
1. Zapnuto/Vypnuto: Vypne/zapne řídicí jednotku; ukončí cykly filtrování/leštění. 
2. Obrazovky displeje: Informační výzvy. 
3. Tlačítka produktů: Stisknutím spustíte, dokončíte nebo zrušíte (stisknutí a podržení) kuchařku 

produktu. Chcete-li přepnout na jinou nastavenou hodnotu, stiskněte a uvolněte požadované 
nesvítící tlačítko. Po rozsvícení stiskněte tlačítko znovu a spusťte vaření s jinou hodnotou 
nastavené teploty. V režimu skenování stiskněte a zobrazte nastavení produktu. 

4. Kontrolky LED tlačítka produktu: Kontrola pro produkty, které se vaří na nastavené hodnotě. 
Problikává během cyklu vaření.  

5. Posun doleva/doprava: Navigace mezi možnostmi v levém okně displeje. Stiskněte a podržte obě 
tlačítka současně a spusťte cyklus leštění. 

6. Posun nahoru/dolů: Navigace mezi možnostmi v pravém okně displeje. Stiskněte současně a 
přepněte na druhý jazyk. 

7. Ukončení chlazení: Stisknutím a uvolněním ukončete režim COOL (CHLAZENÍ). Olej se zahřeje 
na nastavenou hodnotou. Stisknutím zrušíte cyklus rozmrazování. 

8. Teploměr: Se zapnutou řídicí jednotkou zobrazuje nastavenou hodnotou na levém displeji a teplotu 
na pravém. (Přepínání pro dělenou nádobu.). Při vypnutí zobrazuje nastavenou hodnotou, čas, typ 
fritézy a verzi softwaru. 

9. Symbol zaškrtnutí: Se zapnutou nebo vypnutou řídicí jednotkou stiskněte a uvolněte a zobrazte čas 
obnovení (normální pro elektrické jednotky je 1:40 nebo méně, pro plynové je 2:25 nebo méně). S 
vypnutou řídicí jednotkou stiskněte na 4-5 sekund pro funkce informačního režimu, nebo 10 sekund pro 
zobrazení hlavní nabídky: funkce programování.  

10. Filtr: Se zapnutou nebo vypnutou řídicí jednotkou stisknutím dokončíte vaření v cyklu filtru. Stisknutím a 
podržením zpřístupníte nabídku filtru  (filtr, čištění a filtr, likvidace). (Plnění vany možností HROMADNĚ se 
rovněž zobrazí u modelů s Hromadným olejem). Při vypnuté nádobě fritézy stisknutím a podržením 
zpřístupníte možnost likvidace a vyvaření. 

11. Konec/skenování: Stisknutím zobrazíte názvy produktů nebo ukončíte programování. Viz pokyny 
na další straně. 

12. Panel nabídky: Sejmutím panelu zpřístupníte přizpůsobitelnou nabídku. 

 

Řídicí jednotka 3000:  
Stručná referenční příručka  

 

 Vaření 

1. Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO1: Obrazovky2 zobrazí systémové informace a zahřeje olej na 
nastavenou hodnotou. 

2. SPUŠTĚNÍ: Stiskněte tlačítko3 a spusťte produkt.  

3. Další výzvy zobrazované při vaření: 

- ** Teplota je mimo normální rozsah pro vaření, ale řídicí jednotka nastaví čas vaření odpovídajícím 
způsobem, proto lze vaření začít bez vlivu na kvalitu potravin. SPUŠTĚNÍ se zobrazí, když bude teplota 
zpět v normálním rozsahu pro vaření. 

- Vysoká teplota – Teplota je vyšší než normální odchylka.       

- Nízká teplota – Teplota je nižší než normální odchylka. 

4. ZATŘEPÁNÍ: Pokud je nutné zatřepání, ozve se alarm. 

5. HOTOVO: Zní zvukový alarm. Stiskněte problikávající tlačítko produktu3, zrušte alarm a vyjměte produkt. 

Poznámka:  Zrušení vaření v kterýkoliv čas: Stiskněte a podržte problikávající tlačítko produktu3. 

  

 Vaření: Aktivace/deaktivace režimu CHLAZENÍ 

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)1: Olej se zahřeje na nastavenou teplotu. 

