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MEGJEGYZÉS
AMENNYIBEN A GARANCIA IDŐTARTAMA ALATT, AZ ÜGYFÉL EZEN MANITOWOC FOOD
SERVICE BERENDEZÉSHEZ KÖZVETLENÜL A FRYMASTER DEAN CÉGTŐL VAGY A
HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTJAIBAN VÁSÁROLT NEM MÓDOSÍTOTT, ÚJ VAGY KICSERÉLT
ALKATRÉSZEN KÍVÜL BÁRMILYEN EGYÉB ALKATRÉSZT HASZNÁL, ÉS/VAGY A
FELHASZNÁLT ALKATRÉSZ EREDETI KONFIGURÁCIÓJÁT MÓDOSÍTOTTÁK, EZ A GARANCIA
ÉRVÉNYESSÉGÉT VONJA MAGA UTÁN. TOVÁBBÁ, A FRYMASTER DEAN ÉS TÁRSULÁSAI
NEM FELELŐS A VÁSÁRLÓ OKOZTA IGÉNYEKÉRT, KÁRÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT,
AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE, RÉSZBEN VAGY TELJES EGÉSZÉBEN
BÁRMILYEN MÓDOSÍTOTT ALKATRÉSZ ÉS/VAGY AZ ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZERVIZ
KÖZPONTBÓL SZÁRMAZÓ ALKATRÉSZ BESZERELÉSÉBŐL KELETKEZETT HIBÁBÓL
SZÁRMAZIK.
MEGJEGYZÉS
Ezt a készüléket kizárólag szakember és kizárólag szakképzett személyzet használhatja. A
Frymaster hivatalos márkaszervize (FAS) vagy egyéb szakképzett személy végezheti e
berendezés összeszerelését, karbantartását és javításait. Amennyiben nem szakember végzi
ezeket a munkálatokat, a gyártó megvonhatja a gyártói garanciát.
MEGJEGYZÉS
Ezt a berendezést a nemzeti és helyes helyi vagy nemzeti előírások vagy szabályok betartása
mellett kell elvégezni.
MEGJEGYZÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL RENDELKEZŐ EGYSÉGEK TULAJDONOSAI SZÁMÁRA
USA
Ez az eszköz az FCC szabályok 15. részének követelményeinek felel meg. A működés feltételei a
következők: 1) Ezen eszköz nem okozhat káros interferenciát és“) Ezen eszköznek minden
interferenciát át kell engednie, beleértve azt az interferenciát is, amely nem kívánatos működést
okozhat. Bár ezt a készüléket „A” osztályú készüléknek minősítették, a „B” osztályú
határértékeknek felel meg.
Kanada
A digitális berendezés nem haladhatja meg a Kanadai Távközlési Hatóság által kiadott ICES-003
szabályokban leírt a zajkibocsátásokra vonatkozó „A” és „B” limiteket.
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.
VESZÉLY!
A Frymaster sütő elmozdítása, tesztelése, karbantartása vagy bármilyen egyéb javítása előtt,
VALAMENNYI elektromos vezetéket húzza ki a sütőből.

3000 Vezérlő
Szoftverveziók: 3,4

Használati útmutató
TARTALOM
1. FEJEZET: 3-as verziószámú 3000 vezérlő használati utasításai
1.1 A 3-as verziószámú 3000 vezérlő használata 3........................................................................ 1-1
1.2 3-as verziószámú 3000 üzemmódjai ........................................................................................ 1-2
1.3 3-as verziószámú 3000 vezérlő menüjének összefoglalása ..................................................... 1-3
1.4 Beállítás főmenü ...................................................................................................................... 1-4
1.4 Sütőkád beállítása .................................................................................................................... 1-4
1.6 Infó üzemmód .......................................................................................................................... 1-7
1.7 Termék beállítása (Egy beállított érték) ................................................................................... 1-9
1.8 Több beállítási pontos sütés áttekintése ................................................................................. 1-10
1.9 Termék beállítása (Több beállított érték) ............................................................................... 1-11
1.10 Szűrő menü ............................................................................................................................ 1-13
1.10.1 Szűrő ........................................................................................................................ 1-14
1.10.2 Tisztítás és Szűrés .................................................................................................... 1-15
1.10.3 Ürítés ........................................................................................................................ 1-15
1.10.4 Ürítés (Ömlesztett) ................................................................................................... 1-16
1.10.5 A sütőkád feltöltése az ömlesztett olaj tartályból (csak ömlesztett olaj
rendszerrel felszerelt berendezés esetén) ................................................................. 1-16
1.10.6 Kifőzés ..................................................................................................................... 1-17
1.11 Tisztítás .................................................................................................................................. 1-17
1.12 SCAN mód ............................................................................................................................. 1-18
1.13 Érzékenység-beállítási táblázat .............................................................................................. 1-19
2. FEJEZET: Gépkezelői hibaelhárítás
2.1 Bevezetés ................................................................................................................................. 2-1
2.2 Hibaelhárítás ............................................................................................................................ 2-2
2.2.1 Hibaüzenetek és kijelző problémák .............................................................................. 2-2
2.2.2 Szűrési problémák ......................................................................................................... 2-3
2.2.3 A Tech üzemmódok használata .................................................................................... 2-4
2.2.4 Hibanapló kódok ........................................................................................................... 2-5

iv

1. FEJEZET: 3000 VEZÉRLŐRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
1.1 A 3000 használata

BE/KI



Nyomja meg a BE/KI gombot. A sütő megkezdi az olvasztási ciklust, melynek során lassan elkezdi felmelegíteni a szilárd
növényi zsiradékot a beprogramozott hőmérsékletre, mielőtt átkapcsolna a teljes hőmérsékletre és a beállított vagy az
üresjárati hőmérsékletre melegítené azt, ekkor a következő üzenet jelenik meg a vezérlőn: READY (KÉSZEN ÁLL).
Folyékony olaj használata esetén az Exit Cool (Kilépés a Hűtésből) gomb vagy bármely beprogramozott termékgomb
megnyomása esetén kilép az olvasztási ciklusból. A bal oldali kijelzőn az Exit Melt (Kilépés Az Olvasztásból)? kérdés, a bal
oldalon pedig a YES NO (IGEN NEM) szöveg jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Sütés







A kijelzőn a COOL (HŰTÉS) szöveg látható: Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a sütő a beállított
értékre melegszik fel, a kijelzőn pedig a READY felirat jelenik meg..
A kijelzőn a READY (KÉSZEN ÁLL) szöveg látható: Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.
A kijelzőn a ----- látható: A sütőkád hőmérséklete a Ready zónán kívül van.
A kijelzőn a DONE (KÉSZ) felirat látható: A riasztás megszakításához és a sütés befejezéséhez nyomja meg a villogó
termékgombot.
A kijelzőn a HOLD (TARTÁS) felirat látható: A tartás riasztásának törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.
Sütés megszakítása: A sütési ciklus megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a villogó termékgombot.

Beállított érték módosítása: Nyomja meg a kívánt hőmérsékletű termékgombot. Nyomja meg ismét a termékgombot, ekkor
megkezdődik a sütési ciklus. MEGJEGYZÉS: Amennyiben a termékgombhoz tartozó beállított hőmérséklet eltér a jelenleg sütött
termék hőmérsékletétől, egy halk hangjelzés szólal meg, az új sütési ciklus pedig a sütés befejezéséig nem indul el.

Navigálás a vezérlő gombjaival












Product (Termék): A gomb megnyomásával indíthat el egy sütési ciklust. Akkor aktív, ha a mellette lévő LED világít. A sütési
ciklus során a LED folyamatosan villog. A sütési ciklus megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva. A sütési ciklus
végén a gomb megnyomásával törölheti a riasztást. Eltérő beállított hőmérsékletű termék esetén ezen gomb megnyomásával
és lenyomva tartásával módosíthatja a beállított hőmérsékletet.
Exit/ Scan (Kilépés/Beolvasás): Nyomja meg egyszer; a összes termék gomb felvilágít. Válassza ki a megjelenített terméket.
A termék nevének megtekintéséhez nyomja meg a termék gombját. A termék paraméterei közti váltogatáshoz használja a 
gombot. Az ismétléshez nyomja meg az Exit Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.
Left/Right Arrows (Bal/jobb nyilak): Navigálási lehetőség a bal oldali kijelzőn. A két gomb egyszerre történő megnyomásával
indíthatja el a tisztítást.
Up/Down Arrows (Fel/le nyilak): Navigálási lehetőség a jobb oldali kijelzőn. A két gomb egyszerre történő lenyomásával
válthat át egy második nyelvre, amennyiben az ki lett választva a beállításokban.
Exit Cool (Kilépés a Hűtésből): Kilép a hűtés módból, majd visszamelegíti a sütőt a beállított hőmérsékletre.
Hőmérő: Fryer ON (Sütő bekapcsolva): A gomb megnyomása és elengedése esetén a bal oldalai kijelzőn a beállított
hőmérséklet, a jobb oldali kijelzőn pedig a sütőkád hőmérséklete jelenik meg.
Thermometer, Fryer OFF (Sütő kikapcsolva): A gomb megnyomásával a hőmérsékletet, az időt, a dátumot, a rendszer
verziószámát, továbbá a vezérlő és áramkör alaplapján futó szoftver verziószámait tekintheti meg.
Pipa: Fryer OFF (Sütő kikapcsolva): Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva: Görgessen a szűrő használatára;
Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva: Termékbeállítás.
Pipa: Fryer ON (Sütő bekapcsolva): Írja be a kódokat, reagáljon a bal oldali kijelzőn megjelenő utasításokra.

Filter: Nyomja meg, majd engedje el: A sütés a szűrési ciklusban marad. Nyomja meg és tartsa lenyomva:
Szűrő opciók: Szűrés, Tisztítás és szűrés, Kidobás, Sütőkád feltöltése ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj
rendszer esetén) és Kifőzés (csak kikapcsolt állapotban).
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1.2 3000 üzemmódok
A 3000 vezérlő opcionális üzemmódokkal is rendelkezik. Az egyik
üzemmód, a Sütések opció segítségével a termékeket több beállított
hőmérsékleten sütheti meg, melyet főként csontos csirke sütésekor érdemes
használni. A másik üzemmód a Szűrések, melynek segítségével a szűrési
feladatok programozhatók be (pl. adott számú sütési ciklus hozzárendelése,
mielőtt a szűrési felszólítás megjelenik). A szűrési lépésekre vonatkozó
üzenetek a vezérlőn is megjelennek. A két üzemmód együtt és külön-külön
is használható. Amennyiben ezen üzemmódok valamelyike ki van
kapcsolva (alapértelmezésként a Sütések opció le van kapcsolva), az
ezekhez kapcsolódó programozási lépések nem jelennek meg a vezérlőn.

MEGJEGYZÉS: A Sütések és Szűrések
opcionális programozható funkciók. A
vezérlő standard beállításában a Szűrések
opció be van kapcsolva, míg a Sütések
opció ki van kapcsolva.
Az ezen funkciók programozására
vonatkozó lépések, melyek nem jelennek
meg a programozási szekvenciában, ha le

Amikor ezek az üzemmódok be vannak kapcsolva, vagy engedélyezve vannak a számítógép Tech üzemmódjában, ezek
programozási lépései a vezérlőn is megjelennek.
Az ezen opcionális funkciókhoz társított lépések szürke színnel láthatók a jelen kézikönyvben. Amennyiben a 3000 vezérlőt
úgy használja, hogy a Sütések és Szűrések funkciók le vannak tiltva, ezek programozási lépései nem jelennek meg
szürkével. Amennyiben a Sütések és Szűrések engedélyezve van, a jelen kézikönyvben szürkével jelölt elemek
megjelennek a programozási lépések között a vezérlőn.
A Szűrések és Sütések opciók engedélyezéséhez vagy letiltásához kövesse a következő lépéseket. A vezérlő alapértelmezett
beállítása a „letiltva”.
Bal oldali
Jobb oldali
Művelet
kijelző
kijelző
OFF (Kikapcsolás) A BAL oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomkodja a  gombot, amíg a
OFF
(Kikapcsolás)
vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először a Fő, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS
menüpontot válassza ki.
Product Setup Üres
A  segítségével görgessen a Tech üzemmódra. Nyomja meg a  gombot.
Tech Mode
(Tech
üzemmód)
Clear E-Log
(E-Log törlése)
Enable Filters
(Szűrések
engedélyezése)
Enable Filters
(Szűrések
engedélyezése)
Enable Cooks
(Sütések
engedélyezése)
Enable Cooks
(Sütések
engedélyezése)

Enter Code (Írja
be a kódot)

Adja meg az 3000 kódot

Üres

A  gomb segítségével görgessen az Enable Filters (Szűrések engedélyezése) elemre.
Nyomja meg a  gombot.
Az engedélyezéshez nyomja meg a  gombot; a letiltáshoz nyomja meg a  gombot.


Yes (Igen)
No (Nem)
Üres

A  gomb segítségével görgessen az Enable Cooks (Sütések engedélyezése) elemre.
Nyomja meg a  gombot.

Yes (Igen)
No (Nem)

Az engedélyezéshez nyomja meg a  gombot; a letiltáshoz nyomja meg a  gombot.

Üres

A vezérlő kijelzőjének kikapcsolásához nyomja meg kétszer az Exit Scan gombot.
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1.3 3000 beállítás menüjének szerkezete
Szűrő menü

...……………….....…………………………………………………………………………………..

1.9

[Közben a számítógép BE van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot]
Szűrés
Tisztítás és szűrés
Ürítés
Sütőkád feltöltése az ömlesztett olaj tartályból (csak ömlesztett olaj rendszerrel felszerelt berendezés esetén)
Kifőzés [miközben a számítógép KI van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot]

Info mód

………………...………………………...………………………………………..………………………..

