
ON/OFF (Wł./Wył.) 
 Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.) Frytownica uruchamia 

cykl rozpuszczania przed przełączeniem na pełną 
temperaturę i nagrzaniem do temperatury docelowej. 

 Wyłącz cykl rozpuszczania, naciskając przycisk Exit Cool 
(Wyłącz tr. chłodzenia) i zwalniając go, lub dowolny 
zaprogramowany przycisk produktu. Na wyświetlaczu  
po lewej stronie zostanie wyświetlony komunikat 
Exit Melt? (Wyłączyć cykl rozpuszczania), a po prawej — 
opcje YES (Tak) i NO (Nie). Naciśnij przycisk  ,  
aby zakończyć programowanie.  

Smażenie 
 Wyświetlany komunikat COOL (Chłodzenie): 

Naciśnij przycisk produktu lub przycisk Exit Cool 
(Wyłącz tr. chłodzenia). Frytownica nagrzeje tłuszcz  
do temperatury docelowej. Na wyświetlaczu zostanie 
wyświetlony komunikat READY (Gotowe) Naciśnij 
przycisk produktu i włóż produkt. 

 Wyświetlany komunikat - - - -: Temperatura kadzi 
wykracza poza zakres gotowości. 

 Wyświetlany komunikat READY (Gotowe): Naciśnij 
przycisk produktu i włóż produkt. 

 Wyświetlany komunikat SHAKE (Otrząśnięcie): Jeżeli 
niezbędne jest otrząśnięcie, zostanie wyemitowany 
sygnał dźwiękowy alarmu. 

 Wyświetlany komunikat DONE (Zakończone): 
Naciśnij przycisk produktu, aby anulować alarm. 

 
 Wyświetlany komunikat HOLD (Przechowywanie): 

Naciśnij migający przycisk produktu, aby anulować alarm 
czasu przechowywania. 

 Anulowanie cyklu smażalniczego: Naciśnij przycisk 
produktu i przytrzymaj go.  

Przyciski sterownika 
 Przycisk produktu: Naciśnij, aby uruchomić cykl 

smażalniczy. Naciśnij pod koniec cyklu smażalniczego, 
aby zatrzymać alarm. 

 Exit/Scan (Zamknij/Skanuj): Naciśnij raz; zaświecą 
diody LED wszystkich przycisków produktów. Wybierz 
wyświetlany produkt. Naciśnij przycisk produktu, aby 
wyświetlić nazwę produktu. Naciśnij przycisk strzałki 
w prawo, aby przejrzeć parametry. Naciśnij przycisk  
Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) ponownie, aby powtórzyć. 
Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) dwa razy, 
aby przerwać procedurę.   

 Strzałki w lewo/prawo (()): Nawigowanie opcji  
na lewym wyświetlaczu. Naciśnij je jednocześnie 
i przytrzymaj, aby uruchomić cykl polerowania.   

 Strzałki w górę/dół (): Nawigowanie opcji na 
prawym wyświetlaczu. Naciśnij oba jednocześnie, aby 
zmienić na drugi język, jeżeli jest zaprogramowany.  

 Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia): Naciśnij, aby 
włączyć/wyłączyć tryb Cool Mode (Tryb chłodzenia)  

 

 Przycisk z symbolem termometru (): frytownica wł.: 
Naciśnij przycisk i zwolnij go, aby wyświetlić temperaturę 
docelową (lewy wyświetlacz) i temperaturę kadzi 
(prawy wyświetlaczu). 

 Przycisk z symbolem termometru (): frytownica wył.: 
Naciśnij, aby wyświetlić temperaturę, godzinę, datę, wersję 
systemu oraz wersje sterownika 3000. Naciśnij go 
i przytrzymaj, aby wyświetlić wersje płytki ATO. 

 Przycisk z symbolem znacznika wyboru (): 
frytownica wył.: Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 
trzy sekundy: wyświetlenie użycia filtracji. Naciśnij 
i przytrzymaj przez 10 sekund: menu główne — Product 
Setup (Konfiguracja produktu)  

 Przycisk z symbolem znacznika wyboru (): 
frytownica wł.: Naciśnięcie i zwolnienie: sprawdzenie 
przywrócenia. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 
cztery sekundy: tryb Info Mode (Tryb informacji). 

 *Filter (Filtracja): Naciśnięcie i przytrzymanie: opcje 
filtracji: Filter (Filtracja), Clean and Filter (Czyszczenie 
i filtracja), Dispose (Utylizacja) i Boil Out  (Odparuj)  
(tylko przy wyłączonym kontrolerze).  

 *Filter (Filtracja): Naciśnięcie i zwolnienie: wyświetlenie Cooks 
Remaining (Liczba pozost. cykli smażalniczych). 