2. COOL (CHLAZENÍ): Po naprogramovaném čase prodlevy řídicí jednotka přepne na klidovou teplotu a 
zobrazí COOL (CHLAZENÍ). Pouze pokud jsou fritovací nádoby plné, stiskněte kdykoliv a snižte teplotu 
oleje na režim COOL (CHLAZENÍ). Výchozí hodnota je 121 °C. Teplota režimu COOL (CHLAZENÍ) 
může být nastavena. Viz MAIN MENU: VAT SETUP (HLAVNÍ NABÍDKA: NASTAVENÍ VANY). 

3. Stiskněte tlačítko Exit Cool (Konec chlazení) a vraťte olej na nastavenou hodnotou teploty. 

 
 

 

Leštění* (řídicí jednotka 

musí být zapnuta) 

1. Leštění spustíte stisknutím a podržením  současně. 

2. Řídicí jednotka zobrazí2 “POLISH NOW” (“LEŠTIT NYNÍ”), což se bude střída s “YES” (“ANO”) a “NO” (“NE”).  

3. Zvolte YES (ANO) (tlačítko pod zobrazeným YES (ANO)5) a spusťte cyklus leštění, nebo NO (NE)a pokračujte v cyklu vaření.  

4. V leštění postupujte podle pokynů. 

5. Řídicí jednotka se vypne, jakmile je lešticí cyklus dokončen. 

*Minimální teplota pro leštění je 149 °C 

Filtr (řídicí jednotka musí být zapnuta, má-li být jakákoliv událost filtru zaznamenána a chcete-li zobrazit  

pokyny pro filtr) 

1. Filtrování zapnete stisknutím a podržením tlačítka FILTR10. POZNÁMKA: Filtrovat  lze najednou pouze jednu fritovací nádobu; 
pokud vyberete filtr v druhé fritovací nádobě, bude se pohybovat zpráva “WAIT TO FILTER” (“ČEKAT NA FILTRACI”), dokud 
nebude druhá fritovací nádoba připravena k filtraci. 

2. Vyberte požadovanou funkci filtrování. 

3. Řídicí jednotka zobrazí2 “FILTER NOW” (“LEŠTIT NYNÍ”), což se bude střída s “YES” (“ANO”) a “NO” (“NE”).  

4. Zvolte YES (ANO) (stiskněte tlačítko pod zobrazeným YES (ANO)5) a spusťte cyklus filtrace. 

5. Zvolte “NO” (NE) (stiskněte tlačítko pod zobrazeným “NO” (NE)5), odložte filtrování a pokračujte ve vaření. 

6. Ve filtrování postupujte podle pokynů.  

7. Řídicí jednotka se vypne, jakmile je filtrační cyklus dokončen. 

Poznámka:  Řídicí jednotka musí být vypnuta, chcete-li zpřístupnit funkci VYVAŘENÍ. 
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Nastavení produktu POZNÁMKA: V případě plné fritovací nádoby se budou 

produkty vařit libovolným tlačítkem 
dostupným na displeji, počínaje zleva 
doprava. 

Levý displej  Pravý displej Opatření  

OFF (VYPNOUT) OFF (VYPNOUT) Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se nezobrazí MAIN 
MENU/PRODUCT SETUP (HLAVNÍ NABÍDKA/NASTAVENÍ 
PRODUKTU). 

PRODUCT SETUP 
(NASTAVENÍ 
PRODUKTU) 

BLANK (PRÁZDNÉ) Stiskněte tlačítko a naprogramujte produkty. 

PRODUCT SETUP 
(NASTAVENÍ 
PRODUKTU) 

ENTER CODE 
(ZADEJTE KÓD) 

Zadejte 1650. 

SELECT PRODUCT 
(VÝBĚR PRODUKTU) 

BLANK (PRÁZDNÉ) Stiskněte požadované tlačítko produktu. 

LONG NAME 
(DLOUHÝ NÁZEV) 

PRODUCT NAME 
(NÁZEV PRODUKTU) 

Zadejte 8 znaků názvu produktu pomocí textových tlačítek.  
Pokračujte stisknutím . 