1.5

[Nyomja meg és tartsa lenyomva a ✓ (pipa) gombot]

MEGJEGYZÉS: A szürke színnel
megjelenő elemek a számítógép
opcionális SÜTÉSEK és SZŰRÉSEK
üzemmódjához társított elemek.
Amennyiben ezek az üzemmódok le
vannak kapcsolva, a szürkével látható
lépések nem jelennek meg a

Last Dispose Stats (Utolsó ürítés statisztikái)
Daily Stats (Napi statisztika)
Selected Period Stats (Kiválasztott időszakra vonatkozó statisztika)
Last load stats (Utolsó betöltés statisztikái)

Főmenü és Tech üzemmódok
[Miközben a számítógép KI van kapcsolva, nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a ✓ (pipa) gombot, ekkor
megjelenik a Főmenü - Termékbeállítás menüpont]

Product Setup (Termékbeállítás)

.….………...…………….....……………..

1.6-1.8

[Adja meg az 1650 kódot]

Select Product (Termék kiválasztása)
Long Name (Hosszú név)
Short Name (Rövid név)
Cooking Mode (Sütés mód)
1 Time (Idő)
1 Tempr (Hőmérséklet)
1 Sensitivity (Érzékenység)
1 Alarm Time (Shake) (Riasztási idő (Rázás))
1 Alarm Name (Shake) (Riasztás neve (Rázás))
1 Alarm Mode (Shake) (Riasztási mód (Rázás))
1 Alarm Tone (Shake) (Riasztási hang (Rázás))
2 Alarm Time (Shake) (Riasztási idő (Rázás)) Ha ide is beír egy időpontot,
abban az esetben egy 3. riasztási idő jön létre.
Filter Prompt (Szűrési felszólítás)
Instant On (Azonnali bekapcsolás)
Hold Time (Tartási idő)

Load Standard (Alapértelmezett termékmenü betöltése)

Vat setup (Sütőkád beállítása)

..….…...……………...………………………………..

1.4

[Adja meg az 1656 kódot]

Rendszer .………………...…...…….....………………………………………………………….. 1.4
Nyelv
2. nyelv
Locale (Helyi) (CE vagy NEM CE)
Energy (Energia) (Gáz vagy áram)
Type (Típus) (Sütőkád)
System Volume (Rendszer hangereje)
Tempr Format (Hőmérséklet mértékegysége) (F vagy C)
Exit Melt Tempr (Kilépési hőmérséklet olvasztásból)
Cool mode tempr (Hűtés mód hőmérséklete)
Cool mode default (Hűtés mód alapértelmezett)
Fresh oil (Friss olaj)
Waste (Hulladék)
Drain switch (Leeresztő kapcsoló)
Recovery alarm (Visszaállítási riasztás)
Basket Lift (Kosáremelő)
Hold Time (Tartási idő)
Time/Date (Idő/dátum) ………...…..………………………………………………………….. 1.4
DST(Daylight Savings Time) Setup
…………………………………………….. 1.4
(Nyári időszámítás beállítása
Szűrés ………………....………...…….....………………………………………………………….. 1.4
Cooks til Filter (Sütések száma a szűrésig)
Eod filter timer (EOD szűrő időzítő)
EOD filter time (EOD szűrési idő)
Flushing timer (Öblítési időzítő)
Boil out timer (Kifőzési időzítő)
1 Polish Timer (Takarítási időzítő)
1 Polish Prompt Time (Takarítási felszólítási idő)
1 Polish Duration (Takarítás időtartama)
1 Polish Start Tempr (takarítás indítási hőmérséklet)
E-Log Az utolsó 10 hibakód listája

………………………………...………..

1.4

Change password (Jelszó módosítása)…...………....…………………….. 1.4

Tech Mode (Tech üzemmód)
[Adja meg a 3000 kódot]

Clear E-Log (E-Log törlése)
Clear passwords (Jelszavak törlése)
Lane count (Sor száma)
Hold mode (Tartás mód)
Max cook temp (Max. sütési hőmérséklet)
Hi-Limit Test (Magas hőmérsékleti teszt)
Enable Filters (Szűrések engedélyezése)
Enable Cooks (Sütések engedélyezése)
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MEGJEGYZÉS: Három riasztási idő
programozható be. A 2. riasztás
programozására vonatkozó lépések
megegyeznek az első riasztásra
programozására vonatkozó lépésekkel.

1.4 Beállítás: Főmenü
A beállítás üzemmódon a pipa gomb megnyomásával és 10 másodpercig tartó lenyomásával nyithatja meg, ahol elsőként a
Product Setup (Termékbeállítás) menüpont jelenik meg. Kapcsolja ki a vezérlőt, majd az opciók közti navigáláshoz kövesse
a következő lépéseket.
Bal oldali
Jobb oldali
Művelet
kijelző
kijelző
OFF (Kikapcsolás) OFF (Kikapcsolás) OCF sütő vagy régi modellszámú vezérlő esetén a műveletet a BAL oldali vezérlővel
kezdje. Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd
először a Main (Fő), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot
válassza ki.
Üres
A  gomb segítéségével görgessen a következő opciók valamelyikére: Product Setup
Product Setup
(Termékbeállítás), Vat Setup (Sütőkád beállítása), Tech Mode (Tech üzemmód) vagy
(Termékbeállítás)
Exit (Kilépés). Amikor megjelenik a kívánt elem, akkor nyomja meg az  gombot
Üres
A menüelemek és a sütési paraméterek beállításához használható.
Product Setup
(Termékbeállítás)
Üres
A sütőkád beállítása menüpontot a 1.5. fejezetben ismertetjük.
vat setup
(sütőkád
beállítása)
A Tech üzemmód segítségével a Sütések és Szűrések opciók engedélyezhetők vagy
Tech Mode (Tech Üres
tilthatók le.
üzemmód)
A vezérlő OFF (KI) módra állításához nyomja meg az Exit/Scan gombot.
Exit (Kilépés)
Exit (Kilépés)

1.5 Sütőkád beállítása
A Vat Setup (Sütőkád beállítása) módban a vezérlő nyelve, a sütőkád mérete és a hőmérséklettartomány kijelzése állítható
be. Miközben a vezérlő ki van kapcsolva, végezze el a következő lépéseket. *MEGJEGYZÉS: A legtöbb választási
lehetőség a bal oldali vezérlőn érhető el.
Bal oldali
kijelző
OFF (Kikapcsolás)

Jobb oldali
kijelző
OFF
(Kikapcsolás)

Product Setup
(Termékbeállítás)
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
Rendszer
Language (Nyelv)

Üres

2nd language
(2. nyelv)

Enter Code
(Írja be a
kódot)
Üres
English
(Angol)
SPANISH
(Spanyol)

Locale (Helyi)

Non-ce
(Nem CE)

Energy (Energia)

Gas (Gáz)

Type* (Típus*)

GL30 Full
(GL30 tele)

Művelet
OCF sütő vagy régi modellszámú vezérlő esetén a műveletet a BAL oldali vezérlővel
kezdje. Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd
először a Main (Fő), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot
válassza ki.
A  gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd
nyomja meg a  gombot.
Adja meg az 1656 kódot.
Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a 
gombot.
A  gombok segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a 
gombot. (Ezen opció segítségével az egyéb nyelvek között váltogathat az első panelen.
(pl. Spanyol, mint második nyelv.) Az alapértelmezett beállítás a spanyol.
A  gombok segítségével görgessen a kívánt opcióra: CE (Európai Megfelelési
szabványok), CE Belgium vagy Non-CE (nem európai szabványok), majd nyomja meg
a  gombot. Ez az opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi
3000 vezérlő esetén érhető el.
A  gombok segítségével görgessen a kívánt opcióra: Gas (Gáz) vagy Electric
(Elektromos), majd nyomja meg a  gombot. Ez az opció csak a bal oldali
számítógépen, több OCF elem és korábbi 3000 vezérlő esetén érhető el.
A  gombok segítségével görgessen a lehetőségek között: Gas (Gáz) - GL30 Full
(GL30 tele), GL30 Split (GL30 osztott), Electric (Elektromos)- EL30-14 Full (EL3014 tele), EL30-14 Split (EL30-14 osztott), EL30-17 Full (EL30-17 tele) és EL30-17
Split (EL30-17 osztott). Amikor az aktuális sütőkád látható, nyomja meg a  gombot.

*Szükség esetén a beállítások bővebb listája is megtekinthető a Tech üzemmódban.
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1.5 Sütőkád beállítása folytatás
Bal oldali
kijelző
SYSTEM volume
(Rendszer
hangereje)
TempR format
(Hőmérséklet
mértékegysége)
Exit Melt TempR
(Kilépési
hőmérséklet
olvasztásból)
COOL MODE TEMPR
(Hűtés Mód
Hőmérséklete)
COOL MODE
DEFAULT (Hűtés
Mód
Alapértelmezett)
FRESH OIL (Friss
Olaj)

Jobb oldali
kijelző
5

Ezen opció segítségével a vezérlő hangerejét állíthatja be. Írja be a szintet, 1-9
(1=Leghalkabb/ 9=Leghangosabb). Nyomja meg a  gombot.

F

A  gombok segítségével görgessen a lehetőségek között: F a Fahrenheit esetén; C
a Celsius esetén. Nyomja meg a  gombot.

180º (82 ºC)

Az alapértelmezett beállítások módosításához használja a számozott gombokat.
Nyomja meg a  gombot. (A sütő ennél a hőmérsékletnél lép ki az olvasztási
fázisból.) Az érték a 38°C (100°F) és 93°C (200°F) közti tartományban módosítható.
Az alapértelmezett érték a 82°C (180°F).
Az alapértelmezett beállítások módosításához használja a számozott gombokat.
Nyomja meg a  gombot. (Ezen a hőmérsékleten lesz a rendszer a visszaállítás vagy
üresjárat módban.) Az alapértelmezett érték a 121°C (250°F).
Az alapértelmezett beállítások módosításához használja a számozott gombokat. (A sütő
ennyi percig lesz üresjárat módban, mielőtt belépne a hűtés módba. Az alapértelmezett
érték a 0, ami letiltja ezt a funkciót.) Nyomja meg a  gombot.

250F (121 ºC)
0

jib
(tartálydoboz)

WASTE (Hulladék)

NONE (Nincs)

DRAIN SWITCH
(Leeresztő
Kapcsoló)
RECOVERY ALARM
(Visszaállítási
Riasztás)

No (Nem)

Basket Lift
(Kosáremelő)

DISABLED
(Letiltva)

HOLD TIME (Tartási
Idő)

AUTO
(Automatikus)

DISABLED
(Letiltva)

Exit (Kilépés)
Exit (Kilépés)
Time/date Programming (Idő/dátum
programozása)
OFF (Kikapcsolás) OFF
(Kikapcsolás)
Product Setup
(Termékbeállítás)

Művelet

Üres

A  gombok segítségével válasszon a következő opciók közül: None (Nincs), JIB
(Tartálydoboz) vagy Bulk (Ömlesztett). Az alapbeállítás a none (nincs). Nyomja meg a
 gombot. Ez az opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi
3000 vezérlő esetén érhető el.
A  gombok segítségével válasszon a következő opciók közül: None (Nincs) vagy
Bulk (Ömlesztett). Az alapbeállítás a none (nincs). Nyomja meg a  gombot. Ez az
opció csak a bal oldali számítógépen, több OCF elem és korábbi 3000 vezérlő esetén
érhető el.
A YES (IGEN) és NO (NEM) opciók kiválasztásához használja a  gombokat.
Nyomja meg a  gombot. (Amennyiben a sütő rendelkezik leeresztő kapcsolóval
állítsa az elemet YES (IGEN) opcióra.
A  gombok segítségével válassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az
ENABLED (ENGEDÉLYEZVE) opciót. Nyomja meg a  gombot. (Ez egy
visszaállítási riasztás, ami lezárja a sütőt, amennyiben a sütő nem fűt megfelelően.
Alapbeállítás szerint letiltva.
A  gombok segítségével válassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az
ENABLED (ENGEDÉLYEZVE) opciót. Amennyiben a sütő rendelkezik
kosáremelőkkel, állítsa enabled (engedélyezve) lehetőségre. Nyomja meg a 
gombot. Alapbeállítás szerint letiltva.
A  gombok segítségével válassza ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy
MANUAL (MANUÁLIS) opciót. Nyomja meg a  gombot. (Ez a tartási időzítő
megszakítási riasztása.) Amennyiben az auto opciót választja ki, a riasztás
automatikusan törlődik. Az alapbeállítás az auto opció.
A vezérlő OFF módra állításához nyomja meg egyszer a  gombot.

Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd
először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS)
menüpontot válassza ki.
A  gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd
nyomja meg a  gombot.
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1.5 Sütőkád beállítása folytatás
Bal oldali
kijelző
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
SYSTEM
(RENDSZER)
Time/date
(Idő/dátum)
Time entry (Idő
bevitele)
Date format
(Dátumformátum)
Enter date (adja
meg a dátumot)
Exit (Kilépés)

Jobb oldali
kijelző
Enter Code
(Írja be a
kódot)
Üres

Adja meg az 1656 kódot.

Üres

Nyomja meg a  gombot.

Time (Idő)
Mm/dd/yy
(HH/NN/ÉÉ)
date (dátum)

A számozott gombok segítségével módosítsa az időt. Az időt 24 órás formátumban
adja meg. Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen az opciók között. Miközben a kívánt
dátumformátum látható a kijelzőn, nyomja meg a  gombot.
A számozott gombok segítségével módosítsa a dátumot. Nyomja meg a  gombot.

Exit (Kilépés)

A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan gombot.

