3000: Overzicht van basishandelingen
Hiermee verlaat u de COOL (AFKOELEN) modus of gaat u er naartoe.

Controleer
de huidige, ingestelde
temperaturen
en softwareversies.

Ga naar de programmeermodus,
beantwoord de vragen op het
linkerscherm en controleer het herstel.

Apart ingedrukt: Door menu
bladeren, programmeeropties.
Tegelijkertijd ingedrukt: Gaat over
naar de 2 de taal indien

Ga naar het filtermenu als het
geactiveerd is.

Apart ingedrukt:
Door menu bladeren,
programmeeropties.
Tegelijkertijd ingedrukt:
Start polijsten.
Productknoppen.
Druk in om een
bakcyclus te beginnen
en te beëindigen.
Houd ingedrukt
om een bakcyclus
te stoppen.

Verwijderbare
menustrip
Verlaat de menu's
en controleer
de geprogrammeerde
menu-items.

AAN/UIT
Productknoppen aan linkerzijde: 1-5 en 11-15 zijn
producten voor het linkerscherm.

AAN/UIT



AAN/UIT



Druk op (AAN/UIT): De friteuse gaat naar

de smeltcyclus voordat hij overschakelt naar een hoge
temperatuur en het vat verhit tot aan het instelpunt.
Verlaat de smeltcyclus door op de Exit Cool (Verlaat koelen) 
knop te drukken of eender welke geprogrammeerde
productknop. Het scherm geeft Exit Melt? (Smelten verlaten?)
weer op het linkerscherm en YES NO (JA NEE)

op het rechterscherm. Druk op  om af te sluiten.






Melding HOLD (AANHOUDEN): Druk op de knipperende
productknop om aanhouden alarm te annuleren.
Bakcyclus annuleren: Houd de productknop ingedrukt.

Regelaarknop Navigatie

Bakken


Productknop LED: Brandt wanner het product
gebakken wordt of op pauze staat.

Melding AFKOELEN: Druk op een productknop of op de
Exit Cool (Verlaat koelen) knop; De friteuse verwarmt
het vat tot aan de ingestelde temperatuur en geeft READY
(KLAAR) weer.
Druk op de productknop en plaats het product.
Melding - - - - : De vattemperatuur bevindt zich niet
in de (KLAAR) zone.
Melding (KLAAR): Druk op de productknop
en plaats het product.
Melding (SCHUDDEN): Als er geschud moet worden
klinkt een alarm.
Melding (GEREED): Druk op de productknop
om het alarm te annuleren.






Product: Druk hierop om een bakcyclus te starten.
Druk aan het einde van een bakcyclus in om een
alarm te stoppen.
Verlaten/scannen: Druk eenmaal in, alle geprogrammeerde
productknoppen branden; selecteer weergegeven
product. Druk de productknop in om de productnaam
te bekijken. Druk op de rechter pijl om de parameters
te bekijken. Druk op Nogmaals Exit/Scan
(Verlaten/scannen) om te herhalen. Druk tweemaal
op de knop Exit/Scan (Verlaten/Scannen)
om te verlaten.
Pijltjes links/rechts (): Door opties navigeren in
linkerdisplay. Druk tegelijkertijd in om polijstcyclus te starten.
Pijltjes boven/beneden (): Navigeren door de
opties in de rechterdisplay. Houd gelijktijdig ingedrukt
om de taal, indien geprogrammeerd, te wijzigen.
Afkoelen verlaten: Druk deze knop in om de Koelmodus te
verlaten of om er naartoe te gaan.
Thermometer (): Friteuse AAN: Druk deze knop
in voor het instelpunt/links, vattemp/rechts.

Productknoppen aan rechterzijde: 6-10 en 16-20 zijn
producten voor het rechterscherm.



Thermometer (): Friteuse UIT: Druk op deze knop
om de temperatuur, tijd, datum, systeemversie en
3000-versie weer te geven. Houd de knop ingedrukt om
de ATO-plaatversie weer te geven.



Vinkje (): Friteuse UIT: Houd 3 seconden ingedrukt:
Blader naar filtergebruik; houd 10 seconden
ingedrukt: Hoofdmenu-Productinstelling



Vinkje (): Friteuse AAN: Druk in en laat los: Controleer
herstel. Houd 4 seconden ingedrukt: Infomodus.



*Filteren: Houd ingedrukt: Filteropties:
filtern Schoonmaken en filteren, Afvoeren, en Uitkoken
(enkel met bediening uit).