SHORT NAME 
(KRÁTKÝ NÁZEV) 

PRODUCT NAME 
(NÁZEV PRODUKTU) 

Zadejte zkrácený název produktu pomocí textových tlačítek.  
Pokračujte stisknutím . 

COOKING MODE 
(REŽIM VAŘENÍ) 

SINGLE SETPOINT 
(JEDNA NASTAVENÁ 
HODNOTA) 

Stiskněte tlačítko .  Pokud požadujete více nastavených hodnot nebo 
segmentované vaření, stiskněte tlačítko  MULTIPLE SETPOINT (VÍCE 
NASTAVENÝCH HODNOT). Postupujte podle pokynů v příručce. 

1 TIME (1 ČAS) 0:00 OR 
PREVIOUSLY SET 
TIME (0:00 NEBO 
DŘÍVE NASTAVENÝ 
ČAS) 

Zadejte nebo potvrďte celkový čas vaření pomocí číselných tlačítek.  
Pokračujte stisknutím . 

1 TEMPR (1 
TEPLOTA) 

TEMP (TEPLOTA) Zadejte čas vaření. Pokračujte stisknutím . 

1 SENSITIVITY  
(1 CITLIVOST) 

NUMBER (ČÍSLO) Zadejte hodnotu  (0-9) pomocí číselných kláves. Citlivost je 
pravděpodobnost, že čas vaření se bude muset  prodloužit, aby se 
korigovala rozmanitost produktu (stav nebo hmotnost). Pokračujte 
stisknutím . 

1 ČAS ALARMU (ČAS 
ZATŘEPÁNÍ) 

(0:00 NEBO DŘÍVE 
ZADANÝ ČAS) 

Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Je-li nastaveno 
na 0:00, přejděte k FILTER PROMPT (VÝZVĚ FILTRU). Pokračujte 
stisknutím . 

1 NÁZEV ALARMU 
(ALARM ZATŘEPÁNÍ) 

SHAKE 
(ZATŘEPÁNÍ) 

Zadejte výběr s  (například Zatřepání, Zamíchání).  
Pokračujte stisknutím . 

1  ALARM MODE  
(1 REŽIM ALARMU) 

AUTO (AUTO) Zadejte výběr pomocí . Pokračujte stisknutím . 

1  ALARM TONE  
(1 TÓN ALARMU) 

SHORT (KRÁTKÝ) Zadejte výběr pomocí . Pokračujte stisknutím . 

2 ALARM TIME  
(2 ČAS ALARMU) 

0:00 Zadejte výběr pomocí  nebo volbu ukončete na 0:00, pokud 
nepožadujete 2. alarm. Pokračujte stisknutím . 

FILTER PROMPT 
(VÝZVA FILTRU) 

0 OR PREVIOUSLY 
SET # (0 NEBO 
DŘÍVE NASTAVENÉ 
ČÍSLO) 

Zadejte počet smažení před dotazem na výměnu filtru. (Výchozí 
hodnota je 0) Výzva filtru není spojena s počtem cyklů vaření. 
Pokračujte stisknutím . 

INSTANT ON 
(OKAMŽITÉ 
ZAPNUTÍ) 

0 OR PREVIOUSLY 
SET # (0 NEBO 
DŘÍVE NASTAVENÉ 
ČÍSLO) 

Zadejte hodnotu nebo potvrďte. Pokračujte stisknutím . (Výchozí 
hodnota je 5 sekund). O=Vypnuto. Poznámka: Čas okamžitého zapnutí 
může být nutné nastavit pro mírné zatížení při vaření. 

HOLD TIME  
(ČAS VÝDRŽE) 

0 OR PREVIOUSLY 
SET # (0 NEBO 
DŘÍVE NASTAVENÉ 
ČÍSLO) 

Zadejte čas výdrže produktu před vyřazením (výchozí hodnota je 0).  
- Ve standardním režimu časovač pracuje na pozadí, ale zruší se, 
když je spuštěno nové vaření pomocí tohoto tlačítka produktu. Řídicí 
jednotka může odpočítávat výdrž pro 8 různých produktů současně 
(volených tlačítky). 
- V režimu řady (vybráno v TECH MODE (TECHNICKÉM REŽIMU)) 
čítač odpočítává na obrazovce displeje, ale zruší se, když je 
spuštěno nové vaření v řadě. Řídicí jednotka odpočítává jednu výdrž 
na řadu řazení.  

