
LIGADO/DESLIGADO 
 Prima o botão ligar/desligar. As fritadeiras entram no 

ciclo derreter antes de alterando o valor predefinido para 
temperatura máxima e aquecimento.  

 Saia do ciclo derreter pressionando e soltando o botão 
Sair do Arrefecimento ou qualquer botão do produto 
programado. Os mostradores exibem Sair do ciclo der-
reter? à esquerda e SIM NÃO à direita. Prima  para 
sair.  

Confecção  
COOL (REFRIGERAÇÃO) é exibido: Prima o botão do 

produto ou o botão Sair do Arrefecimento; a fritadeira 
aquece até ao valor predefinido e exibe Pronto. Prima o 
botão do produto e libertação do produto. 

 - - - - exibido: A temperatura do recipiente está fora da 
zona de pronta. 

 READY (Pronto) é exibido: Prima o botão do produto e 
libertação do produto.  

 SHAKE (Sacudir) é exibido: Se for necessário sacudir, 
o alarme toca. 

 DONE (Concluído) é exibido: Prima o botão do produto 
para cancelar o alarme.  

 HOLD (Aguardar) é exibido: Prima o botão do produto 
a piscar para cancelar o alarme de guardar.  

 Cancelar o ciclo de confecção: Prima e mantenha 
premido o botão do produto.  

Navegação através dos botões do 
controlador  
 Produto: Prima para iniciar o ciclo de confecção. Prima 

no final do ciclo de confecção para parar o alarme . 
 Sair/pesquisar: Prima uma vez, todos os botões dos 

produtos programados estão acesos; Seleccionar 
Produto é exibido. Prima o botão do produto para visu-
alizar o nome do produto. Prima a seta direita para visu-
alizar os parâmetros. Prima novamente Sair/Pesquisar 
para repetir. Prima duas vezes Sair/Pesquisar para sair.   

 Seta para a esquerda/direita (): Navegar pelas 
opções na exibição esquerda. Prima e mantenha 
premidos em simultâneo para iniciar o ciclo de polimen-
to.   

 Setas para cima/baixo (): Navegar pelas opções 
na exibição direita. Prima e mantenha premidos em 
simultâneo para mudar o idioma, se programado.  

 Sair do arrefecimento : Prima para entrar/sair do modo 
COOL (Arrefecimento).  
 
 
 

 Termómetro (): Fritadeira LIGADA: Prima e liberte 
para o valor predefinido à esquerda; temperatura do 
recipiente à direita.  

 Termómetro (): Fritadeira desligada: Prima e liberte 
para exibir a temperatura, hora, data, versão do sistema 
e versão 3000. Prima e mantenha para versões da placa 
ATO. 

 Marca de verificação (): Fritadeira DESLIGADA: 
Prima e mantenha premido 3 segundos: deslocar-se 
para utilização de  

 Marca de verificação (): Fritadeira LIGADA : Prima 
e liberte: Verificar recuperação. Prima e mantenha 
premido 4 segundos: Modo de Informação . 

 *Filtro: Prima e mantenha premido: Opções de filtragem: 
Filtrar, Limpar e Filtrar, Eliminar, e Limpar por Fervura 
(apenas com o controlador desligado).  

 *Filtro: Prima e liberte : Confecções restantes . 
(*NOTA: Funções, apenas se ativadas) 
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LED do botão do produto: Aceso 
quando o produto é confeccionado ou 
armazenado.  

Botões de produto do lado direito. 6-10 e  
16-20 são produtos para o visor do lado direito.  

Aceder ao menu do filtro, 
se activado.  

Aceder à programação, re-
sponder a mensagens do visor 
esquerdo e verificar a recuper-
ação.  

Verificar as 
temperaturas 
actuais, o valor 
predefinido e a 
versão do soft-
ware.  

Sair/Entrar do MODO ARREFECIMENTO.  

Premidas individ-
ualmente: Deslocar-
se pelo menu, opções 
de programação.  
Premidas em sim-
ultâneo: Inicie o poli-
mento.  

LIGADO/DESLIGADO 
Menus de saída, 
Pesquisar itens 
do menu pro-
gramado.  

Botões do produto. 
Prima para iniciar  
e terminar um ciclo 
de confecção.  
Prima e mantenha 
premido para can-
celar uma con-
fecção.  

3000: Breves instruções  Premidas individualmente: 
Deslocar-se pelo menu, 
opções de programação.  

Premidas em simultâneo: 
Muda para o segundo idio-
ma, se programado.  

LIGADO/DESLIGADO 
Botões de produto do lado esquerdo: 1-5 e 11
-15 são produtos para o visor do lado esquerdo.  

Friso do menu 
amovível  



Visor  
esquerdo   

Visor direito Acção   

DESLIGADO  DESLIGADO  Prima até que o Menu principal mude, para ser exibido 
Configuração do produto  

Configuração do 
PRODUTO 

Em branco Prima .  

Configuração do 
PRODUTO 

Inserir código Introduza 1650. 

Seleccionar 
produto 

Em branco Prima o botão de produto pretendido. 

