
ON/OFF (Включено/Изключено) 
 Натиснете бутона „ON/OFF“ (Включено/Изключено). 

Фритюрникът влиза в цикъл на топене, преди да 
превключи на пълна температура и да се нагрее 
до контролната точка 

 Излезте от цикъла на топене, като натиснете  
и освободите бутона „Exit Cool“ (Изход от охлаждане) 
или независимо кой бутон на програмиран продукт.  
На дисплея отляво се показва „Exit Melt?“ (Да се 
излезе ли от цикъла на топене), а на този отдясно 
– „YES NO“ (Да/Не). Натиснете s, за да излезете.  

Готвене 
 Показано е „COOL“ (Охлаждане): Натиснете бутон  

на продукт или бутона „Exit Cool“ (Изход от охлаждане). 
Фритюрникът се нагрява до контролната точка и показва 
„READY“ (Готово).Натиснете бутон на продукт  
и спуснете продукта  

 Показано е - - - - : Температурата на ваната е извън 
зоната на „READY“ (Готово). 

 Показано е „READY“ (Готово): Натиснете бутон  
на продукт и спуснете продукта. 

 Показано е „SHAKE“ (Раздрусване): Ако трябва да  
се раздруса, ще се чуе алармен звук. 

 Показано е „DONE“ (Готово): Натиснете бутон 
на продукт, за да анулирате алармата. 

 Показано е „HOLD“ (Задържане):  
Натиснете примигващия бутон на продукт, за да 
анулирате алармата за задържане. 

 Анулиране на цикъл на готвене: Натиснете  
и задръжте бутона на продукт.  

Навигация в бутоните на контролера 
 „Product“ (Продукт): Натиснете за стартиране  

на цикъл на готвене. Натиснете в края на цикъл 
на готвене за спиране на алармата. 

 „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране): Натиснете 
веднъж, всички програмирани бутони на продукти 
светват. Показва се „Select Product“ (Изберете продукт). 
Натиснете бутона на продукт, за да видите името 
на продукта. Натиснете дясната стрелка, за да видите 
параметрите. Натиснете „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране) 
отново, за да повторите. Натиснете „Exit/Scan“  
(Изход/Сканиране) два пъти, за да излезете.   

 Стрелки за наляво/надясно (): Навигирайте  
в опциите в левия дисплей. Натиснете и задръжте 
едновременно за стартиране на цикъл на полиране.   

 Стрелки за нагоре/надолу (): Навигирайте  
в опциите в десния дисплей. Натиснете и задръжте 
едновременно, за да промените езика,  
ако е програмиран.  

 

 „Exit Cool“ (Изход от охлаждане): Натиснете за 
влизане във/излизане от режим „Cool“ (Охлаждане).  

 Термометър ( ): Фритюрник „ON“ (Включено): 
Натиснете и отпуснете за контролната точка/
отляво, температурата на ваната/отдясно. 

 Термометър ( ): Фритюрник 
„OFF“ (Изключено): Натиснете и отпуснете за 
показване на температурата, часа, датата, 
системната версия, версия на контролера 3000. 
Натиснете и задръжте за версиите на ATO платката. 

 Отметка (): Фритюрник „OFF“ (Изключено): 
Натиснете и задръжте за 3 секунди: Превърта 
използването на филтъра. Натиснете и задръжте 
за 10 секунди: „Main Menu – Product setup“ (Главно 
меню – Настройка на продукти)  

 Отметка (): Фритюрник „ON“ (Включено): 
Натиснете и отпуснете: Проверете възстановяването. 
Натиснете и задръжте за 4 секунди: „Info Mode“  
(Режим „Информация“). 

 *Filter (Филтриране): Натиснете и задръжте: 
Опции за филтриране: „Filter, Clean“ (Филтриране, почистване)  
и „Filter, Dispose“ (Филтриране, изхвърляне), и „Boil 
Out“ (Изваряване)  – само при изключен контролер.  

 *Filter (Филтриране): Натиснете и отпуснете:  
„Cooks Remaining“ (Оставащи готвения). 

(*ЗАБЕЛЕЖКА: Функционира само ако е активирано) 
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Светодиод на бутона за продукти: Свети, 
когато продуктът се готви или задържа  

Десни бутони за продукти: 6–10 и 16–20  
са продукти за показване на десния дисплей.  

Осъществете достъп до 
меню „Filter“ (Филтриране), 
ако е активирано  

Осъществете достъп до 
програмирането, реагирайте  
на подканите на левия дисплей  
и проверете възстановяването. 

