3000: Stručná referenční příručka
Ukončuje / spouští COOL
MODE (Režim chlazení).

Zkontrolujte
stávající hodnoty,
nastavené teploty
a verzi softwaru.

Programovací přístup, odpovězte
na výzvy na levém display
a zkontrolujte obnovení.
Přístup k Filter Menu
(Nabídka filtru), pokud je aktivován

Stisknuto samostatně:
Pohyb nabídkou,
možnosti programování.
Stisknuto současně:
Spouští polish (Leštění)

Tlačítka produktů.
Stisknutím spustíte
a ukončíte cyklus
vaření. Stiskněte
a podržte pro
ukončení
cyklu vaření.

Snímatelný
Menu Strip
(Pás nabídky)
Opustit nabídky,
skenování
naprogramovaných
položek nabídky.

(ZAPNUTO/VYPNUTO)

(ZAPNUTO/VYPNUTO)

Levá tlačítka produktů. 1–5 a 11–15 jsou
produkty pro levý display.

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

Stisknuto samostatně:
Pohyb nabídkou, možnosti
programování.
Stisknuto současně:
Změní druhý jazyk, pokud
je naprogramovaný.



Kontrolka LED tlačítka produktu:
Svítí, když produkt vaří nebo při podržení

Pravá tlačítka produktů. 6–10 a 16–20 jsou
produkty pro pravý displej.



Teploměr ( ): Fryer ON (Fritéza ZAPNUTA):
Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavení
 Stiskněte tlačítko (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza
hodnoty / vlevo, teplotu vany / vpravo.
spustí rozpouštěcí cyklus před přepnutím na plnou 

Teploměr ( ): Fryer OFF (Fritéza VYPNUTA):
teplotu a ohřátí na nastavenou hodnotu.
Stiskněte a uvolněte tlačítko a zobrazte teplotu,
 Rozpouštěcí cyklus ukončíte stisknutím a uvolněním
Controller Button Navigation
čas, datum, verzi systému, verze 3000. Stiskněte
tlačítka Exit Cool (Konec chlazení), nebo libovolného
a podržte tlačítko pro desku ATO.
(Tlačítko
navigace
řídicí
jednotky)
naprogramovaného tlačítka produktu. Pravý
 Produkt: Stisknutím tlačítka spouštíte cyklus vaření.  Symbol zaškrtnutí (): Fryer OFF (Fritéza VYPNUTA):
displej zobrazí Exit Melt? (Ukončit rozpouštění?)
Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun
Stiskněte tlačítko na konci cyklu vaření a zastavíte
a levý displej YES NO (Ano Ne). Pro ukončení
k použití filtru; Stiskněte a podržte 10 sekund:
zvukové
znamení.
programu stiskněte tlačítko  .
Nastavení Main Menu-Product (Hlavní nabídka produktu)
 Exit/Scan (Konec/Skenování): Stiskněte tlačítko
Cooking (Vaření)

Symbol
zaškrtnutí ( ): Fryer ON (Fritéza
jednou, svítí všechna naprogramovaná tlačítka
ZAPNUTA) Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zkontrolujte
 Zobrazení COOL (CHLAZENÍ): Stisknutím tlačítka
produktu; vyberte zobrazený produkt. Stisknutím
produktu, nebo tlačítka Exit Cool (Konec chlazení);
obnovení. Stiskněte a podržte tlačítko 4 sekundy:
tlačítka produktu zobrazíte název produktu. Stisknutím
se fritéza zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí
šipky vpravo zobrazíte parametry. Stisknutí Exit/Scan
Info Mode (Informační režim).
READY (Připraveno).
(Konec/Skenování) pro opakování. Dvakrát stiskněte
 *Filter (Filtr): Stiskněte a podržte tlačítko:
Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) a režim ukončete.
Možnosti filtru: Filter (Filtr), Clean and Filter
 Zobrazení - - - - : Teplota vany je mimo zónu
 Šipky doleva/doprava ( ): Navigace mezi
(Čištění a filtr), Dispose (Likvidace) a Boil Out
READY (Připraveno).
možnostmi v levém displeji. Stiskněte a podržte
(Vyvaření) (pouze s vypnutou řídící jednotkou).
obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění.
 Zobrazení READY (PŘIPRAVENO): Stiskněte tlačítko
 *Filter (Filtr): Stiskněte a uvolněte tlačítko:
produktu a spusťte produkt.
 Šipky nahoru/dolů ( ): Navigace mezi možnostmi
Cooks Remaining (Zbývající počet vaření).
v pravém displeji. Stiskněte a podržte obě tlačítka
 Zobrazení SHAKE (ZATŘEPÁNÍ): Pokud
(*POZNÁMKA:
Funguje, jen pokud je aktivováno)
součastně pro změnu jazyka, je-li naprogramován.
je nutné zatřepání, ozve se alarm.
 Exit cool (Ukončení chlazení ): Stisknutím tlačítka
 Zobrazení DONE (HOTOVO): Stiskněte tlačítko
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spustíte / ukončíte Cool Mode (Režim chlazení).
produktu a zrušte zvukové znamení.
Zobrazení HOLD (VÝDRŽ): Stiskněte problikávající
tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení výdrže.
Zrušení Cook Cycle (Cyklus vaření): Stiskněte
a podržte tlačítko produktu.

Czech / Čeština

Běžné programování a navigace jsou uvedeny níže. Levý a prostřední sloupec zobrazují
zobrazení počítače; pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování.
Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím a podržením tlačítka Scan (Skenování),
dokud se displej nevrátí do před-programovaného stavu.