Nome LONGO Nome do produto ou 
número do botão 

Introduza o nome do produto com as teclas de letras. Prima .   

Nome abreviado Nome do produto ou 
número do botão 

Introduza o nome do produto abreviado com as teclas de 
letras. Prima .   

1 Tempo 0:00 ou tempo intro-
duzido previamente  

Introduza o tempo com as teclas numéricas. Prima . (Introduza 
aqui 0:00 e prima Sair/Pesquisar para o botão ser desassociado.)  

1 TEMPORIZADOR* Temperatura  Introduza a nova temperatura. Prima .   

1 SENSIBILIDADE Número  Coloque na posição desejada com as teclas  Prima .   

1 TEMPO DE ALARME 0:00 ou tempo intro-
duzido previamente  

Introduza o tempo no ciclo de confecção para a emissão de um 
alarme sonoro para sacudir. Prima .   

1 nome do alarme Sacudir  Coloque na posição desejada com as teclas  Prima .   

1 Modo do alarme Automático ou manual Coloque na posição desejada com as teclas  Prima .   

1 Tempo de alarme Curto  Coloque na posição desejada com as teclas  Prima .   

TEMPO DE ESPERA 0 Introduza o tempo em minutos para guardar o produto antes de 
eliminar. Prima .  

Sair  Sair  Prima o botão Pesquisar para sair ou o  botão para pro-
gramação adicional.  

Seleccionar 
produto 

Em branco Mais Programação? Prima o botão do produto e siga as in-
struções acima sobre sair da programação? Prima o botão para 
pesquisas. 

Configuração do 
produto 

Em branco Prima pesquisar 

DESLIGADO  DESLIGADO    

2 Tempo de alarme :00 Este é um segundo alarme e é introduzido como o primeiro. 

Mensagem do  
filtro**  

0 Introduza o número dos ciclos de confecção para o produto 
antes de um ciclo de filtragem ser solicitado. 

Navegação no menu de filtragem* ( se os filtros estiverem activos) 

Visor  
esquerdo   

Visor direito Acção   

Refrigeração,  
CONCLUÍDA 

Refrigeração,  
CONCLUÍDA 

Prima e segure o botão do filtro durante 10 segundos. 

*Filtro  Em branco Prima  para se deslocar entre as opções: Filtrar, 
Limpar e Filtrar, Eliminar, Encher Cuba a Granel 
(apenas a granel) e Limpar por Fervura (apenas com 
a fritadeira desligada) e Sair. Com a escolha pre-
tendida exibida, prima .  
*NOTA – As opções apenas estão disponíveis 
se estiver activo . 

Programação para confecção com valor predefinido único* 
* 

Navegação no modo de informação 

A navegação e a programação correntes sao apresentadas abaixo. A coluna da esquerda 
e do meio apresentadas nos mostradores do computador; a coluna da direita apresenta a 
acção necessária para continuar. Saia de um passo de programação a qualquer momen-
to premindo a tecla Pesquisar até ao visor regressar ao seu estado pré-programação.  

* O 3000 também tem um programa de confecção segmentada. A funcionalidade, denominada Modo de 
confecções, é utilizada para–frango com osso, se desejado, e é colocado em DESLIGADO por defeito. Con-
sulte o manual para activar e programar esta funcionalidade.  
 
** As solicitações de filtragel ocorrem na sequência de programação se o modo Filtragem estiver activo. Esta 
funcionalidade, que pode ser desligada, é colocada em LIGADO por defeito. Consulte o manual quanto a 
instruções para desactivar esta funcionalidade.  
 

* A funcionalidade do filtro pode ser desligada. Se o filtragem estiver desactivada, o botão do 
filtro não possui qualquer função. Premi-la com a fritadeira desligada ou ligada não exercerá 
qualquer efeito. Consulte a página 1-2 do manual para obter uma explicação relativa à acti-

Visor  
esquerdo   

Visor direito Acção   

Desligado ou 
Concluído  

Desligado ou Concluído  Prima  até que o modo de Informação seja exibido e 
libertado .  

Estatísticas da 
última eliminação 

Blank Prima  para se deslocar entre as opções : 
*Estatísticas da última eliminação, Estatísticas diárias, 
Estatísticas de um período seleccionado, Estatísticas 
da última carga . Com a escolha pretendida exibida, 
prima . 
*NOTA: Com a opção de filtragem desactivada, nem todos 
os dados nesta funcionalidade serão armazenados .  

Navegação na configuração do recipiente 

Visor  
esquerdo   

Visor direito Acção   

Desligado  Desligado  Iniciar com o controlador mais à Esquerda. Prima  até 
que o modo de Informação seja exibido, alterando para 
Principal e de seguida Configuração do Produto.  

Configuração do 
recipiente 

Inserir código Introduza 1656 

Configuração do 
produto 

Em branco Prima  para se deslocar para a Configuração do  
Recipiente. 

Sistema* Em branco Prima  para se deslocar entre as opções: Hora/Data, 
Configuração DST, Registo de Erros, Alterar Palavra-
passe. Com a escolha pretendida exibida, prima . 