Проверете 
действителната 
температура, 
температурата 
на контролната 
точка и версиите 
на софтуера 

Излиза от/влиза в режим 
„COOL“ (Охлаждане). 

Натиснати поотделно: 
Превъртат менюто, опциите 
за програмиране.  
Натиснати заедно: 
Променят към втория език, 
ако е програмиран. 

ON/OFF  
(Включено/Изключено)  

Излиза от менюта, 
сканира 
програмираните 
елементи от менюто. 

Бутони за продукти 
Натиснете за 
започване и 
приключване на 
цикъл на готвене. 
Натиснете и 
задръжте за 
спиране на готвене. 

3000: Кратък справочник Натиснати поотделно: 
Превъртат менюто, опциите  
за програмиране.  
Натиснати заедно:  
Променят към втория език,  
ако е програмиран. 

ON/OFF  
(Включено/Изключено)  

Леви бутони за продукти: 1–5 и 11–15 са продукти 
за показване на левия дисплей. 

Махаща се  
лента за меню 

Bulgarian 



Програмиране за готвене с единична контролна точка* 

Навигация в „Info Mode“ (Режим „Информация“) 

Най-обичайното програмиране и навигация са показани по-долу. Лявата и средната графа показват 
дисплеите на компютъра. В дясната графа е дадено действието, което е необходимо да се изпълни, за да се продължи. 
Можете да излезете от стъпка за програмиране по всяко време с натискане на клавиша „Scan“ (Сканиране), докато 
дисплеят се върне към състоянието, в което е бил преди програмирането.  

* Контролерът 3000 също има сегментирана програма за готвене. Функцията, наречена „Cooks Mode“  
(Режим на готвения) се използва за необезкостено пиле, ако се желае, и по подразбиране е зададена 
 на „OFF“ (Изключено). Вижте ръководството за активирането и програмирането на тази функция. 
 

**Подканите за филтриране възникват в програмната поредица, ако режимът „Filter“ (Филтриране)  
е активиран. Тази функция, която може да бъде изключена, е зададена на „ON“ (Включено) по подразбиране. 

Навигация във „Vat Setup“ (Настройка на ваната) 

Ляв дисплей Десен дисплей Действие 
„OFF “ (ИЗКЛ.) „OFF “ (ИЗКЛ.) Натиснете , докато се покаже „Main Menu“ (Главно меню), 

което се променя на „Product Setup“ (Настройка на продукти). 
„PRODUCT setup“  
(Настройка на 
продукти) 

Празно Натиснете . 

„Product Setup“  
(Настройка на 
продукти) 

„Enter code“  
(Въведете код) 

Въведете 1650. 

„Select Product“  
(Изберете продукт) 

Празно Натиснете желания бутон на продукт. 

„Long Name“  
(Дълго име) 

Име на продукт  
или номер на бутон 

Въведете името на продукт с клавишите с букви. Натиснете  

„Short Name“  
(Кратко име) 

Име на продукт  
или номер на бутон 

Въведете съкратеното име на продукт с клавишите  
с букви. Натиснете ►. 

„1 Time“  
(1 Време) 

0:00 или предварително 
въведено време 

Въведете времето с клавишите с цифри. Натиснете ►.  
(Въведете 0:00 тук и натиснете „Exit/Scan“ (Изход/Сканиране)  
на неприсвоен бутон.) 

„1 TempR“*  
(1 Температура) 

Temp  
(Температура) 

Въведете новата температура. Натиснете ►. 

„1 SENSITIVITY“  
(1 ЧУВСТВИТЕЛНОСТ) 

Число Настройте на желаната позиция с клавишите . Натиснете . 

„1 Alarm TIME“  
(1 Време за аларма) 

0:00 или предварително 
въведено време 

Въведете време в цикъла на готвене за звуков алармен сигнал 
за раздрусване. Натиснете ►. 

„1 alarm name“  
(1 Име на аларма) 

„Shake“  
(Раздрусване) 

Настройте на желаната позиция с клавишите . Натиснете ►. 

„1  Alarm Mode“  
(1 Алармен режим) 

„Auto“  
(Автоматично) или 
„Manual“ (Ръчно) 

Настройте на желаната позиция с клавишите . Натиснете ►. 

„1 Аlarm tone“  
(1 Алармен сигнал) 

„Short“ (Къс) Настройте на желаната позиция с клавишите . Натиснете ►. 