(*UWAGA: funkcje dostępne tylko, jeżeli włączone) 
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Dioda LED przycisku produktu: Świeci, gdy 
trwa smażenie lub przechowywanie produktu. 

Prawy blok przycisków produktu: 6-10 oraz 16-20 
dotyczą produktów wyświetlacza po prawej stronie.  

Uzyskiwanie dostępu  
do menu Filter (Filtracja), 
jeżeli jest włączone. 

Rozpoczynanie sekwencji 
programowania, reagowanie na monity 
wyświetlane na lewym wyświetlaczu 
i sprawdzanie przywrócenia.  

Sprawdzanie rzeczywistej 
temperatury i temperatury 
docelowej oraz wersji 
oprogramowania. 

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb 
COOL MODE (Tryb chłodzenia).  

Naciśnięte osobno: 
Przewijanie menu, opcji 
programowania.  
Naciśnięte jednocześnie: 
Uruchomienie polerowania. 

Skanowanie 
zaprogramowanych 
pozycji menu 
i zamykanie menu. 

Przyciski produktów. 
Naciśnij, aby 
uruchomić i zakończyć 
cykl smażalniczy. 
Naciśnij i przytrzymaj 
go, aby zatrzymać 
smażenie. 

Sterownik 3000: Skrócony przewodnik obsługi Naciśnięte osobno: Przewijanie 
menu, opcji programowania.  
Naciśnięte jednocześnie: Zmiana na  
drugi język, jeżeli jest zaprogramowany. 

ON/OFF (Wł./Wył.) 

Lewy blok przycisków produktu: 1-5 oraz 11-15 
dotyczą produktów wyświetlacza po lewej stronie. 

Zdejmowany 
pasek menu 

ON/OFF (Wł./Wył.) 

Polish / Jezyk Polski 



Lewy 
wyświetlacz 

Prawy 
wyświetlacz 

Czynność 

OFF (Wył.) OFF (Wył.) Naciskaj przycisk , aby przewinąć na menu główne, 
a następnie Product Setup (Konfiguracja produktu). 

Product Setup 
(Konfiguracja 
produktu) 

Puste Naciśnij przycisk . 

Product Setup 
(Konfiguracja 
produktu) 

Wprowadź kod Wprowadź 1650. 

Select Product  
(Wybierz produkt) 

Puste Naciśnij przycisk żądanego produktu. 

Long Name  
(Długa nazwa) 

Nazwa produktu lub 
przycisk numeru 

Wprowadź nazwę produktu za pomocą klawiatury.  
Naciśnij przycisk . 

Short Name  
(Krótka nazwa) 

Nazwa produktu lub 
przycisk numeru 

Wprowadź krótką nazwę produktu za pomocą klawiatury. 
Naciśnij przycisk . 

1 Time (Czas 1) 0:00 lub 
poprzednio 
wprowadzony 
czas 

Wprowadź czas za pomocą klawiatury numerycznej. Naciśnij 
przycisk .  (Aby usunąć przypisanie produktu do przycisku, 
ustaw czas smażenia na 0:00 i naciśnij przycisk Exit/Scan 
(Zamknij/Skanuj)). 

1 TEMPR* (Temp. 1) Temperatura Wprowadź nową temperaturę. Naciśnij przycisk . 
1 SENSITIVITY  
(Podatność 1) 

Liczba Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków .  
Naciśnij przycisk . 

1 Alarm TIME  
(Czas 1. alarmu) 

0:00 lub 
poprzednio 
wprowadzony 
czas 

Wprowadź czas w cyklu smażalniczym, po którym ma być 
emitowany alarm otrząśnięcia. Naciśnij przycisk u. 

1 Alarm Name  
(Nazwa 1. alarmu) 

Shake 
(Otrząśnięcie) 

Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków .  
Naciśnij przycisk . 

1 Alarm Mode  
(Tryb 1. alarmu) 

Auto (Auto) lub 
Manual (Ręczny) 

Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków .  
Naciśnij przycisk . 

1 Alarm Tone  
(Ton 1. alarmu) 

Short (Krótki) Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków .  
Naciśnij przycisk . 

HOLD TIME (Czas 
przechowywania) 

0 Wprowadź w minutach czas przechowywania produktu przed 
jego wyrzuceniem. Naciśnij przycisk . 

Exit (Zamknij)  Exit (Zamknij) Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj), aby zamknąć 
menu, lub przycisk , aby kontynuować programowanie. 

Select Product  
(Wybierz produkt) 

Puste Jeżeli niezbędne jest dalsze programowanie, naciśnij przycisk 
produktu i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Aby 
zakończyć programowanie, naciśnij przycisk Exit/Scan 
(Zamknij/Skanuj). 

Product Setup 
(Konfiguracja 
produktu) 

Puste Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj). 

OFF (Wył.) OFF (Wył.)   