DST SETUP
(NYÁRI
IDŐSZÁMÍTÁS
BEÁLLÍTÁSA)

Ebben a menüpontban állíthatja be a nyári időszámítást). Az Egyesült Államokban a nyári időszámítás
március második vasárnapján, hajnali 2:00-kor kezdődik. Ekkor az órát egy órával kell előreállítani. A
nyári időszámítás november első vasárnapján, hajnali 2:00-kor ér véget. Ekkor az órát egy órával kell
visszaállítani. A két Egyesült Államokbeli állam és azon országok esetén, akik nem használják a nyári
időszámítást, ez az opció le van tiltva.
OFF (Kikapcsolás) Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódot jeleníti meg,
majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS)
menüpontot válassza ki.
Üres
A  gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd
nyomja meg a . gombot
Enter Code (Írja be Adja meg az 1656 kódot.
a kódot)

OFF (Kikapcsolás)
Product Setup
(Termékbeállítás)
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
Rendszer

Üres

DST Setup (Nyári
időszámítás
beállítása)
DST

Üres

DST START MONTH
(Nyári
Időszámítás
Kezdő Hónapja)
DST START SUNDAY
(Nyári
Időszámítást
Kezdő Vasárnap
Sorszáma)
DST END MONTH
(Nyári
Időszámítás
Befejező
Hónapja)

3

Enabled
(Engedélyezve)

Művelet

A TIME/DATE (IDŐ/DÁTUM) menüpont kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

A  gomb segítségével görgessen a DST Setup (Nyári időszámítás beállítása)
menüpontra.
Nyomja meg: 
A  gombok segítségével válassza ki a DISABLED (LETILTVA) vagy az
ENABLED (ENGEDÉLYEZVE) opciót. Nyomja meg a  gombot. (Az
alapbeállítás az enabled (engedélyezve.) A disabled (letiltva) opció kiválasztása
esetén a  gomb megnyomásával a rendszer bezárja az ablakot. A kilépéshez
nyomja meg háromszor az exit scan gombot.
Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítás kezdő hónapját.
(Az alapértelmezett beállítás az Egyesült Államokban érvényes hónap: 3.) Nyomja
meg a  gombot.

2

Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítást kezdő vasárnap
sorszámát. (Az Egyesült Államokban az alapértelmezett érték a 2. vasárnap.)
Nyomja meg a  gombot.

11

Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítás befejező hónapját.
(Az Egyesült Államokban az alapértelmezett érték a 11. hónap.) Nyomja meg a 
gombot.
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1.5 Sütőkád beállítása folytatás
Bal oldali
kijelző
DST END SUNDAY
(Nyári
Időszámítást
Befejező Vasárnap
Sorszáma)
EXIT (KILÉPÉS)
filter (szűrő)

Jobb oldali
kijelző

1

Az 1-10 gombok segítségével írja be a nyári időszámítást befejező vasárnap
sorszámát. (Az Egyesült Államokban az alapértelmezett érték az 1. vasárnap.)
Nyomja meg a  gombot.

Exit (Kilépés)

A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan gombot.
A funkció csak abban az esetben jelenik meg, ha a Szűrések funkció engedélyezve
van a Tech üzemmódban.
Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd
először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS)
menüpontot válassza ki.
A  gomb segítségével görgessen a Vat setup (Sütőkád beállítása) elemre, majd
nyomja meg a . gombot
Adja meg az 1656 kódot.

OFF (Kikapcsolás)

OFF (Kikapcsolás)

Product Setup
(Termékbeállítás)
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
SYSTEM
(Rendszer)
filter (szűrő)

Üres

Cooks til Filter
(Sütések száma a
szűrésig)
EOD FILTER TIMER
(Eod Szűrő
Időzítő)
Eod filter time
(Eod szűrési idő)

Művelet

Enter Code (Írja be
a kódot)
Üres

A  gomb segítségével görgessen a FILTER (SZŰRŐ) elemre.

Üres

Nyomja meg a  gombot.

0

(Ez az érték a sütések azon száma, mielőtt a szűrési üzenet megjelenik. Az
alapbeállítás a 0.) Írja be a sütések számát, mielőtt a szűrő üzenete megjelenik.
Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen az enable (engedélyezés) vagy disable
(letiltás) elemre, majd nyomja meg a  gombot. Az alapértelmezett beállítás a
DISABLED (LETILVA))
A számozott gombok segítségével programozza be a szűrőriasztási idő befejező
napját. Írja be az időt 24 órás formátumban. Ezen időt követően a vezérlő szűrésre
szólítja fel a felhasználót, amikor a bekapcsológombbal ki szeretné kapcsolni a
berendezést. Amennyiben nincs szükség nap végi szűrési felszólításra, adja meg a
23:59 értéket. Nyomja meg a  gombot.
A számozott gombok segítségével módosítsa az öblítési időzítő alapértelmezett
beállítását. Adja meg az időt percekben. Az alapértelmezett érték az öt perc.
Nyomja meg a  gombot.
A számozott gombok segítségével módosítsa a kifőzési időzítő alapértelmezett
beállítását. Adja meg az időt percekben. Az alapértelmezett érték a 30 perc.
Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen az enable (engedélyezés) vagy disable
(letiltás) elemre, majd nyomja meg a  gombot. Az alapértelmezett beállítás a
DISABLED (LETILVA)). Nyomja meg a  gombot.
A számozott gombok segítségével adja meg a tisztítás felszólítási idejét. (Ezen időpontban
minden nap megjelenik a tisztításra vonatkozó felszólítás.) A letiltáshoz adja meg a 23:59
értéket. Írja be az időt 24 órás formátumban. Nyomja meg a  gombot.
A módosításhoz használja a számozott gombokat. (Ez az időtartam a tisztítás
időtartamát jelenti percekben.) Az alapértelmezett érték a 15 perc. Nyomja meg a
 gombot.
A számozott gombok segítségével módosítsa a hőmérsékletet. (Ez a tisztítás
megkezdéséhez szükséges minimális hőmérséklet.) Az alapértelmezett érték a
149C Nyomja meg a  gombot.

DISABLED (Letiltva)
23:59

FLUSHING TIMER
(Öblítési Időzítő)

5

Boil out timer
(Kifőzési időzítő)

30

1 polish TIMER
(1 tisztítási Időzítő)

DISABLED (Letiltva)

1 polish prompt
time (1 tisztítási
felszólítási idő)
1 polish duration
(1 tisztítás
időtartama)
1 polish start
TEMPR (1 tisztítás
indítási
hőmérséklet)

23:59

15

(300F)
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Exit (Kilépés)

Exit (Kilépés)

A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg egyszer az Exit/Scan gombot.

E-LOG
OFF (Kikapcsolás)

OFF (Kikapcsolás)

Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd
először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS)
menüpontot válassza ki.
A  gomb segítségével görgessen a Vat Setup (Sütőkád beállítása) elemre. Nyomja
meg a  gombot.
Adja meg az 1656 kódot.

Product Setup
(Termékbeállítás)
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
SYSTEM (RENDSZER)
E-Log
NOW (Most)
A E#

Üres
Enter Code (Írja be
a kódot)
Üres
Üres
Time/date
(Idő/dátum)
Time/date
(Idő/dátum)

Exit (Kilépés)

Exit (Kilépés)

Change password
(Jelszó
módosítása)
OFF (Kikapcsolás)

OFF (Kikapcsolás)

Product Setup
(Termékbeállítás)
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
SYSTEM
(Rendszer)
Product Setup
(Termékbeállítás)
Vat setup
(Sütőkád
beállítása)
Exit (Kilépés)

Üres
Enter Code (Írja be
a kódot)
Üres

A  gomb segítségével görgessen az E-LOG menüpontra.
Nyomja meg a  gombot. (Ez a napló a tíz legújabb hiba kódot tartalmazza.)
Nyomja meg a  gombot. (Az aktuális dátum és idő)
A-J hibakódok. A  gomb segítségével görgessen a hibák között. A hibakódok
listája a 2-4. oldalon található. Ha nincs hiba, a  gomb megnyomásakor a No
errors (Nincs hiba) üzenet jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan
(Kilépés/Beolvasás) gombot.

Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra ugrik, majd
először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS)
menüpontot válassza ki.
A  gomb segítségével görgessen a Vat Setup (Sütőkád beállítása) elemre. Nyomja
meg a  gombot.
Adja meg az 1656 kódot.

1650

A  gomb segítségével görgessen a Change Password (Jelszó módosítása) elemre,
majd nyomja meg a  gombot.
A számozott gombok segítségével módosítsa a kódot. Nyomja meg a  gombot.

1656

A számozott gombok segítségével módosítsa a kódot. Nyomja meg a  gombot.

Exit (Kilépés)

A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg háromszor az Exit/Scan
(Kilépés/Beolvasás) gombot.
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1.6 INFO ÜZEMMÓD: Üzemi statisztikák megtekintése
A 3000 vezérlő információkat gyűjt és tárol el a sütési és szűrési ciklusokkal kapcsolatban. Ezek az adatok az info
üzemmódban találhatóak, melyet a pipa gomb megnyomásával érhet el, függetlenül attól, hogy a vezérlő be vagy ki van
kapcsolva. Az adatok megtekintésének lépéseit a következőkben ismertetjük. MEGJEGYZÉS: Ha a Szűrések opció le
van tiltva, nem minden itt látható adat kerül rögzítésre.
Bal oldali
kijelző
OFF/ON (Ki/Be)

Jobb oldali
kijelző
OFF/ON (Ki/Be)

Művelet
Nyomkodja a  gombot, míg az INFO MODE (INFO MÓD) jelenik meg a
kijelzőn, majd engedje el a gombot.

Last Dispose
Stats (Utolsó
ürítés
statisztikái)

Üres

Total cooks
(Összes sütés)
Last dispose
(Utolsó ürítés)
FILTERS—since
dispose
(Szűrések—
ürítés óta)
Filters by-passed
– SINCE DISPOSE
(Megkerült
szűrések Ürítés Óta)
Polishes—since
dispose
(Tisztítások—
ürítés óta)
Polishes bypassed – SINCE
DISPOSE
(Megkerült
tisztítások - Ürítés
Óta)
Oil Life (Olaj
élettartama)
Oil Life- 1 dispose
prior (Olaj
élettartama- 1
ürítéssel ezelőtt)
Oil Life- 2 dispose
prior (Olaj
élettartama- 2
ürítéssel ezelőtt)
Avg Oil Life
(Átlagos olaj
élettartam)
Avg cooks
(Átlagos sütések)

Szám

A  gomb segítségével görgessen a következő elemek valamelyikére: Last
Dispose Stats (Utolsó ürítés statisztikái), Daily Stats (Napi statisztikák), Selected
Period Stats (Kiválasztott időszakra vonatkozó statisztikák), Last Load Stats
(Utolsó betöltés statisztikái). Amikor megjelenik a kívánt statisztika, akkor
nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a  gombot. (Az utolsó ürítés óta végzett sütési ciklusok száma.)

date (dátum)

Nyomja meg a  gombot. (Ez az utolsó ürítés dátuma.)

Szám

Nyomja meg a  gombot. (A szűrések száma az olaj kiürítése óta.)

Szám

Nyomja meg a  gombot. (A megkerült szűrések száma az olaj utolsó ürítése óta.)

Szám

Nyomja meg a  gombot. (Az elvégzett tisztítások száma az olaj utolsó ürítése óta.)

Szám

Nyomja meg a  gombot. (A megkerült tisztítások száma az olaj utolsó ürítése óta.)

Napok száma

Nyomja meg a  gombot. (Ez a szám az utolsó olajürítés óta eltelt napok száma.)

Napok száma

Nyomja meg a  gombot. (Az olaj élettartama napokban 1 ürítéssel ezelőtt.)

Napok száma

Nyomja meg a  gombot. (Az olaj élettartama napokban 2 ürítéssel ezelőtt.)

Napok száma

Nyomja meg a  gombot. (Az olaj átlagos élettartama 3 utolsó ürítés alapján.)

Szám

Nyomja meg a  gombot. (Az átlagos sütések száma az elmúlt 3 ürítés alapján.)

1-9

1.6 INFO MÓD: Üzemi statisztikák megtekintése folytatás
Reset Last
dispose stats
(Utolsó ürítési
statisztika
nullázása)
Reset Last
dispose stats
(Utolsó ürítési
statisztika
nullázása)
complete (kész)
Exit (Kilépés)

Yes (Igen) no
(Nem)

A görgetéshez használja a  gombot, vagy az utolsó ürítési statisztikák
nullázásához nyomja meg a  gombot.

Enter Code
(Írja be a kódot)

Adja meg az 1656 kódot.

Daily Stats (Napi
statisztika)
MON (Hétfő)

Üres

Üres
Exit (Kilépés)

date (dátum)

Filters
(Szűrések)
Filters – prior
week (Szűrések előző hét)

Number and day
(Szám és nap)
Number and day
(Szám és nap)

Filters bypass
(Szűrők
megkerülése)
Cooks (Sütések)

Number and day
(Szám és nap)

Exit (Kilépés)

Number and day
(Szám és nap)
Exit (Kilépés)

Selected Period
Stats
(Kiválasztott
időszakra
vonatkozó
statisztika)
Date (Dátum)
COOKS (Sütések)

Üres

QUIT COOKS
(Megszakított
Sütések)
On HOURS
(Üzemórák Száma)
Reset usage
(Használat
nullázása)
Reset usage
(Használat
nullázása)

Szám

TIME (Idő)
Szám

Szám
Yes (Igen) no
(nem)
Enter Code (Írja
be a kódot)

Nyomja meg egyszer a  gombot, majd a  gomb segítségével görgessen a
kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a  gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
Amikor megjelenik a kívánt statisztika, akkor nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen egy előző heti napra. Amikor megjelenik
a kívánt dátum, nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy a sütőkád az előző hét
adott napján hányszor volt szűrve. Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy megtekintse az előző
héten elvégzett szűrési ciklusok számára. Nyomja meg a  gombot. Nyomja meg
egyszer a  gombot az Info Mode menüre történő visszalépéshez, vagy egyszer az
Exit/Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához
A  gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy megtekintse, hogy az
előző héten hányszor lett megkerülve a szűrési felszólítás. Nyomja meg a 
gombot.
A  gombok segítségével görgessen arra a számra, hogy megtudja, hogy az
előző héten hány sütési ciklust végeztek el. Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg egyszer a  gombot, majd a  gomb segítségével görgessen a
kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a  gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
A  gomb segítségével görgessen az Info Mode menü valamely elemére: Last
Dispose Stats (Utolsó ürítés statisztikái), Daily Stats (Napi statisztikák), Last Load
Stats (Utolsó betöltés statisztikái), majd amikor a kívánt statisztika látható,
nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a  gombot. (Ez a kiválasztott időszak kezdő dátuma és időpontja.)
Nyomja meg a  gombot. (Az a kiválasztott időszak befejező dátuma és
időpontja.)
Nyomja meg a  gombot. (Ez a szám a kiválasztott időszak kezdete óta
megszakított sütések számát mutatja.)
Nyomja meg a  gombot. (Ez a szám a sütő üzemóráinak számát mutatja a
kiválasztott időszak kezdete óta.)
A  gomb segítségével görgessen vagy a  gomb segítségével állítson be új
kiválasztott periódusra vonatkozó statisztikát.
Adja meg az 1656 kódot.
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Complete (kész)
Exit (Kilépés)

Üres

Last load stats
(Utolsó betöltés
statisztikái)
Product
(Termék)
Started
(Elkezdve)
Actual time
(Aktuális idő)
Program time
(Program ideje)
Max TEMP (Max.
hőmérséklet)
Min TEMP (Min.
hőmérséklet)
Avg TEMP (Ált.
hőmérséklet)
Heat on (Fűtés
bekapcsolva)
Ready for Cook
(Készen áll a
sütésre)
Exit (Kilépés)

Üres

Nyomja meg egyszer a  gombot, majd a  gomb segítségével görgessen a
kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a  gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.
Amikor megjelenik a kívánt statisztika, akkor nyomja meg a  gombot.