Pokračujte stisknutím . 
EXIT (KONEC) EXIT (KONEC) Stiskněte tlačítko  a uzamkněte režim  programování.  

Stiskněte tlačítko 2x Konec/skenování a vraťte se do režimu vypnutí. 

Možnosti nabídky filtrování 

Levý displej Pravý displej Opatření 

DROP, OFF, COOL 
(SPUŠTĚNÍ, VYPNUTÍ, 
CHLAZENÍ) 

DROP, OFF, 
COOL 
(SPUŠTĚNÍ, 
VYPNUTÍ, 
CHLAZENÍ) 

Stiskněte a uvolněte tlačítko FILTER (FILTROVAT). 

 # of Cooks 
Remaining (Počet 
zbývajících vaření) 

Zobrazuje zbývající počet vaření v cyklu filtrace, před zobrazením 
výzvy filtrace. 

DROP, OFF, COOL 
(SPUŠTĚNÍ, VYPNUTÍ, 
CHLAZENÍ) 

DROP, OFF, 
COOL 
(SPUŠTĚNÍ, 
VYPNUTÍ, 
CHLAZENÍ) 

Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (FILTROVAT) (4-5 sekund), 
dokud se nezobrazí FILTER MENU (NABÍDKA FILTROVAT) 

FILTER (FILTROVAT) [BLANK] 
([PRÁZDNÉ]) 

ŘÍDICÍ JEDNOTKA zapnuta: Stiskněte tlačítko  a posuňte se k 
nabídce Filtrovat, Čistit a filtrovat, Likvidace nebo Konec. (Plnění 
vany možností BULK (HROMADNĚ) se rovněž zobrazí u modelů s 
Hromadným olejem).  
ŘÍDICÍ JEDNOTKA vypnuta:   
Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce Likvidace, Vyvaření 
nebo Konec.  
Stiskněte tlačítko , vyberte funkci a postupujte podle výzev. 

         
       

Zobrazení statistiky filtru                  (Zobrazeny denní statistiky.  Viz příručka, kde 

jsou vysvětleny další statistiky filtru.) 
 

Levý displej Pravý displej Opatření 

OFF (VYPNOUT) OFF (VYPNOUT) Stiskněte tlačítko  (5 sekund), dokud se nezobrazí INFO MODE 
(NABÍDKA INFORMACE).  

INFO MODE (REŽIM 
INFORMACE) 

[BLANK] 
([PRÁZDNÉ]) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce DAILY STATS 
(DENNÍ STATISTIKY). 

DAILY STATS  
(DENNÍ STATISTIKY) 

[BLANK] 
([PRÁZDNÉ]) 

Stisknutím tlačítka  vyberte. 

MON (PONDĚLÍ) DATE (DATUM) Stiskněte tlačítko  a posuňte se ke dni, kterým skončil minulý 
týden.  
Pokračujte stisknutím . 

FILTERS (FILTRY) NUMBER AND 
DAY  
(POČET A DNY) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k libovolnému dni v minulém 
týdnu, kdy byla vana filtrována.  
Pokračujte stisknutím . 

FILTERS – PRIOR 
WEEK (FILTRY - 
MINULÝ TÝDEN) 

NUMBER AND 
DAY (POČET A 
DNY) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k libovolnému dni v 
předminulém týdnu, kdy byla vana filtrována.  
Pokračujte stisknutím . 

FILTERS BYPASS 
(VYNECHÁNÍ FILTRU) 

NUMBER AND 
DAY (POČET A 
DNY) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k libovolnému dni v minulém 
týdnu, kdy byla filtrace vany vynechána. Pokračujte stisknutím . 

COOKS (VAŘENÍ) NUMBER AND 
DAY (POČET A 
DNY) 

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k libovolnému dni v minulém 
týdnu, kdy proběhly cykly vaření.  
Stisknutím tlačítka  pokračujte. 

EXIT (KONEC) EXIT (KONEC) Stiskněte jednou tlačítko  a vraťte se do nabídky informačního 
režimu, nebo 2x stiskněte tlačítko Konec/skenovat a vypněte řídicí 
jednotku. 
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