měl provádět pouze pracovník 

pověřeného servisního střediska. 
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2.2 Odstraňování poruch fritézy  
 

2.2.1 Chybové zprávy a problémy s displejem 

 

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 

Na řídicí jednotce se 

 nic nezobrazuje. 

A. Řídicí jednotka není zapnutá. 

B. Do fritézy nejde proud. 

C. Vadná řídicí jednotka nebo jiná 

součást. 

A.  Zapněte řídicí jednotku stiskem spínače 

ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT). 

B. Ověřte, zda je napájecí kabel zapojený a zda 

není vyhozený jistič. 

C.  Kontaktujte FAS a požádejte o pomoc. 

Fritéza se opakovaně 

zapíná a vypíná po 

prvním spuštění se 

zobrazením MLT CYCL. 

Fritéza je v režimu rozpouštění. 
To je normální, když je fritéza zapnuta s teplotou 

oleje nižší než 38 °C.   

Kontrolka zahřívání 

svítí a ventilátor 

pracuje, ale hořák se 

nezapaluje. 

Spálená pojistka na panelu 

rozhraní nebo řídícím modulu 

elektronického zapalování. 

 Kontaktujte FAS a požádejte o servisní zásah. 

Fritéza se nezahřívá po 

filtrování. 
Ventil pro vypouštění je otevřený. Ověřte, zda je vypouštěcí ventil plně zavřený. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje Hot hi-1 

(Horký vysoká-1). 

Teplota fritovací pánve je vyšší než 

210 ºC nebo 202 ºC v zemích ES. 
Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje Hi temp 

(Vysoká teplota). 

Teplota fritovací nádoby je vyšší 

než 4 ºC nad nastavenou hodnotou.  

Stiskněte napájecí tlačítko a vypněte fritézu, pak 

ji nechte před zapnutím vychladnout.  Pokud 

problém přetrvává, kontaktujte FAS a požádejte o 

pomoc. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje PORUCHA 

OBNOVENÍ/ANO a 

ozývá se alarm. 

Čas obnovení převyšuje maximální 

časový limit. 

Vynulujte chybu a vypněte výstražný signál 

stisknutím tlačítka  (ANO).   Pokud problém 

přetrvává, kontaktujte FAS a požádejte o pomoc. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje ve špatné 

teplotní stupnici 

(Fahrenheit nebo 

Celsius). 

Naprogramována nesprávná volba 

displeje. 

Viz stránka nastavení vany 1-3, podle které 

nastavte stupnici teploty. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje High 

limit  

failure disconnect 

power (Porucha 

horního limitu,  

odpojení napájení). 

Nepracuje omezení horního limitu Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje PORUCHA 

SNÍMAČE TEPLOTY. 

Problém s obvodem měření teploty 

včetně sondy, nebo poškození 

kabeláže řídicí jednotky nebo 

konektoru. 

Okamžitě fritézu vypněte, zavolejte FAS a 

požádejte o pomoc. 
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PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 

Řídicí jednotka 

zobrazuje HEATING  

FAILURE  (Porucha 

Topen). 

Problém stykače, vypnutý ventil 

plynu, vadná řídicí jednotka, 

vadný transformátor, otevřený 

termostat horního limitu. 

Je normální, pokud se toto hlášení zobrazuje 

během spouštění, má-li fritéza v potrubí 

vzduch.  Zkontrolujte, zda je ventil plynu 

zapnutý. Pokud problém přetrvává, okamžitě 

fritézu vypněte, zavolejte FAS a požádejte o 

pomoc. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje   

SERVICE  

REQUIRED (Servis  

Vyžadován, 

následované) 

chybovým hlášením. 

Vyskytla se chyba vyžadující 

servisního technika.  

Stiskněte tlačítko  (NE) a pokračujte ve 

vaření, pak kontaktujte FAS a požádejte o 

pomoc. V některých případech nemusí být 

režim vaření dostupný. 

 

  

2.2.2 Problémy s filtrací 
 

PROBLÉM PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 

Řídicí jednotka 

zobrazuje  IS 

VAT FULL? YES 

NO  (Je Vana 

Plná? Ano/Ne) po   

filtraci. 

A. Normální po filtrování nebo 

plnění. 

 

A. Stiskněte tlačítko  (ANO), je-li vana plná, 

jinak stiskněte tlačítko  (NE) a postupujte 

podle pokynů. 

CLEAN, POLISH, 

FILTER OR 

DISPOSE (Čištění, 

Leštění, Filtrace 

Nebo Likvidace) se 

nespouští. 