Termék neve

Nyomja meg a  gombot.

Percek

Nyomja meg a  gombot. (A sütés elkezdése óta eltelt idő.)

Percek

Nyomja meg a  gombot. (A sütés aktuális ideje az időeltolással együtt.)

Percek

Nyomja meg a  gombot. (Ez a beprogramozott sütési idő.)

Szám

Nyomja meg a  gombot. (Ez volt az olaj maximális hőmérséklete az előző sütés
során.)
Nyomja meg a  gombot. (Ez volt az olaj minimális hőmérséklete az előző sütés
során.)
Nyomja meg a  gombot. (Ez volt az olaj átlagos hőmérséklete az előző sütés
során.)
Nyomja meg a  gombot. (Ez az érték azt a százalékos arányt mutatja, hogy a
fűtés mennyi ideig volt bekapcsolva az előző sütés során.)
Nyomja meg a  gombot. (Akkor jelenik meg a yes (igen) felirat, ha a sütő
hőmérséklete visszaállt a beállított hőmérsékletre a sütési ciklus megkezdése
előtt.)
Nyomja meg egyszer a  gombot, majd a  gomb segítségével görgessen a
kívánt opcióra. Ha a kívánt opció látszik a kijelzőn, nyomja meg a  gombot,
vagy egyszer nyomja meg a Scan gombot a vezérlő kikapcsolásához.

Exit (Kilépés)

Szám
Szám
%
Yes or no (Igen
vagy nem)
Exit (Kilépés)
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1.7 Főmenü: Termék beállítása (Egy beállítási pontos sütés)
A lentiekben a az élelmiszer elemek programozása látható. Biztosítsa, hogy a vezérlő ki legyen kapcsolva, majd végezze el
a következő lépéseket. A jobb oldali oszlop a továbblépéshez szükséges műveletet tartalmazza. Bármely programozási lépés
során kiléphet, ha egészen addig lenyomva tartja az Exit/Scan gombot, amíg a kijelző kikapcsol. A szürkével megjelölt
elemet nem jelennek meg, ha az őket aktiváló opció nincs engedélyezve. Az oszlopban szürkével megjelölt elemek csak a
Legacy módra állított vezérlőre vonatkoznak.
Bal oldali kijelző
Jobb oldali
Művelet
kijelző
OFF (Kikapcsolás)
OFF
Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO üzemmódra
(Kikapcsolás)
ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a PRODUCT SETUP
(TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot válassza ki.
Üres
Product Setup
Nyomja meg a  gombot.
(Termékbeállítás)
Enter Code (Írja
Product Setup
Adja meg az 1650 kódot. Amennyiben egy Legacy sütő esetén tölt be
(Termékbeállítás)
be a kódot)
alapértelmezett menüt, használja a lenti, szürkével jelölt lépéseket. Ha
nem, hagyja ki a szürke mezőket.
Üres
Select Product
Nyomja meg a  gombot. (NE használja ezt az opciót OCF sütő esetén.
(Termék kiválasztása)
Amennyiben ezzel az opcióval találkozik egy OCR sütő programozása
Legacy programozása: Csak
során, tekintse meg a beállítási utasításokat és állítsa vissza a vezérlő
abban az esetben látható, ha
OCF üzemmódra.)
a vezérlő Legacy módra van
állítva.

Load standard
(Alapértelmezett
betöltése)
OFF (Kikapcsolás)

YES NO (Igen
Nem)

Select Product
(Termék kiválasztása)
Long Name (Hosszú név)

Üres

Short Name (Rövid név)

Rövidített
terméknév vagy
a gomb száma
SINGLE SETPOINT
(Egyetlen
Beállítási Pont)

COOKING MODE (Sütés
Mód)

1 Time (Idő)
1 TEMPR (1 Hőmérséklet)
1 Sensitivity
(Érzékenység)
1 alarm time (Shake
Time) (1 riasztási idő
(rázási idő))
1 ALARM NAME (Riasztás
Neve)

OFF
(Kikapcsolás)

Termék neve vagy
a gomb száma

0:00 vagy a
korábban
megadott id
TEMPR
(Hőmérséklet)
Szám

0:00 vagy a
korábban
megadott id
SHAKE (Rázás)

Abban az esetben válassza a YES (Igen) opciót, ha az alapértelmezett
menüt szeretné betölteni. Ha a termékek megadásával szeretné folytatni,
válassza a NO (NEM) opciót.
MEGJEGYZÉS: Ez az opció csak abban az esetben érhető el, ha a
vezérlő Legacy sütőkhöz van beállítva. NE használja ezt az opciót OCF
sütő esetén.
Nyomja meg a kívánt termékgombot.
A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. A kurzort a 
gombokkal mozgathatja. A  gomb segítségével ugorhat a következő
termék beállítására.
Írjon be egy négy karakterből álló terméknevet, ami felváltva jelenik
meg az időzítővel a sütés során. Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a  gombot. Amennyiben több beállítási pontra vagy
szegmentált sütésre van szüksége, a  gomb segítségével válassza ki a
MULTIPLE SETPOINT (Több beállítási pont) elemet, majd ugorjon az
1.8. pontra és kövesse az utasításokat. (Az alapértelmezett beállítás a
SINGLE SETPOINT (EGYETLEN BEÁLLÍTÁSI PONT).) Nem
jelenik meg, ha a Sütések opció le van tiltva.
A számgombok segítségével írja be a sütés teljes idejét. Nyomja meg a
 gombot.
Írja be a sütési hőmérsékletet. Nyomja meg a  gombot.
Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez. Nyomja meg a 
gombot. Tekintse meg az 1-17. oldalon található érzékenységi
táblázatot.
Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási
hangjelzésre. Nyomja meg a  gombot. Ha a 0:00 értéket állítja be,
ugorjon a SZŰRÉSI ÜZENETRE.
A  gombok segítségével görgessen a riasztási nevek között (pl.
Shake, Stir). Nyomja meg a  gombot.
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1 ALARM MODE (Shake
Alarm Mode)

(RIASZTÁS MÓD
(Rázási figyelmeztetés
mód))
1 ALARM TONE (Shake

AUTO
(Automatikus)

Short (Rövid)

Alarm tone)

(RIASZTÁSI HANG
(Rázás riasztás hangja)
2 alarm time (riasztási
idő)

0:00

Filter PROMPT (Szűrési
Felszólítás)

0 vagy a
korábban
megadott szám.

Instant On (Azonnali
bekapcsolás)

5 vagy a
korábban
beállított szám

HOLD TIME (Tartási Idő)

0 vagy a
korábban
megadott idő.
Exit (Kilépés)

Exit (Kilépés)
Select Product
(Termék kiválasztása)

Nyomja meg a  gombot. Az alapbeállítás az auto opció. A 
gombok segítségével görgessen a Manuális rázás riasztás módra.
Nyomja meg a  gombot. Ha a Riasztás (Rázás) mód az automatikus
opcióra van állítva, a riasztás néhány másodperc után automatikusan
törlésre kerül. Manuális opció esetén felhasználói beavatkozásra van
szükség.
A  gombok segítségével görgethet a rázási riasztás hangjai között.
Nyomja meg a  gombot. Az alapbeállítás a SHORT (RÖVID).
Nyomja meg a  gombot. Amennyiben nincs szükség második
riasztásra, hagyja az értéket 0:00 értéken. Írja be az időt, amennyiben
szükséges, majd a további paraméterek megadásához kövesse a fenti
lépéseket. Ismételje meg a műveletet a harmadik riasztási időhöz is. (Ha
0:00 értéket ír be a második riasztáshoz, a harmadik riasztásra
vonatkozó lépések nem jelennek meg.)
Írja be azon sütési ciklusok számát, ami után a szűrési felszólítás
megjelenik, majd nyomja meg a  gombot.
Nem jelenik meg, ha a Szűrések opció le van tiltva a Tech
üzemmódban.
Ez az az idő (másodpercekben), ami alatt a sütő 100%-ra melegedik
miután megnyomta a termékgombot és mielőtt a vezérlő beállítaná a
hőmérsékletet. Írja be az értéket, majd nyomja meg a  gombot. (Az
alapbeállítás 5. 0=KI). MEGJEGYZÉS: Az azonnali bekapcsolási
időt alacsony hőmérsékleten történő sütés esetén kell módosítani.
Nem jelenik meg, ha a Sütések opció le van tiltva.
Adja meg percekben azt az időt, amíg a termék megtartásra kerül a
kidobás előtt. Nyomja meg a  gombot.
A módosítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.

Üres

A további programozásokért tekintse meg a fentiekben ismertetett
Termékbeállítás részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT
SCAN gombot.
A menüsáv eléréséhez távolítsa el az előlapot rögzítő csavarokat. Eressze le az előlapot, majd távolítsa el a sávot a vezérlő
hátuljából. A menüsáv frissítését követően a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az összeszerelést. Egy adott
termék valamely gombhoz történő társításának megszüntetéséhez állítsa a sütési időt 0:00 értékre, majd nyomja meg az
EXIT/SCAN gombot.
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MEGJEGYZÉS: A szegmentált sütés
egy olyan opció, melyet a számítógép
Tech üzemmódjában lévő Sütések
opció engedélyezésének kell
engedélyezni. A programozási

1.8 Több beállítási pontos (szegmentált) sütés áttekintése
Amennyiben a Sütések funkció engedélyezve van a 3000 vezérlőn, a szegmentált sütés
funkció is használható lesz. Ez azt jelenti, hogy a termék különböző sütési
hőmérsékletekkel készíthető el, melyeknél a hőmérsékletváltoztatást a felhasználó
programozhatja be.

A szegmentált sütés programozásakor a legegyszerűbb úgy elképzelni a sütést, mintha a teljes sütési ciklus egy visszaszámláló
időzítővel működne. A sütési ciklus a maximális időpontban indul, pl. 13 perc, és akkor fejeződik be, amikor a visszaszámláló
időzítő eléri a nulla másodpercet. A kívánt hőmérsékletváltozást a hátralévő sütési időhöz viszonyítva kell megadni.
A hőmérsékletváltozás időpontját a sütési időből hátralévő idő alapján, nem az eltelt idő alapján kell megadni. A lenti ábra
egy 13 perces sütési ciklust mutat be. A programozás megkezdése előtt ajánlott egy ehhez hasonló idő/hőmérsékletváltozás
táblázatot létrehozni.

 A 1. lépésben a teljes sütési időt és a kezdeti hőmérsékletet kell megadnia.
 A 2. lépésben az első sütési szegmens időtartamát, jelen esetben 2 percet, illetve az első
hőmérsékletváltozás beállítási pontját kell megadni.
 A 3. lépésben a második sütési szegmens időtartamát, jelen esetben 4 percet, illetve a második
hőmérsékletváltozás beállítási pontját kell megadni.
 A 4. lépésben a harmadik sütési szegmens időtartamát, jelen esetben 3 percet, illetve a
harmadik hőmérsékletváltozás beállítási pontját kell megadni.
A sütés utolsó négy perce a végső hőmérsékleten történik. Az utolsó percekhez nincs szükség adatok
megadására

1:

Írja be a 13:00 értéket, az összes sütési ciklus összes hosszát, és a 171°C (340°F) kezdési beállítási értéket.

2:

Remaining cook
time (Hátralévő
sütési idő)

3:

13

Remaining cook 11
time (Hátralévő
sütési idő)
-4
Minus segment
length (Mínusz a
szegmens hossza)

Minus segment
-2
length (Mínusz a
szegmens hossza)

3000 vezérlő
megadva

11

3000 vezérlő
megadva

Írja be a
160°C (320°F)
értéket az első
hőmérsékletvá
ltáshoz.

7

4:

Remaining cook
time (Hátralévő
sütési idő)
Minus segment
length (Mínusz a
szegmens hossza)

3000 vezérlő
megadva

4 percet

4

3 percet

171°C
160°C

11

10

9

8

7

4 percet

165,5°C

154,4°C

12:00

4:00

7:00

12

A sütési idő fennmaradó 4
percéhez nem szükséges
megadni értéket. A
számítógép egyszerűen
visszaszámol a végső
beállítási pontig, melyet a
4. lépésben adott meg.

-3

Enter 165,5°C,
the 3rd
temperature
change.