2 Alarm Time  
(Czas 2. alarmu) 

0:00 Jest to drugi alarm i procedura jego programowania jest 
identyczna jak w przypadku pierwszego. 

Filter Prompt**  
(Monit o filtrację) 

0 Wprowadź liczbę cykli smażalniczych produktu, po których  
ma być wyświetlony monit o filtrację. 

Nawigacja po menu Filter* (Filtracja) (jeżeli funkcja Filters (Filtracja) jest włączona) 

Lewy 
wyświetlacz 

Prawy 
wyświetlacz 

Czynność 

Cool, READY 
(Chłodzenie, 
Gotowe) 

Cool,  READY 
(Chłodzenie, 
Gotowe) 

Naciśnij przycisk Filter (Filtracja) i przytrzymaj go przez 10 sekund. 

*Filter (Filtracja)  Puste Naciśnij przycisk , aby przewinąć dostępne pozycje: Filter (Filtracja), 
Clean and Filter (Czyszczenie i filtracja), Dispose (Utylizacja), Fill Vat 
from Bulk (Napełnij kadź z systemu zbiorczego) (tylko jeżeli na wyposażeniu) 
oraz Boil Out (Odparuj) (tylko przy wyłączonym urządzeniu).  
Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij przycisk . 
*UWAGA– Opcje dostępne, tylko jeżeli są włączone. 

Programowanie smażenia z jedną temperaturą docelową* 

Nawigowanie w trybie informacji  

Poniżej opisano wspólne części sekwencji programowania i nawigację po menu. W lewej i środkowej 
kolumnie przedstawione zostały komunikaty z ekranu komputera, a w prawej — niezbędne czynności. Sekwencję 
programowania można przerwać w dowolnym czasie, naciskając przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj), aż na 
wyświetlaczu zostanie przywrócony stan sterownika sprzed rozpoczęciem programowania.  

* Sterownik 3000 jest wyposażony też w program smażenia dzielonego. Funkcja ta, o nazwie 
Cooks (Smażenie), jest używana do przygotowywania kurczaka z kością i jest wyłączona 
domyślnie. Więcej informacji o włączeniu tej funkcji i jej konfigurowaniu można znaleźć 
w instrukcji obsługi. 
 

**Monit o filtrację jest wyświetlany w sekwencji programowania, jeżeli włączono tryb Filter 
(Filtracja). Funkcja ta jest domyślnie włączona, lecz można ją wyłączyć. Więcej informacji 
o wyłączaniu tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi. 

Funkcję Filter (Filtracja) można wyłączyć. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, przycisk Filter 
(Filtracja) nie działa. Jego naciśnięcie przy włączonej lub wyłączonej frytownicy nie powoduje 
żadnego działania. Opis włączania opcji sterownika 3000 można znaleźć na stronie  
1-2 w instrukcji obsługi. 

Lewy 
wyświetlacz 

Prawy 
wyświetlacz 

Czynność 

OFF  (Wył.) lub 
READY (Gotowe) 

OFF  (Wył.) lub 
Ready (Gotowe) 

Naciśnij przycisk , aby przewinąć do pozycji INFO MODE  (Tryb informacji) 
i puść go. 

Last Dispose 
Stats (Statystyki 
ostatniej utylizacji) 

Puste Naciśnij przycisk , aby przewinąć dostępne pozycje: *Last Dispose 
Stats (Statystyki ostatniej utylizacji), Daily Stats (Dzienne statystyki), 
Selected Period Stats (Statystyki z wybranego okresu), Last Load Stats 
(Statystyki ostatniego wsadu). Po wyświetleniu żądanej pozycji  
naciśnij przycisk . 
*WAŻNE: Jeżeli opcja Filter (Filtracja) jest wyłączona, gromadzone 
będą tylko wybrane dane. 

Nawigacja po menu Vat Setup (Konfiguracja kadzi) 

Lewy 
wyświetlacz 

Prawy 
wyświetlacz 

Czynność 

OFF (Wył.) OFF (Wył.) Rozpocznij od skrajnie lewego sterownika. Naciskaj przycisk , aby 
przewinąć tryb INFO MODE  (Tryb informacji), zmieniając go na menu 
główne, a następnie Product Setup (Konfiguracja produktu). 

Vat Setup 
(Konfiguracja 
kadzi) 

Wprowadź kod Wprowadź 1656 

Product Setup 
(Konfiguracja 
produktu) 

Puste Naciśnij przycisk , aby przewinąć do pozycji Vat Setup (Konfiguracja kadzi). 

System* Puste Naciśnij przycisk , aby przewinąć dostępne pozycje: Time/Date 
(Godzina/Data), DST Setup (Konfiguracja DST), E-Log (E‐dziennik), Change 
Password (Zmień hasło). Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij 
przycisk . 