„2 Alarm Time“  
(1 Време за аларма) 

:00 Това е втора аларма и се въвежда като първата. 

„Filter Prompt“** 
(Подкана за 
филтриране) 

0 Въведете броя цикли на готвене за продукта, преди да се изведе 
подкана за цикъл на филтриране. 

„HOLD TIME“  
(Време за задържане) 

0 Въведете времето в минути за задържане на продукта преди 
изхвърляне. Натиснете . 

„Exit“ (Изход) „Exit“ (Изход) Натиснете бутона „Scan“ (Сканиране), за да излезете, или бутона  
за допълнително програмиране. 

„Select Product“  
(Изберете продукт) 

Празно Още програмиране? Натиснете бутон на продукт и изпълнете 
инструкциите над „Exit Programming?“ (Изход от програмиране?). 
Натиснете бутона „Scan“ (Сканиране). 

„Product 
Setup“ (Настройка на 
продукти) 

Празно Натиснете „Scan“ (Сканиране). 

OFF (ИЗКЛ.) OFF (ИЗКЛ.)   

Навигация в меню „Filter“ (Филтриране)* (ако „Filter“ (Филтриране) е активирано)  
Ляв дисплей Десен дисплей Действие 

„Cool“ (Охлаждане) , 
„READY“ (Готово) 

„Cool“ (Охлаждане),  
„READY“ (Готово) 

Натиснете и задръжте бутона „Filter“ (Филтриране) за  
10 секунди. 

*„Filter“ (Филтриране) Празно Натиснете ► за превъртане на възможните избори: 
„Filter“ (Филтриране), „Clean and Filter“ (Почистване 
и филтриране), „Dispose“ (Изхвърляне), „Fill Vat from 
Bulk“ (Пълнене на ваната с наливно олио) – само за наливна 
опция, „Boil Out“ (Изваряване) – само когато фритюрникът 
е в позиция „OFF“ (Изключено), и „Exit“ (Изход). Когато  
се покаже желаният избор, натиснете . 
*ЗАБЕЛЕЖКА – Опциите са достъпни само  
ако са активирани. 

Ляв дисплей Десен дисплей Действие 

„OFF“ (Изкл.) или 
„READY“ (Готово) 

„OFF“ (Изкл.) или 
„Ready“ (Готово) 

Натиснете , докато се покаже „INFO MODE“  
(Режим „Информация“ , при което отпуснете. 

„Last Dispose 
Stats“  
(Статистика  
за последното 
изхвърляне) 

Празно Натиснете  за превъртане на възможните избори: *„Last Dispose 
Stats“ (Статистика за последното изхвърляне), „Daily Stats“  
(Ежедневна статистика), „Selected Period Stats“ (Статистика за 
избран период), „Last Load Stats“ (Статистика за последния 
товар). Когато се покаже желаният избор, натиснете . 
*ЗАБЕЛЕЖКА: При деактивирана опция „Filter“ (Филтриране) 
не всички данни в тези функции ще бъдат събирани. 

Ляв дисплей Десен дисплей Действие 
OFF (ИЗКЛ.) OFF (ИЗКЛ.) Започнете с крайния ляв контролер. Натиснете , докато  

се покаже „INFO MODE “ (Режим „Информация“), което ще  
се промени на „Main“ (Главно), последвано от  
„Product Setup“ (Настройка на продукти). 

„Product 
Setup“ (Настройка  
на продукти) 

Празно Натиснете ►, за да превъртите до „Vat Setup“  
(Настройка на ваната). 

„Vat 
Setup“ (Настройка 
на ваната) 

„Enter code“ (Въведете код) Въведете 1656 

„System“* 
(Система) 

Празно Натиснете за превъртане на възможните избори: „Time/Date“  
(Час/Дата), „DST Setup“ (Настройка на лятно часово време) ,  
„E-Log“ (Електронен журнал), „Change Password“ (Промяна  
на паролата). Когато се покаже желаният избор, натиснете . 

* Функцията „Filter“ (Филтриране) може да се изключи. Когато „Filter“ (Филтриране) е деактивирано, 
бутонът „Filter“ (Филтриране) няма функция. Натискането му при фритюрник в състояние „ON“ (Включено)  
или „OFF“ (Изключено) няма да има никакъв ефект. Вижте стр. 1-2 от ръководството за обяснение 
относно активирането на опциите на контролера 3000.  