2 percet

13

7

6

5

4

Visszaszámlálás a Sütési ciklus végéig
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2

1

0

1.9 Főmenü: Termékbeállítás (Több beállítási pontos (szegmentált*) sütés)
*Nem elérhető, ha a Sütések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző
OFF (Kikapcsolás)

Product Setup
(Termékbeállítás)
Product Setup
(Termékbeállítás)
Select Product
(Termék kiválasztása)
Long Name (Hosszú
név)

Jobb oldali kijelző
OFF (Kikapcsolás)

Üres

Nyomja meg a  gombot.

Enter Code (Írja be a kódot)

Adja meg az 1650 kódot.

Üres

Nyomja meg a kívánt termékgombot.

Termék neve vagy a gomb száma

A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. A
kurzort a  gombokkal mozgathatja. A  gomb
segítségével ugorhat a következő termék beállítására.
A betűgombok segítségével írja be a termék rövidített, 4
betűből álló nevét, ami a sütési idővel felválta jelenik meg..
Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a  gombot. A több beállítási pontos vagy
szegmentált sütés kiválasztásához nyomja meg a 
gombot, majd kövesse a következő részben található
utasításokat. (Az alapértelmezett beállítás a SINGLE
SETPOINT (EGYETLEN BEÁLLÍTÁSI PONT))
Írja be a teljes sütési időt a szegmentált elemhez, majd
nyomja meg a  gombot.

Short Name (Rövid
név)

Rövidített terméknév vagy a
gomb száma

COOKING MODE (Sütés
Mód)

SINGLE SETPOINT (Egyetlen
Beállítási Pont)

1 Time (Id )

0:00 or previously entered time
(0:00 vagy a korábban megadott
idő)
temperature (hőmérséklet)

1 TEMPR (1
Hőmérséklet)
1 sensitivity
(érzékenység)
2 Time (Idő)
2 TEMPR (1
HŐMÉRSÉKLET)
2 sensitivity
(érzékenység)
3 Time (Idő)
3 TEMPR (1
Hőmérséklet)
3 sensitivity
(érzékenység)
4 Time (Idő)
4 TEMPR (1
Hőmérséklet)
4 sensitivity
(érzékenység)

Művelet
Addig nyomkodja a  gombot, amíg a vezérlő az INFO
üzemmódra ugrik, majd először a MAIN (FŐ), majd a
PRODUCT SETUP (TERMÉKBEÁLLÍTÁS) menüpontot
válassza ki.

Szám
0:00 or previously entered time
(0:00 vagy a korábban megadott
idő)
0:00 or previously entered
temperature (0:00 vagy a
korábban megadott idő)
0 or previously entered value
(0 vagy a korábban megadott
érték)
O:00 or previously programmed
time (0:00 vagy a korábban
beprogramozott idő)
0:00 or previously programmed
temperature (0:00 vagy a
korábban beprogramozott érték)
0 or previously entered value
(0 vagy a korábban megadott
érték)
00 or previously entered time
(00 vagy a korábban megadott
idő)
0:00 or previously programmed
temperature (0:00 vagy a
korábban beprogramozott érték)
0 or previously entered value
(0 vagy a korábban megadott

Írja be kezdési sütési hőmérsékletet, majd nyomja meg a 
gombot.
Adja meg az érzékenységi szintet (0-9) a termékhez.
Nyomja meg a  gombot.
Írja be az első hőmérsékletváltást követő fennmaradó időt
(lásd 1-9. oldal), majd nyomja meg a  gombot.
Írja be az első hőmérsékletváltást, majd nyomja meg a 
gombot.
Írja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a
 gombot.
Írja be a második hőmérsékletváltás után fennmaradó időt,
majd nyomja meg a  gombot.
Írja be a második szegmens hőmérsékletét, majd nyomja
meg a  gombot.
Írja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a
 gombot.
Írja be a harmadik hőmérsékletváltás után fennmaradó időt,
majd nyomja meg a  gombot.
Írja be a harmadik szegmens hőmérsékletét, majd nyomja
meg a  gombot.
Írja be a flex értéket a termékhez (0-9), majd nyomja meg a
 gombot.
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érték)
5 Time (Idő)

:00 or previously entered time
(:00 vagy a korábban megadott
idő)

1 ALARM time (Riasztási
idő)

:00 or previously entered time
(:00 vagy a korábban megadott
idő)
shake (rázás)

1 alarm name (riasztás
neve)
1 alarm mode (riasztás
mód)

auto default (auto
alapértelmezett)

1 Alarm Tone (riasztási
hang)
2 SHAKE time
(Rázási idő)

Short (Rövid)

2 Alarm name (riasztás
neve)
2 alarm mode (riasztás
mód)

shake (rázás)

:00 vagy a korábban megadott
id

auto default (auto
alapértelmezett)

Amennyiben nincs szükség további szegmensre, hagyja a
nulla értéken, majd nyomja meg a  gombot. Amennyiben
ennél több szegmensre van szükség, a fentiekben bemutatott
módon folytassa a programozást. A felső határ az öt
szegmens.
Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási
hangjelzésre. Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen a riasztási nevek
között (pl. Shake). Nyomja meg a  gombot.
Az automatikus vagy manuális rázás riasztási mód
megerősítéséhez használja a  gombokat. Nyomja meg a
 gombot.
A rázási riasztási hangok közti görgetéshez használja a
 gombokat. Nyomja meg a  gombot.
Adjon meg egy időpontot a sütési ciklusban, hogy mikor
szólaljon meg a második rázási riasztás. Nyomja meg a 
gombot.
A  gombok segítségével görgessen a riasztási nevek
között (pl. Shake). Nyomja meg a  gombot.
Az automatikus vagy manuális rázás riasztási mód
megerősítéséhez használja a  gombokat. Nyomja meg a
 gombot.

1-16

1.9 Főmenü: Termékbeállítás (Több beállítási pontos (szegmentált) sütés) folytatás
Bal oldali kijelző

Jobb oldali kijelző

Művelet

2 Alarm Tone
(riasztási hang)
3 time (idő)

Short (Rövid)

A rázási riasztási hangok közti görgetéshez használja a  gombokat.
Nyomja meg a  gombot.

:00 or previously entered
time (:00 vagy a korábban
megadott idő)
shake (rázás)

Írja be a rázásra figyelmeztető harmadik hangjelzés időpontját. Nyomja
meg a  gombot.

3 Alarm name
(riasztás neve)
3 alarm mode
(riasztás mód)

auto default (auto
alapértelmezett)

A riasztási nevek közti görgetéshez használja a  gombokat (pl.
Shake). Nyomja meg a  gombot.
A  gombok segítségével görgessen az automatikus vagy manuális
rázás riasztási mód megerősítésére. Nyomja meg a  gombot.

3 Alarm Tone
(riasztási hang)

Short (Rövid)

A  gombok segítségével görgessen a választott riasztási hangra.
Nyomja meg a  gombot.

Filter PROMPT
(Szűrési Felszólítás)
Instant ON (azonnali
bekapcsolás)

0 vagy a korábban megadott
szám.
5

HOLD TIME (Tartási
Idő)
Exit (Kilépés)

0 vagy a korábban megadott
idő.
Exit (Kilépés)

Írja be azon sütési ciklusok számát, ami után a szűrési felszólítás
megjelenik, majd nyomja meg a  gombot.
Ez az az idő (másodpercekben), ami alatt a sütő 100%-ra melegedik
miután megnyomta a termékgombot és mielőtt a vezérlő beállítaná a
hőmérsékletet. Írja be az értéket, majd nyomja meg a  gombot. (Az
alapbeállítás 5. 0=KI).
Írja be azt az időt, amíg a rendszer megtartja a terméket a kidobás előtt.
Nyomja meg a  gombot.
A módosítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.

Select Product
Üres
A további programozásokért tekintse meg a fentiekben ismertetett
(Termék
Termékbeállítás részt. A kilépéshez kétszer nyomja meg az EXIT
kiválasztása)
SCAN gombot.
A menüsáv eléréséhez távolítsa el az előlapot rögzítő csavarokat. Eressze le az előlapot, majd távolítsa el a sávot a vezérlő hátuljából.
A menüsáv frissítését követően a szétszereléssel ellentétes sorrendben végezze el az összeszerelést. Egy adott termék valamely
gombhoz történő társításának megszüntetéséhez állítsa a sütési időt 0:00 értékre, majd nyomja meg az EXIT/SCAN gombot.

1.10 Szűrés Menü*
*Nem elérhető, ha s Szűrések opció le van tiltva.

A következőkben ismertetett szűrési funkciók csak abban az esetben érhetők el, ha a Szűrések opció engedélyezve van a
C3000-ben. Ha a Szűrések opció le van tiltva, a Szűrő gombnak nincs funkciója. A sütő kikapcsolt vagy bekapcsolt
állapotában sincs hatása. A 3000 opcióinak engedélyezésével kapcsolatos információkért tekintse meg
FIGYELMEZTETÉS!
A helyszíni ellenőrző személy felelős azért, hogy az üzemeltetők a forró olaj szűrőrendszerrel
kapcsolatos veszélyekkel tisztában legyenek, különösen az olajszűréshez, olajkiürítéshez és tisztításhoz
szükséges eljárás tekintetében.
VESZÉLY!
Az olajat különös odafigyelés mellett kell leereszteni és megszűrni, így elkerülhetők a gondatlan
kezelésből származó súlyosa égési sérülések. Az olajat 177°C-en (350°F) vagy akörüli hőmérsékleten
szűrje. A kapcsolók vagy szelepek használata előtt győződjön meg róla, hogy az összes tömlő
csatlakoztatva van-e és a leeresztő fogantyúi a megfelelő pozícióban vannak. Az olaj leeresztésekor vagy
szűrésekor viseljen megfelelő biztonsági védőfelszerelést.
VESZÉLY!
Mielőtt a megfelelő tartályba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehűljön.
VESZÉLY!
A beépített szűrőegységbe ne eresszen le több mint egy serpenyő mennyiségű olajat, így elkerüli a forró
olaj túlcsordulását vagy kilöttyenését.
VESZÉLY!
Amennyiben a leeresztő egységbe vagy a hordozható szűrőegységbe olajat folyat, ne töltse a tartályon
található maximális töltési vonalnál feljebb.
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A 3000 öt Szűrőmenü opcióval rendelkezik: Szűrés, Tisztítás és Szűrés, Ürítés,
Sütőkád feltöltése ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj rendszer esetén) és
Kifőzés (csak kikapcsolt állapotban). Ezek a Szűrés gomb megnyomásával és
lenyomva tartásával érhetők el, addig kell lenyomva tartani, amíg megjelenik a Szűrési
menü. Amennyiben a sütő nem a beállítási ponton van, a vezérlő azt jeleníti meg, hogy
várjon a szűréssel. A vezérlőnek bekapcsolva kell lennie és a Szűrés és Szűrés és
Tisztítás beállítási hőmérsékleten kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A szürkével jelölt
programozási szekvenciák nem
jelennek meg, ha a szűrés mód
le van tiltva. Lásd a kézikönyv

Belépés a Szűrőmenü módba*
*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző
READY (Kész)

Jobb oldali
kijelző
READY (Kész)

FILTER (Szűrés)

Üres

Művelet
Nyomja meg a szűrés gombot, amíg a FILTER MENU (SZŰRŐ MENÜ)
három másodpercre, ezzel átváltva a szűrésre.
A  gomb segítségével görgessen a Szűrés, a Tisztítás és Szűrés, az Ürítés, a
Sütőkád feltöltése ömlesztett olajjal (kizárólag ömlesztett olaj rendszer esetén),
a Kifőzés (csak kikapcsolt állapotban) vagy a Kilépés menüpontok között. A
kívánt opció kiválasztását követően nyomja meg a  gombot. Az üzemmódok
közti navigáláshoz kövesse a lenti utasításokat.

1.10.1 Szűrés*
*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző
FILTER (SZŰRÉS)

Jobb oldali kijelző
Üres

LEFT (Split vats only)
(BAL (Csak osztott
sütőkád esetén))
FILTER (Szűrés)
Filter Now? (Szűrés
most?)
FILTER PAN READY?
(Szűrőedény Készen Áll?)
OPEN DRAIN VALVE (Nyissa
Meg A Leeresztőszelepet)
Draining (Leeresztés)

RIGHT (Split vats only)
(JOBB (Csak osztott
sütőkád esetén))
Üres
Yes No (Igen Nem)
CONFIRM (Megerősítés)
Üres
:40 mp. visszaszámláló
időzítő

Művelet
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a FILTER
(SZŰRÉS) felirat meg nem jelenik (osztott sütőkádak esetén a
LEFT /RIGHT (BAL/JOBB) opció jelenik meg).
Nyomja meg valamelyik gombot a szűrő alján.
Nyomja meg a  gombot.
A folytatáshoz nyomja meg a  (IGEN) gombot. A nem válasz
megkerüli a szűrést és a sütés folytatódik.
Győződjön meg róla, hogy a szűrőedény a helyén van-e és tiszta-e.
Nyomja meg a  vagy  gombot
Nyissa meg a leeresztőszelepet.
Nem szükséges. Amennyiben a leeresztőszelep eldugul a Fryer
Friend (piszkavashoz hasonló szerszám) segítségével tisztítsa meg
az eltömődést.

VESZÉLY!
SOHA ne kíséreljen meg egy eltömődött leeresztőszelepet a szeleppel szemben állnak megtisztítani!
Forró olaj futhat ki, ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
NE ütögesse a leeresztőszelepet a tisztítórúddal vagy egyéb tárgyakkal. A benne lévő golyó
sérülése esetén szivárgás léphet fel, továbbá a Frymaster garancia érvényét veszti.
Turn Filter On
(Kapcsolja be a szűrést)
Flushing (Öblítés)
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja
El A Leeresztőszelepet)
Filling (Feltöltés)
TURN FILTER OFF WHEN
FULL (Ha Megtelt,
Kapcsolja Ki A Szűrést)
OFF (Kikapcsolás)

CONFIRM (Megerősítés)

Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja a meg  vagy  gombot.