Programování For Single Setpoint Cooking* (Jedné nastavené hodnoty vaření*)
Levý displej

Pravý displej

OFF (Vypnuto)

OFF (Vypnuto)

PRODUCT setup
(Nastavení produktu)
Product Setup
(Nastavení produktu)
Select Product
(Vyberte produkt)
LONG Name
(Dlouhý název)

Prázdné

Short Name
(Krátký název)
1 Time (Čas)

Enter Code
(Zadejte kód)
Prázdné

Opatření
Stiskněte apodržte tlačítko  dokud se Main Menu (Hlavní nabídka)
nepřepne do zobrazení Product Setup (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko  .

Filter Menu Navigation* (Navigace Nabídkou Filtru*) (pokud je Filter (Filtr) aktivován)
Levý displej

Pravý displej

Opatření

COOL, READY
(Chladnutí, Připraveno)

COOL, READY
(Chladnutí, Připraveno

Stiskněte a podržte tlačítko Filter (Filtr) po dobu 10 sekund.

*Filter (Filtr)

Prázdné

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Filter (Filtr),
Clean and Filter (Čištění a filtr), Dispose (Likvidace), Fill Vat
from Bulk (Plnění vany z velkoobjemové nádrže), Boil Out (Vyvaření)
(pouze s fritézou v režimu OFF (Vypnuto)) a Exit (Ukončit).
Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko  .
*POZNÁMKA- Možnosti jsou dostupné pouze pokud jsou aktivovány.

Zadejte 1650.
Stiskněte požadované tlačítko produktu.

Product name or
button number
(Název produktu
nebo číslo tlačítka)

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko  .

* Funkci Filter (Filtr) lze vypnout. Pokud je Filter (Filtr) vypnutý, pak tlačítko Filter (Filtr) nefunguje.
Stisknutí tlačítka fritézy ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) nebude mít žádný vliv.
Viz strana 1-2 návodu k obsluze pro vysvětlení umožnění možností verze .

Product name or
button number
(Název produktu
nebo číslo tlačítka)
0:00 nebo dříve
zadaný čas.

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko  .

Navigace Informačním režimem

1 TEMPR* (Teplota*)
1 SENSITIVITY (Citlivost)
1 Alarm TIME
(Čas zvukového
znamení)
1 alarm name
(Název zvukového
znamení)
1 Alarm Mode
(Režim zvukového
znamení)
1 Alarm tone
(Tón zvukového
znamení)
2 Alarm Time
(Čas zvukového
znamení)
Filter Prompt**
(Výzva filtru**)
HOLD TIME (Čas výdrže)

Temp (Teplota)
Číslo
0:00 nebo dříve
zadaný čas.

0

Exit (Konec)

Exit (Konec)

Select Product
(Vyberte produkt)

Prázdné

Zadejte čas pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko  .
(Zde zadejte 0:00 a stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování)
pro nepřiřazené tlačítko.)
Zadejte novou teplotu. Stiskněte tlačítko  .
Tlačítky qpnastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko  .
Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko  .

Shake (Zatřepání).

Tlačítky  nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko  .

Auto or manual
(Auto nebo Manuál)

Tlačítky  nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko  .

Short (Krátký)

Set to desired position with  keys. Stiskněte tlačítko 

.

:00

Toto je druhé zvukové znamení a je zapsáno jako první.

0

Zadejte počet cyklů vaření pro produkt před zobrazením výzvy
filtračního cyklu.
Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchováván.
Stiskněte tlačítko  .
Stiskněte tlačítko Scan (Skenování) pro konec, nebo tlačítko 
pro dodatečné programování.
Další Programování? Stiskněte tlačítko produktu a postupujte podle
výše uvedených pokynů Konec programování? Stiskněte tlačítko
Scan (Skenování).
Stiskněte tlačítko Scan (Skenování)

Prázdné
Product Setup
(Nastavení produktu)
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)

* Verze 3000 také využívá program segmentové vaření. Funkce zvaná. Režim vaření se v případě
potřeby používá pro kosti u kuřat a ve výchozím nastaví je přepnuta na OFF (Vypnuto).
Viz návod k obsluze pro umožnění a programování této funkce.
**Je-li povolen režim filtru, vyskytují se v sekvenčním programování výzvy filtrování. Tato funkce,
která lze vypnout je ve výchozím nastavení přepnuta na ON (Zapnuto). SViz návod k obsluze
pro pokyny k vypnutí této funkce.

Levý displej

Pravý displej

OFF or READY
(Vypnuto nebo Připraveno)

OFF or READY
(Vypnuto nebo Připraveno)

Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se nezobrazí INFO MODE
(Informační režim) a uvolněte.

Last Dispose Stats
(Statistiky poslední
likvidace)

Prázdné

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: *Last Dispose
Stats (Statistiky poslední likvidace), Daily Stats (Denní
statistiky), Selected Period Stats (Statistiky vybraného
období), Last Load Stats (Statistiky posledního plnění). Když
je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko .
*POZNÁMKA: S vypnutou možností Filter (Filtr) nebudou
v těchto funkcích shromažďovány všechny údaje.

Navigace nastavení vany
Levý displej
OFF (Vypnuto)

Opatření

Pravý displej
OFF (Vypnuto)

Opatření
Začněte Levou krajní řídicí jednotkou. Stiskněte tlačítko a podržte
tlačítko  dokud se nezobrazí MODAL INFO (Informační režim), měnící se na
Main (Hlavní) a potom Product Setup (Nastavení produktu).

Prázdné
Product Setup
(Nastavení produktu)

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k Vat Setup (Nastavení vany).

Vat Setup
(Nastavení vany)
System* (Systém*)

Enter Code (Zadejte kód)

Zadejte 1656

Prázdné

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Time/Date (Čas/Datum),
DST Setup (Nastavení letního času - DST), E-Log (Elektronický protokol),
Change Password (Změna hesla) Když je zobrazena požadovaná
položka, stiskněte tlačítko .