Teplota je příliš nízká, nebo řídicí 

jednotka zobrazuje VYPNUTO. 

Zkontrolujte, zda je fritéza na 121 °C nebo na 

nastavené hodnotě před spuštěním; zkontrolujte, 

zda je řídicí jednotka ZAPNUTÁ. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje ČEKAT 

NA Filtr. 

A. Stále probíhá jiná funkce.  

B. Jednotka MIB nevynulovala 

kontrolní systém. 

A. Počkejte se zahájením další funkce, dokud 

neskončí cyklus předcházejícího filtrování. 

B. Vyčkejte jednu minutu a opakujte znovu. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje CHANGE 

FILTER PAPER 
(Vyměnit Filtrační 

Papír)? 

Zobrazuje se výzva každodenní 

výzvy výměny papíru. 

Stiskněte tlačítko  (ANO) a postupujte podle 

výzev výměny filtračního papíru.  

NEIGNORUJTE výzvy  CHANGE FILTER 

PAPER (Vyměnit Filtrační Papír). 

Řídicí jednotka 

zobrazuje INSERT 

pan (Vložit Vanu). 

A. Normální během postupu 

výměny filtračního papíru. 

A. Vložte vanu a stiskněte tlačítko  

(POTVRDIT). 

Řídicí jednotka 

zobrazuje OIL IN 

DRAIN PAN / 

CONFIRM (Olej Ve 

Vypouštěcí 

Vaně/Potvrďte) 

Otevřený vypouštěcí ventil, nebo 

olej ve vypouštěcí vaně. 

Stiskněte tlačítko  (POTVRDIT) a 

postupujte podle pokynů pro FILL VAT FROM 

DRAIN PAN (Plnění Vany Z Vypouštěcí 

Vany).  
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Řídicí jednotka 

zobrazuje FLT DYLD 

(Flt Dyld) 

Filtrační cyklus byl zpožděn. 

To je normální zobrazení, když byla filtrace 

zpožděna.  Po další výzvě filtrace stiskněte 

ANO a spusťte filtraci. 

Řídicí jednotka 

zobrazuje POL DYLD 

(Pol Dyld) 

Lešticí cyklus byl zpožděn. 

To je normální zobrazení, když bylo leštění 

zpožděno.  Po další výzvě leštění stiskněte 

ANO. 
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2.2.3   Kódy protokolu chyb 

  

Kód CHYBOVÁ ZPRÁVA VYSVĚTLENÍ 

E03 ERROR TEMP PROBE FAILURE 
(CHYBA - SELHÁNÍ TEPLOTNÍHO 
ČIDLA) 

Hodnota čidla teploty mimo rozsah 

E04 HI 2 BAD (VADNÝ HORNÍ 2) Hodnota horního limitu je mimo rozsah. 

E05 HOT HI 1 (HORKÝ HORNÍ 1) Teplota oleje je vyšší než 210 °C, nebo 202 °C v 
zemích ES. 

E06 HEATING FAILURE (SELHÁNÍ 
OHŘÍVÁNÍ) 

Vadná součást, například řídicí jednotka, deska 
rozhraní, stykač, ventil plynu, modul zapalování 
nebo otevřený horní limit. 

E21 FILTER PAPER PROCEDURE ERROR 
(Change Filter Paper) (CHYBA 
POSTUPU FILTRAČNÍ VLOŽKY 
(Vyměňte filtrační vložku)) 

Uplynulo odpočítávání 24 hodin. 

E22 OIL IN PAN ERROR (CHYBA OLEJ V 
MÍSE) 

Olej může být ve filtrační vaně. 

E25 RECOVERY FAULT (ZÁVADA 
OBNOVENÍ) 

Čas obnovení převyšuje maximální časový limit. 

E28 HIGH TEMP ALARM (VÝSTRAHA 
VYSOKÉ TEPLOTY) 

Teplota oleje vzrostla o 4,4 °C výše, než je 
nastavená hodnota. Pokud se teplota bude dále 
zvyšovat, horní limit vypne hořáík, jakmile teplota 
dosáhne 218°C, nebo 202°C v zemích ES. 

 

 
 



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana  71106 

TEL.:  1-318-865-1711 FAX (SOUČÁSTI):  
1-318-688-2200 

(Faxová technická podpora)  
1-318-219-7135 

VYTIŠTĚNO V USA 
SERVISNÍ LINKA 
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