:30 mp. visszaszámláló
időzítő
Üres

Nem szükséges.

:45 mp. visszaszámláló
időzítő
CONFIRM (Megerősítés)

Zárja el a leeresztőszelepet.
Nem szükséges.
Kapcsolja ki a szűrőt, majd nyomja meg a  vagy  gombot.

OFF (Kikapcsolás)
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VESZÉLY!
Minden nap a sütési műveletek után a szűrőrendszerrel ellátott sütőkben lévő morzsa tálcát ki kell üríteni
egy tűzálló tartályba. Némely étel szemcséi spontán égést okozhat, ha bizonyos zsiradékban sokáig ázik.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne ütögesse a sütőkosarat vagy a sütő összeillesztő alátétjén lévő többi eszközt. Az alátét a
sütőedények közötti összeillesztés lezárását szolgálja. Amennyiben a zsiradék eltávolítsa érdekében a
sütőkosarakat elkezdi az alátéten rázogatni, ez a művelet elferdíti az alátétet és meglazítja az
összeillesztést. Ez az alátét szoros illesztést kíván és kizárólag tisztítás alkalmával lehet eltávolítani.

1.10.2 Tisztítás és Szűrés*
*Nem elérhető, ha s Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző
Jobb oldali kijelző
Művelet
Végezze el az 1-13. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.
Üres
Nyomja meg a  gombot.
Clean and filter
(Tisztítás és szűrés)
Nyomja meg a  gombot. Az igen válasz lekapcsolja a
Clean now? (Tisztítás
Yes NO (Igen Nem)
sütőkádat. A nem válasz megkerüli a tisztítást és a szűrést, így a
most?)
sütés folyatódik
CONFIRM (Megerősítés)
FILTER PAN READY?
Győződjön meg róla, hogy a szűrőedény a helyén van-e és tiszta(SZŰRŐEDÉNY
e. Nyomja meg a  vagy  gombot.
KÉSZEN ÁLL?)
Üres
Nyissa meg a leeresztőszelepet.
Nyissa meg a
leereszt szelepet
:40 mp. visszaszámláló
Nem szükséges.
Draining (Leeresztés)
időzítő
Nyomja meg a  gombot.
YES (Igen)
Scrub vat complete?
(Sütőkád tisztítása
befejeződött?)
Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja meg a  vagy 
CONFIRM (Megerősítés)
Turn Filter On
gombot.
(Kapcsolja be a szűrést)
Nem
szükséges.
FLUSHING (Öblítés)
5:00 visszaszámláló
időzítő
Nyomja meg a  gombot.
FILL VAT (Sütőkád
YES (Igen)
Feltöltése)
Zárja el a leeresztőszelepet.
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja Üres
El A Leeresztőszelepet)
1:30 mp. visszaszámláló
Nem szükséges.
filling (feltöltés)
időzítő
Kapcsolja ki a szűrőt, majd nyomja meg a  vagy 
CONFIRM (Megerősítés)
TURN FILTER OFF WHEN
gombot.
FULL (Ha Megtelt,
Kapcsolja Ki A Szűrést)
off (kikapcsolás)
off (kikapcsolás)
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1.10.3 Ürítés* (Tartálydoboz és Nincs beállítások)
*Nem elérhető, ha s Szűrések opció le van tiltva.

VESZÉLY!
Mielőtt a megfelelő FÉM tartályba folyatja az olajat, engedje, hogy 38°C-ra (100°F-re) lehűljön.
Amennyiben az eltávolító egységbe olajat folyat, ne töltse a tartályon található maximális töltési vonalnál
feljebb.
A használt olaj vagy növényi zsiradék biztonságos és kényelmes leeresztése és kiürítése érdekében a Frymaster a Frymaster
Zsiradékürítő egység (SDU) használatát javasolja. Az SDU a helyi forgalmazótól vásárolható meg.
Bal oldali kijelző
Jobb oldali kijelző
Művelet
Végezze el az 1-12. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.
Üres
Nyomja meg a  gombot.
dispose (ürítés)
Nyomja meg a  gombot. Az igen válasz lekapcsolja a sütőt. A
Dispose now? (Ürítés
Yes NO (Igen NEM)
nem válasz késlelteti az ürítést és a sütés folytatódik
most?)
Távolítsa el a szűrőedényt, majd nyomja meg a  vagy 
Remove FILTER Pan
CONFIRM
gombot.
(Távolítsa el a
(MEGERŐSÍTÉS)
szűrőedényt)
Helyezze be az ürítőegységet a lefolyó alá, majd nyomja meg a
INSERT DISPOSAL UNIT
CONFIRM
 vagy  gombot.
(Helyezze be az
(MEGERŐSÍTÉS)
ürítőegységet)
Nyissa meg a leeresztőszelepet.
OPEN DRAIN VALVE (Nyissa Üres
meg a leeresztőszelepet)
:60 mp. visszaszámláló
Nem szükséges.
disposing (ürítés)
időzítő
Ha üres, nyomja meg a  vagy  gombot.
VAT EMPTY? (A Sütőkád
CONFIRM (Megerősítés)
Üres?)
Ha tiszta, nyomja meg a  vagy  gombot.
VAT CLEAN? (Sütőkád
CONFIRM (Megerősítés)
Tiszta?)
Zárja el a leeresztőszelepet.
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja Üres
El A Leeresztőszelepet)
Távolítsa el az ürítőegységet, majd nyomja meg a  vagy 
CONFIRM (Megerősítés)
Remove Disposal Unit
gombot.
(Távolítsa el az
ürítőegységet)
Helyezze be az edényt, majd nyomja meg a  vagy 
CONFIRM (Megerősítés)
INSERT Filter PAN
gombot.
(Helyezze be a
szűrőedényt)
Töltse fel friss olajjal a sütőkádat, majd miután megtelt, nyomja
fill vat (töltse fel a
Confirm (Megerősítés)
meg a  vagy  gombot.
sütőkádat)
off (kikapcsolás)
off (kikapcsolás)
VESZÉLY!
SZILÁRD NÖVÉNYI ZSIRADÉK HASZNÁLATA ESETÉN NYOMJA LE A ZSIRADÉKOT A SERPENYŐ
ALJÁRA. NE ÜZEMELJE ÚGY A SÜTŐT, HOGY SZILÁRD NÖVÉNYI ZSIRADÉK BLOKK TALÁLHATÓ A
SERPENYŐ FELSŐ RÉSZÉN. EZ A SERPENYŐ SÉRÜLÉSÉT, VAGY TÜZET OKOZHAT.
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1.10.4 Ürítés* (Beállítás; Friss olaj: NONE (NINCS); Waste (Hulladék): BULK (ÖMLESZTETT)
*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző
Jobb oldali kijelző
Művelet
Végezze el az 1-12. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.
Üres
Nyomja meg a  gombot.
dispose (ürítés)
Nyomja meg a  gombot. Az igen válasz
Dispose now? (Ürítés
Yes NO (Igen Nem)
lekapcsolja a sütőt. A nem válasz késlelteti az
most?)
ürítést és a sütés folytatódik
Győződjön
meg róla, hogy a szűrőedény elő van-e
CONFIRM (Megerősítés)
FILTER PAN READY?
készítve, majd nyomja meg a  vagy 
(Szűrőedény Készen
gombot.
Áll?)
Nyissa meg a leeresztőszelepet.
OPEN DRAIN VALVE (Nyissa CONFIRM (Megerősítés)
Meg A
Leeresztőszelepet)
Visszaszámláló időzítő
Nem szükséges.
DRAINING (Leeresztés)
TURN FILTER ON
(Kapcsolja Be A
Szűrést)
WASHING (Mosás)
TURN filter off
(Kapcsolja Ki A Szűrést)
VAT EMPTY? (A Sütőkád
Üres?)
SWITCH TO BULK OIL MODE
(Kapcsoljon Át
Ömlesztett Olaj Módra)
CLOSE DRAIN VALVE (Zárja
El A Leeresztőszelepet)
OPEN DISPOSE VALVE
(Nyissa Meg Az
Ürítőszelepet)
DISPOSING (Ürítés)
CLOSE DISPOSE VALVE
(Zárja El A
Ürítőszelepet)
REMOVE FILTER PAN
(Távolítsa El A
Szűrőedényt)
IS PAN EMPTY? (Az Edény
Üres?)
INSERT Filter PAN
(Helyezze be a
szűrőedényt)
fill vat (töltse fel a
sütőkádat)
SWITCH TO fryer MODE
(Váltson Át Sütő Módra)
off (kikapcsolás)

CONFIRM (Megerősítés)

Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja a meg  vagy
 gombot.

:60 visszaszámláló időzítő

Nem szükséges.

CONFIRM (Megerősítés)

Kapcsolja ki a szűrőt, majd nyomja meg a  vagy
 gombot.
Ha üres, nyomja meg a  vagy  gombot.

CONFIRM (Megerősítés)
CONFIRM (Megerősítés)

Az üzemmódkapcsoló segítségével kapcsoljon át
BULK OIL MODE (ÖMLESZTETT OLAJ
MÓDRA), majd nyomja meg a  vagy 
gombra.
Zárja el a leeresztőszelepet.

CONFIRM (Megerősítés)
CONFIRM (MEGER SÍTÉS)

Nyissa meg az ürítőszelepet, majd nyomja meg a
 vagy  gombot.

4:00 visszaszámláló időzítő

Nem szükséges.

CONFIRM (Megerősítés)

Zárja el az ürítőszelepet, majd nyomja meg a 
vagy  gombot.

Üres

Nyissa ki az ajtót, majd húzza ki a szűrőedényt a
szekrényből.

YES / NO (Igen / Nem)

Győződjön meg róla, hogy az edény üres-e, majd
nyomja meg a YES () gombot, vagy a NO ()
gombot, majd kövesse az utasításokat.
Helyezze be az edényt, majd nyomja meg a 
vagy  gombot.

CONFIRM (Megerősítés)
CONFIRM (Megerősítés)

Nyomja meg a  vagy  gombot.

CONFIRM (Megerősítés)

Nyomja meg a  vagy  gombot.

off (kikapcsolás)
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1.10.5 Sütőkád feltöltése az ömlesztett olaj tartályból* (csak ömlesztett olaj rendszerrel
felszerelt berendezés esetén)
*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

Bal oldali kijelző
Jobb oldali kijelző
Művelet
Végezze el az 1-1?. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket.
Üres
FILL VAT FROM BULK
(Sütőkád Feltöltése Az
Nyomja meg a  gombot.
Ömlesztett Olaj
Tartályból)
Yes NO (Igen Nem)
FILL VAT FROM BULK?
(Feltölti A Sütőkádat Az
Nyomja meg a  gombot.
Ömlesztett Olaj
Tartályból?)
Az üzemmódkapcsoló segítségével kapcsoljon át
Confirm (Megerősítés)
Switch to bulk oil mode
BULK OIL MODE (ÖMLESZTETT OLAJ MÓDRA),
(Kapcsoljon át
majd nyomja meg a  vagy  gombra.
ömlesztett olaj módra)
CONFIRM (Megerősítés)
OPEN OIL RETURN VALVE
Nyissa meg az olajvisszavezető szelepet, majd
(Nyissa Meg Az
nyomja meg a  vagy  gombot.
Olajvisszavezető
Szelepet)
Üres
PRESS AND HOLD FILL POT
A sütőkád feltöltéséhez nyomja meg és tartsa
BUTTON (Nyomja Meg És
lenyomva az edénytöltés gombot.
Tartsa Lenyomva Az
Edényfeltöltés Gombot)
Ha megtelt, nyomja meg az IGEN () gombot,
IS VAT FULL? (A Sütőkád
Yes (Igen) no (nem)
ellenkező esetben nyomja meg a NEM ()
Megtelt?)
gombot, majd kövesse a megjelenő üzeneteket.
CONFIRM (Megerősítés)
CLOSE OIL RETURN VALVE
Zárja el az olajvisszavezető szelepet, majd nyomja
(Zárja El Az
meg a  vagy  gombot.
Olajvisszavezető Szelepet)
Az üzemmódkapcsoló segítségével kapcsoljon át
Confirm (Megerősítés)
Switch to fryer mode
FRYER MODE (SÜTŐ MÓDRA), majd nyomja
(Váltson át sütő módra)
meg a  vagy  gombot.
off (kikapcsolás)
off (kikapcsolás)
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1.10.6 Kifőzés* (MEGJEGYZÉS: A kifőzés módból történő kilépéshez a vezérlő le kell kapcsolni)
*Nem elérhető, ha a Szűrések opció le van tiltva.

VESZÉLY!
A kifőzési művelet során soha ne hagyja a sütőt őrizetlenül. Amennyiben a kifőző oldat kifut, azonnal
kapcsolja le a sütőt és hagyja néhány percig lehűlni az oldatot, mielőtt folytatná a műveletet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne engedje le a kifőzési oldatot az olajkiürítő egységbe (SDU), egy beépített szűrőegységbe vagy egy
hordozható szűrőegységbe. Ezek az egységek nem ezt a célt szolgálják, az oldat kárt tehet bennük.
Bal oldali kijelző

Jobb oldali kijelző

Művelet

Végezze el az 1-14. oldalon található Belépés a szűrési menü módba részben lévő lépéseket. A vezérlőnek kikapcsolt
állapotban kell lennie.
Üres
BOIL OUT (Kifőzés)
Nyomja meg a  gombot.
Boil Out Now? (Kifőzés
Yes No (Igen Nem)
A folytatáshoz nyomja meg a  gombot.
most?)
Confirm (Megerősítés)
IS VAT PREPARED?
Győződjön meg róla, hogy a sütőkád üres-e és a lefolyó el
(A Sütőkád Elő Van
van-e zárva; nyomja meg a  vagy  gombot.
Készítve?)
Confirm (Megerősítés)
REMOVE Filter Pan
Távolítsa el a szűrőedényt, majd nyomja meg a  vagy 
(Távolítsa el a
gombot.
szűrőedényt)
CONFIRM (Megerősítés)
IS SOLUTION IN THE VAT?
Győződjön meg róla, hogy van-e oldat a sütőkádban, majd
(Oldat Van A
nyomja meg a  vagy  gombot.
Sütőkádban?)
START BOIL OUT (Kifőzés
Confirm (Megerősítés)
Nyomja meg a  vagy  gombot.Bekapcsolja a fűtést,
indítása)
majd 91ºC-ra (195ºF) melegíti a rendszert. Elindul a
kifőzés időzítője.
BOIL OUT (KIFŐZÉS)
30:00
A visszaszámláló elindul.
A megerősítéshez és a riasztás törléséhez nyomja meg a
Boil Out Done (Kifőzés
CONFIRM (Megerősítés)
vagy  gombot.
kész)
Az
oldat eltávolítását követően nyomja meg a  vagy 
IS SOLUTION REMOVED? (Az CONFIRM (Megerősítés)
gombot.
Oldat El Lett Távolítva?)
OFF (Kikapcsolás)
OFF (Kikapcsolás)
VESZÉLY!
Mielőtt olajjal töltené meg a sütőedényt, minden vízcseppet távolítson el az edényből. Ennek
elmulasztása esetén a forró folyadék fröcskölni fog, amint az olaj eléri a sütési hőmérsékletet.

1.11 Takarítás
A 3000 vezérlő egy sor utasítást jelenít meg, amikor egy szűrőtisztítás ciklus közeledik. A művelet megkezdéséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva egyszerre a   nyilakat. A művelet lépéseit a következőkben ismertetjük. Egy „waiting to
polish” (várakozás a takarításra) üzenetet jelenhet meg, addig, míg egy jelet nem kap a vezérlő, hogy a sütőkád készen áll a
takarítási ciklus megkezdésére.
Bal oldali kijelző

Jobb oldali kijelző

Magyarázat/Művelet

Polish Now? (Takarítás
most?)

Yes NO (Igen Nem)

A gomb megnyomásával válaszoljon a kérdésre. Az IGEN
opcióhoz nyomja meg a  gombot, vagy a NEM válaszhoz a 
gombot. Az igen válasz elindítja a takarítást, ezt a későbbiekben
részletezzük. A nem válasz 30 perccel késlelteti a műveletet, a
sütés pedig folytatódik. Amennyiben kétszer egymás után ad
NEM választ, a takarítás művelete törlésre kerül.

Filter PAN READY?
(Szűrőedény készen áll?)

Confirm (Megerősítés)

Ha az ellenőrzést követően az edény vissza lett helyezve,
nyomja meg a  vagy  gombot.
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OPEN DRAIN VALVE
(Nyissa Meg A
Leeresztőszelepet)

Üres

Nyissa meg a leeresztőszelepet.

Draining (Leeresztés)

:40 mp. visszaszámláló időzítő

Nem szükséges.

Confirm (Megerősítés)
Turn Filter On
(Kapcsolja be a szűrést)

Kapcsolja be a szűrőt, majd nyomja meg a  vagy 
gombot.

POLISHING (Takarítás)

Nem szükséges. Olaj áramlik a szűrőedényből a serpenyőbe,
15-MINUTE COUNTDOWN TIMER (15
Perces Visszaszámláló Időzítő) majd vissza a szűrőedénybe 15 percig.

Close drain valve
(Zárja el a
leeresztőszelepet)

Üres

Zárja el a leeresztőszelepet.

FILLING (Feltöltés)

:45 mp. időzítő

Nem szükséges.

CONFIRM (Megerősítés)
TURN FILTER OFF WHEN
FULL (Ha Megtelt,
Kapcsolja Ki A Szűrést)
Off (Kikapcsolás)

Kapcsolja ki a szűrést, majd nyomja meg a  vagy 
gombot.

off (kikapcsolás)

1.12 SCAN mód
A napi statisztika mód segítségével gyorsan megtekintheti bármely termék aktuális statisztikáit a nap során. A statisztika
megtekintéséhez kövesse a következő lépéseket.
Bal oldali
kijelző

Jobb oldali kijelző

Magyarázat/Művelet

READY (Kész)

READY (Kész)

Nyomja meg az Exit/Scan gombot.

SELECT PRODUCT
(Válassza Ki A
Terméket)

Üres

A napi statisztika megtekintéséhez nyomjon meg egy termékgombot.

Long name
(Hosszú név)

8 karakterből álló
terméknév

A következő termék statisztikájának megtekintéséhez nyomja meg a 
gombot.

Short Name
(Rövid név)

4 karakterből álló, rövidített A következő termék statisztikájának megtekintéséhez nyomja meg a 
terméknév
gombot.

COOKS REMAINING
(Hátralévő
Sütések)

Szám

A szűrési felszólításig hátralévő sütések száma. Nyomja meg a 
gombot.

COOKS TODAY
(Sütések Ma)

Szám

Az adott napon elvégzett sütések száma. Nyomja meg a  gombot.

COOKS SINCE LAST Szám
DISPOSE (Sütések
Az Utolsó Ürítés
Óta)

Az utolsó ürítés óta elvégzett sütések száma. Nyomja meg a  gombot.

1 TIME (IDŐ)

Time (Idő)

A termékhez beállított sütési idő. Nyomja meg a  gombot.

1 TEMPR (1
Hőmérséklet)

Hőmérséklet

A termékhez beállított sütési hőmérséklet. Nyomja meg a  gombot.

1 Sensitivity
(Érzékenység)

Szám

A termék sütéséhez beállított érzékenységi szint. Nyomja meg a 
gombot.
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1 ALARM TIME
(Riasztási Idő)

Shake Time (Rázási idő)

Annak időtartama, hogy egy sütés során a rázási riasztás mennyi ideig
jelenjen meg. Nyomja meg a  gombot.

1 ALARM NAME
(Riasztás Neve)

Shake, stir, numbered
alarm (Rázás, Keverés,
Számozott Riasztás)

A riasztás neve. Nyomja meg a  gombot.

1 ALARM MODE
(Riasztás Mód)

AUTO OR MANUAL
(Automatikus Vagy
Manuális)

A termékhez beprogramozott riasztási mód. Nyomja meg a  gombot.

1 alarm tone
(riasztási hang)

Short, medium, long double
or long short, none
(Rövid, közepes, hosszú
dupla vagy hosszú rövid,
nincs)

A termékhez beprogramozott rázás riasztási hang. Nyomja meg a 
gombot.

FILTER PROMPT
(Szűrési
Felszólítás)

Szám

A szűrési felszólításig hátralévő sütési ciklusok száma. Nyomja meg a
 gombot.

INSTANT ON
(Azonnali
Bekapcsolás)

0

Ez az a hőmérséklet (másodpercekben), hogy a sütő mennyivel előbb
kezdjen el melegíteni mielőtt a számítógép ellenőrzi a hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS: A helytelen beállítás a sütő túlmelegedését és
bizonyos termékek túlsütését eredményezheti. Nyomja meg a 
gombot.

HOLD time (Tartási 0:00 vagy a korábban
Idő)
megadott idő.

Az az idő, amíg a rendszer megtartja a terméket a kidobás előtt. Nyomja
meg a  gombot.

Exit (Kilépés)

A kilépéshez nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.

Exit (Kilépés)
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1.13 Érzékenység-beállítási táblázat

Érzékenységi beállítások különféle termékekhez
Termék
Csirke
csirkefilé, 1 ¼ uncia
csirkefilé (mirelit), 4 uncia
csirkepástétom (mirelit), 5 uncia
mirelit csirke
friss csirke, 9 darab
Burgonya
steak burgonya
hagyományos sült krumpli, 12,7 mm
szalma krumpli 6,3 mm
szalma krumpli, 9,5 mm
krokett
röszti
farm sültburgonya
Tenger gyümölcsei
ráktorta
kagylótorta
nagyméretű fésűkagyló
kisméretű fésűkagyló
garnélarák (15,8 kg)
garnélarák (18,1 – 34 kg)
garnélarák (34 – 45,3 kg)
tőkehal, 2 ½ uncia
lepényhal filé, 7 uncia
lepényhal, egész, 10-12 uncia
tőkehal filé, 3 ½ uncia
sügér, 5 uncia
foltos tőkehal, 7 uncia
kagyló
osztriga
kagylócsíkok (friss)
kagylócsíkok (mirelit)
Zöldségek
okra
padlizsán
cukkini
gomba
hagymakarikák (mirelit)
kelbimbó
Egyéb
corn dog
sült csirkés steak pástétom

176° C/350° F

Érzékenységi beállítás

3:25
4:20
6:15

5
5
5
5
5

3:43
3:16
1:50
2:40
2:05
2:05
1:14

5
5
5
5
5
5
5

4:00
4:00
3:25
1:10
2:15
1:45
1:10
3:25
4:35
6:25
4:35
4:30
6:25
2:00
1:10
0:35
0:45

3
3
3
3
3
3
3
7
3
3
7
3
7
3
4
4
4

4:30
4:00
3:00
3:45
3:00
1:45

4
4
4
4
4
4

5:00

4
5

Megjegyzés: A jelen táblázat az érzékenységi beállítás kiválasztásához nyújt segítséget. Ez mindössze
útmutatóként használható, a beállítások az igényeknek megfelelően módosíthatók.
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2. FEJEZET: GÉPKEZELŐI HIBAELHÁRÍTÓ
3000 VEZÉRLŐKHÖZ
2.1 Bevezetés
Ez a fejezet egy egyszerű hivatkozási útmutató azon problémákhoz, amelyek a berendezés működése alatt
előfordulhatnak. A hibaelhárító útmutató megpróbálja felállítani a helyes vagy legalább megközelítő, a
berendezéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó diagnózist. A fejezet a leggyakrabban előforduló
problémákra fekteti a hangsúlyt, ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan problémával áll szemben, amelyre
ez a hibaelhárító útmutató nem tér ki. Ebben az esetben, a Frymaster Műszaki Szervizszolgálatának
személyzete mindent el fog követni a probléma beazonosítása és megoldása érdekében.
A hiba elhárítása során kezdje mindig a lehető legegyszerűbb megoldással, majd haladjon tovább a
bonyolultabb megoldással. A legfontosabb, hogy igyekezzem tiszta képet kapni a probléma okáról. Az
Ön által végzett helyesbítő intézkedés részeként biztosítsa, hogy a probléma többé ne fordulhasson elő.
Amennyiben egy vezérlőkapcsoló nem működik megfelelően az érintkezési problémák miatt,
valamennyi csatlakozást ellenőrizze. Amennyiben egy biztosíték kiégett, keresse meg annak okát
Mindig gondoljon arra, hogy egy kisebb alkatrész meghibásodása egy fontosabb alkatrész vagy a
rendszer potenciális hibáját okozhatja vagy azok nem megfelelő működéséhez vezethet.
Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen műveletet kell elvégeznie, nyugodtan vegye fel a
kapcsolatot a Frymaster műszaki osztályával vagy a Frymaster hivatalos, helyi szervizével.

Mielőtt kihívná a szervizszakembert vagy felhívná a Frymaster FORRÓDRÓTJÁT
(1-800-551-8633):






Ellenőrizze, hogy az elektromos vezetékek csatlakoztatva vannak-e, és a megszakítók
be vannak-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a gázvezeték gyorsleválasztói megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy minden gázvezeték elzárószelep nyitva van-e.
Ellenőrizze, hogy a serpenyő leeresztő szelepei teljesen le vannak-e zárva.
Kéznél van-e a sütő modell és sorozatszáma, amennyiben a technikusnak szüksége
van ezekre-

VESZÉLY!
A forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat. Soha ne próbálja a forró sütőolajat
tartalmazó olajsütőt megmozdítani vagy a forró sütőolajat az egyik kádból a másikba
áthelyezni.
VESZÉLY!
Ezt a berendezést a karbantartási munkálatok alatt áramtalanítani kell, kivétel amikor
áramkörrel kapcsolatos teszteket végez. Ezen tesztek elvégzése különös
óvatosságot igényel.
Előfordulhat, hogy a berendezés több mint egy tápegység csatlakozási ponttal is
rendelkezik. A karbantartási munkálatok megkezdése előtt húzza ki az összes
áramvezetéket.
Az ellenőrzéseket, a teszteléseket és az elektromos alkatrészek javítását kizárólag az
erre felhatalmazott technikus végezheti el.

2-1

2.2

Sütők hibaelhárítása

2.2.1 Hibaüzenetek és kijelző problémák
PROBLÉMA

LEHETSÉGES OKOK

A. A vezérlő nincs bekapcsolva.
Nincs semmi megjelenítve B. A sütő nincs áram alatt.
a vezérlőn. C. Meghibásodott vezérlő vagy
egyéb alkatrész
A sütő folyamatosan kiés bekapcsol az első
indításkor, miközben az
MLT CYCL (MLTciklus) felirat látható a
kijelzőn.
A fűtés jelző lámpa
világít, a légbefúvó
működik, de az égő nem
gyullad be.
A sütő nem melegít a
szűrés után.

A sütő olvasztási fázisban van.

Kiégett biztosíték az interfész
táblán vagy a gyújtómodulban.

A leeresztő szelep nyitva van.

HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉS
A. A számítógép bekapcsolásához nyomja meg a
BE/KI gombot.
B. Ellenőrizze, hogy a sütő hálózati kábele
csatlakoztatva van-e és a megszakító nem
aktiválódott-e.
C.
További segítségért hívja a FAS-t.

Ez teljesen normális, ha a sütőt úgy kapcsolja be, hogy
az olaj hőmérséklete 38C° (180 F) alatt van.

A szervizelés érdekében vegye fel a kapcsolatot az
FAS szervizzel.

Ellenőrizze, hogy a leeresztőszelep teljesen el van-e
zárva.

A vezérlő a következőt
jeleníti meg: Hot hi-1
(Forró Hi-1).

A serpenyőhőmérséklete magasabb
Azonnal kapcsolja ki a sütőt és a szervizelés
mint 210ºC (410ºF) vagy a CE
érdekében hívja az FAS-t.
(Európai Közösség) országai
esetében ez az érték:202ºC (395ºF).

A vezérlő a következőt
jeleníti meg: Hi temp
(Magas Hőmérséklet).

Nyomja meg a bekapcsológombot, majd hagyja lehűlni,
A serpenyő hőmérséklete több,
mielőtt
visszakapcsolja a sütő áramellátását.
mint 22ºC-kal (40 ºF) meghaladja a
Amennyiben
a probléma továbbra is fennáll, további
beállított értéket.
információkért vegye fel a kapcsolatot a FAS szervizzel.

A vezérlő a következőt
jeleníti meg:
RECOVERY
FAULT/ YES
(Visszaállítás
Hibás/Igen) és egy
hangjelzés hallható.

A visszaállítási idő túllépi a
maximális időlimitet.

Az értékek nem
megfelelő
mértékegységgel
jelennek meg a kijelzőn
(Fahrenheit vagy
Celsius).

Helytelen kijelző opcióra van
beprogramozva.

A vezérlő a következőt
jeleníti meg: High
limit
failure
disconnect
power (Felső limit
meghibásodás Válassza
le az áramot).

Hibás felső limit

Törölje ki a hibát és némítsa el a hangjelzést a 
(IGEN) gomb megnyomásával. Amennyiben a hiba
továbbra is fennáll, további információkért vegye fel
a kapcsolatot a FAS szervizzel.
A hőmérsékletskála beállításával kapcsolatos
információkért tekintse meg a sütőkád beállítása részt
az 1-3. oldalon.

Azonnal kapcsolja ki a sütőt és a szervizelés
érdekében hívja az FAS-t.

2-2

A vezérlő a következőt
jeleníti meg: TEMPR
PROBE FAILURE
(Hőmérsékletszonda
meghibásodás).

Hiba a hőmérsékletmérő
áramkörben, ideértve a szondát
vagy a sérült vezérlő kábelköteget
vagy csatlakozót is.
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Kapcsolja ki a sütőt és a szervizelés érdekében hívja
az FAS-t.

PROBLÉMA

LEHETSÉGES OKOK

HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉS

A vezérlő a következőt
jeleníti meg:
HEATING
FAILURE (Fűtési
Hiba?).

Érintkező hiba, a gázszelep el van
zárva, hibás vezérlő, hibás
transzformátor, nyitott magas
hőmérsékleti termosztát.

Ez az üzenet normál esetben akkor is
megjelenik, ha az indítás során a gázsütő
vezetékeiben levegő van. Ellenőrizze, hogy a
gázszelep nyitva van-e. Ha a hiba továbbra is
fennáll, a további információkért vegye fel a
kapcsolatot az FAS szervizzel.

Olyan hiba történt, ami
szerviztechnikus beavatkozását
igényli.

A sütés folytatásához nyomja meg a 
(NEM) gombot, majd további információkért
hívja fel az FAS-t. Bizonyos esetekben a sütés
folytatása nem lehetséges.

A vezérlő a következőt
jeleníti meg:
SERVICE
REQUIRED
(Szervizelés Szükséges),
melyet egy hibaüzenet
követ.

2.2.2 Szűrési problémák
PROBLÉMA
A vezérlő a
következőt jeleníti
meg: IS VAT
FULL? YES
NO (A Sütőkád
Tele Van? Igen
Nem) egy
szűrést követően.
CLEAN, POLISH,
FILTER OR
DISPOSE (Tisztítás,
takarítás, szűrés vagy
ürítés) nem indul el.
A vezérlő a következőt
jeleníti meg: WAIT
FOR
Filter (Várakozás a
szűrőre).
A vezérlő a következőt
jeleníti meg: INSERT
pan (Helyezze be az
edényt).
A vezérlő a következőt
jeleníti meg: OIL IN
DRAIN PAN /
CONFIRM (Olaj a
leeresztőedényben/
megerősítés)

LEHETSÉGES OKOK

A. Normális a szűrést vagy
feltöltést követően.

A hőmérséklet túlságosan alacsony,
vagy a vezérlő kijelzőjén az OFF
(KI) szöveg látható.

HELYESBÍTŐ INTÉZKEDÉS

A. Amennyiben a sütőkád tele van, nyomja
meg a  (IGEN) gombot, ellenkező esetben
nyomja meg a  (NEM) gombot és kövesse
az utasításokat.

Biztosítsa, hogy a sütő hőmérséklete 148°C-on
(300°F) legyen a takarításhoz és 121°C-on
(250°F) a tisztításhoz, szűréshez vagy ürítéshez;
biztosítsa, hogy a vezérlő be legyen kapcsolva.

A. Egy másik funkció még
folyamatban van.

A. Várjon amíg az előző szűrési ciklus be
nem fejeződik, csak akkor kezdje el a
következő szűrési ciklust.

A. Teljesen normális üzenet a
papírszűrő cseréje művelet
során.

A. Helyezze be az edényt, majd nyomja meg
a  (MEGERŐSÍTÉS) gombot.

A leeresztőszelep nyitva van,
illetve fennáll a lehetősége, hogy
olaj van a leeresztő edényben.
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Nyomja meg a  (MEGERŐSÍTÉS) gombot,
majd kövesse az utasításokat a FILL VAT
FROM DRAIN PAN

(A sütőkád feltöltése a
leeresztőedényből) művelet
elvégzéséhez.

Egy szűrési ciklus késett.

Ez teljesen normális üzenet, ha egy szűrés
késleltetve lett. Amennyiben a megjelenik a
következő szűrés felszólító üzenete, a szűrés
megkezdéséhez válassza a YES (IGEN) opciót.

A vezérlő a következőt
jeleníti meg: POL
DYLD (Takarítás
késleltetve)

Takarítási ciklus késleltetve.

Ez teljesen normális üzenet, ha egy takarítás
késleltetve lett. A következő takarításra
felszólító üzenet esetén válassza a YES (Igen)
opciót.

Wait for Clean
(Várakozás a
tisztításra)

A tisztítás és szűrés úgy lett
kiválasztva. hogy az
olajhőmérséklet 121°C alatt volt.

Wait for
dispose
(Várakozás az ürítésre)

Az ürítés úgy lett kiválasztva, hogy
az olajhőmérséklet 121°C alatt volt.

A vezérlő a következőt
jeleníti meg: FLT
DYLD (Szűrés
késleltetve)

Hagyja, hogy az olaj 121°C-ra melegedjen.

Hagyja, hogy az olaj 121°C-ra melegedjen.

2.2.3 A Tech üzemmódok használata
A 3000 vezérlő két Tech Mode menüvel rendelkezik. Az egyik a 3000-as kóddal érhető el, ami a
Sütések és Szűrés üzemmódok ki- és bekapcsolását teszi lehetővé. A másik segítségével, ami a
7628-as kóddal érhető el, a vezérlő Legacy és OCF sütők közti átkapcsolását teszi lehetővé. Az
OCF sütő CAN-bus kommunikációval rendelkezik.
Bal oldali kijelző Jobb oldali
Művelet
kijelző
OFF (Kikapcsolás) OFF
A BAL oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomkodja a
(Kikapcsolás)  gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd először
a Fő, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS menüpontot válassza ki.
A  segítségével görgessen a Tech üzemmódra. Nyomja meg a 
Termék beállítása Blank (Üres)
gombot.
Tech Mode (Tech
Enter Code (Írja Adja meg a 3000 kódot.
üzemmód)
be a kódot)
A hibakódok törléséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a
Clear E-Log (E-Log Blank (Üres)
 gombot. Törli a rögzített hibakódokat.
törlése)
A jelszavak törléséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a 
Clear passwords Blank (Üres)
gombot.
(Jelszavak törlése)
A
sorok számának módosításához használja a  gombokat.
Lane count
2
Nyomja meg a  gombot.
(Sorszámláló)
A sor módosításához használja a  gombokat. Nyomja meg a
Hold mode (Tartás Standard
 gombot.
mód)
A számozott gombok segítségével csökkentse le a maximális sütési
Max cook temp
400 F
hőmérsékletet. A maximális érték a 400°F. Nyomja meg a 
(Max. sütési
gombot.
hőmérséklet)
A magas hőmérsékleti teszt indításához nyomja meg a  gombot.
Hi limit test*
Blank (Üres)

(Magas
hőmérsékleti teszt*)
Az indításhoz nyomja meg a  gombot; az elutasításhoz nyomja
Hi limit test*
YES NO (Igen
meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot.*
(Magas
Nem)
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hőmérsékleti teszt*)
Enable Filters
Yes (Igen) No
(Szűrések
(Nem)
engedélyezése)
Enable Filters
Blank (Üres)
(Szűrések
engedélyezése)
Enable Cooks
Yes (Igen) No
(Sütések
(Nem)
engedélyezése)
Kilépés
Exit (Kilépés)
OFF (Kikapcsolás) OFF
(Kikapcsolás)

Az engedélyezéshez nyomja meg a  gombot; a letiltáshoz
nyomja meg a  gombot. 
A  gomb segítségével görgessen az Enable Cooks (Sütések
engedélyezése) elemre. Nyomja meg a  gombot.
Az engedélyezéshez nyomja meg a  gombot; a letiltáshoz
nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg kétszer az Exit/Scan gombot.

*A teszt tönkreteszi az olajat, továbbá azt csak technikus végezheti el.

Bal oldali
Jobb oldali kijelző
Művelet
kijelző
OFF (Kikapcsolás) OFF (Kikapcsolás)
A BAL oldali vezérlővel kezdje a műveletet. Addig nyomkodja
a  gombot, amíg a vezérlő az Info üzemmódra ugrik, majd
először a Fő, majd a TERMÉKBEÁLLÍTÁS menüpontot
válassza ki.
A  segítségével görgessen a Tech üzemmódra. Nyomja meg
Product Setup
Blank (Üres)
a  gombot.
(Termékbeállítás)
Tech Mode (Tech Enter Code (Írja be a Adja meg az 7628 kódot
üzemmód)
kódot)
Amennyiben szükséges, a cseréhez nyomja meg a 
Locale (Lokális) Non-ce (Nem CE)
gombot. Nyomja meg a  gombot.
A
LEGACY vagy OCF rendszer közti átkapcsoláshoz
System type
OCF30 vagy legacy
használja a  gombokat. Nyomja meg a  gombot.
(Rendszer típusa)
Az ELEC opcióra történő átváltáshoz használja a 
Energy (Energia) gas (gáz)
gombokat. Nyomja meg a  gombot.
Görgessen a sütő
A módosításhoz használja a gombokat. Nyomja meg a 
type (típus)
modellek között
gombot.
A módosításhoz használja a  gombokat. Nyomja meg a 
Fresh oil (friss
Jib or none
(Tartálydoboz vagy gombot.
olaj)
nincs)
Waste (Hulladék) None or bulk (Nincs A módosításhoz használja a  gombokat. Nyomja meg a 
gombot.
vagy ömlesztett)
Betölt egy alapértelmezett menüt. Az YES (IGEN) opció
Reset products no (nem)
érdekében nyomja meg a  gombot; a NO (NEM) opció
(Termékek
kiválasztásához használja a  gombot. Nyomja meg a 
nullázása)
gombot.
Nyomja meg a  gombot.
Exit (Kilépés)
exit (kilépés)
off (kikapcsolás) off (kikapcsolás)
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2.2.4 Hibanapló kódok
Kód

HIBAÜZENET

MAGYARÁZAT

E03

ERROR TEMP PROBE FAILURE
(HIBA HŐMÉRSÉKLETSZONDA
MEGHIBÁSODÁS)

A hőmérsékletszonda értéke kívül esik a tartományán

E04

HI 2 BAD (HI 2 ROSSZ)

A magas hőmérséklet érték kívül esik a tartományán.

E05

HOT HI 1 (FORRÓ HI 1)

Az olajhőmérséklet meghaladta a 210°C
hőmérsékletet, vagy a CE országokban a 202°C
hőmérsékletet

E06

HEATING FAILURE (FŰTÉSI HIBA)

Egy alkatrész meghibásodott, például vezérlő,
interfész tábla, érintkező, gázszelep, gyújtómodul vagy
aktiválódott felső limit.

E08

ATO Board Error (ATO alaplap hiba)

A vezérlő elvesztette a kapcsolatot az ATO alaplappal.

E17

ATO Probe Error *(ATO szonda hiba)

Az ATO szonda ellenállása a tartományon kívülre esik.

E20

Invalid Code Location (Érvénytelen
kód hely)

Az SD-kártyát eltávolították a szoftverfrissítés során.

E21

FILTER PAPER PROCEDURE
ERROR (Change Filter Paper)
((SZŰRŐPAPÍR CSERÉLÉSI HIBA
(Cserélje ki a szűrőpapírt))

A 24 órás időzítő letelt

E22

OIL IN PAN ERROR (OLAJ AZ
EDÉNYBEN HIBA)

Olaj lehet a szűrőedényben.

E25

RECOVERY FAULT
(VISSZAÁLLÍTÁS HIBA)

A visszaállítási idő túllépi a maximális időlimitet.

E27

LOW TEMP ALARM (ALACSONY
HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS)

Az olaj kb. 19,4°C-kal a beállított érték alatt van.

E28

HIGH TEMP ALARM (MAGAS
HŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS)

Az olaj hőmérséklete 22,2°C-kal a beállított érték fölé
emelkedett. Amennyiben a hőmérséklet tovább
emelkedik, a felső limit kapcsoló lekapcsolja a
gázégőt, amikor a hőmérséklet eléri a 218°C
hőmérsékletet a nem CE országokban vagy a 202°C
hőmérsékletet a CE országokban.
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Ez az oldal szandékosan van szabadon
hagyva.
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