 *Filteren: Druk in en laat los: Resterende bakcycli.
(*NB: Werkt enkel indien geactiveerd)
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Hieronder wordt een normale programmering en navigatie afgebeeld. In de linker- en middenkolom
worden de computerschermen afgebeeld; in de rechterkolom wordt de ndige actie uitgelegd om verder
te gaan. U kunt op elk gewenst moment een programmeerstap verlaten door op de toets Scannen
te drukken totdat de display terugkeert naar de status voor het programmeren.

Programmering voor enkelvoudige ingestelde waarde voor bakken
Linkerdisplay

Rechterdisplay

OFF (UIT)

OFF (UIT)

PRODUCT setup
(Product-instelling)
PRODUCT setup
(Productinstelling)
Select Product
(Selecteer product)
LONG Name
(Lange naam)

Leeg

Short Name
(Korte naam)
1 Time
(1 Tijd)

Enter Code
(Voer de code in)
Blank (Leeg)
Product name or button number
(Productnaam
of knopnummer)
Product name or button number
(Productnaam
of knopnummer)
0:00 or previously
entered time
(0:00 of eerder
ingevoerde tijd)
Temp

1 TempR*
(1 TempR*)
Number (Aantal)
1 SENSITIVITY
(1. GEVOELIGHEID)
0:00 or previously
1 Alarm TIME
(1 Alarm-TIJD)
entered time
(0:00 of eerder
ingevoerde tijd)
Shake (Schudden)
1 alarm name
(1 alarmnaam)
1 Alarm Mode
Auto or manual
(1 Alarmmodus)
(Auto of handmatig)
Short (Kort)
1 Alarm tome
(1 Alarmtoon)
2 Alarm Time
:00
(2 Alarm-TIJD)
Filter Prompt**
0
(Filterwaarschuwing**)
HOLD TIME
0
(Bewwartijd)
Exit (Verlaten)
Exit
(Verlaten)
Blank (Leeg)
Select Product
(Selecteer product)
Product Setup
(Productinstelling)
OFF (UIT)

Blank (Leeg)
OFF (UIT)

Actie

* De 3000 heeft ook een gesegmenteerd bakprogramma. De functie, die Bakmodus heet,
wordt gebruikt voor kip met botten en staat standaard ingesteld op UIT. Raadpleeg de handleiding
om deze functie te activeren en te programmeren.
**De filterwaarschuwingen doen zich voor in de programmeersequentie als de Filtermodus
geactiveerd is. Deze fucntie kan worden uitgeschakeld, maar stata standaard ingesteld
op AAN. Raadpleeg de handleiding voor instructies om deze functie uit te schakelen.

Druk op totdat het scherm van het hoofdmenu
overschakelt naar de Productinstelling.
Druk op .

Navigeren door het Filtermenu* ( Als filters geactiveerd zijn)

Geef 1650 in.

Cool, READY
(Koelen, Klaar)

Cool, READY
(Koelen, Klaar)

Houd de filterknop 10 seconden ingedrukt.

Druk op de gewenste productknop.

*Filter

Leeg

Druk op  om naar de mogelijkheden te bladeren: Filteren,
Schoonmaken en filteren, Afvoeren, Vat vullen uit bulk
(bulkoptie), Uitkoken (alleen in de UIT-stand)
en Verlaten. Als de gewenste keuze wordt
weergegeven, drukt u op .
*NB– Opties zijn enkel beschikbaar indien geactiveerd.

Linkerdisplay

Rechterdisplay

Voer de productnaam in met de lettertoetsen. Druk op .

Voer de afgekorte productnaam in met de lettertoetsen.
Druk op .
Voer de tijd in met de cijfertoetsen. Druk op .
(Voer hier 0:00 in en druk op Verlaten/Scannen voor
een niet geprogrammeerde knop.)
Voer de nieuwe temperatuur in. Druk op .
Stel in op de gewenste positie met de -toetsen.
Druk op .
Voer een tijdstip in de bakcyclus in voor een hoorbaar
alarm voor schudden. Druk op .
Stel in op de gewenste positie met de -toetsen.
Druk op .
Stel in op de gewenste positie met de -toetsen.
Druk op .
Stel in op de gewenste positie met de -toetsen.
Druk op .
Dit is het tweede alarm en wordt op exact dezelfde
wijze ingesteld als het eerste alarm.
Voer het aantal bakcycli in voor het product voordat
een filtercyclus wordt aanbevolen.
Voer de tijd in minuten in om het product te bewaren
voor het weg te gooien. Druk op .
Druk op de scanknop om het menu te verlaten of op de 
-knop om verder te programmeren.
Meer programmeren? Druk op de productknop en volg
de instructies boven (Programmeren verlaten?).
Druk op de scanknop.
Druk op Scan (Scannen).

Actie

* De filterfunctie kan worden uitgeschakeld. Als de filterfunctie is uitgeschakeld, heeft de filterknop geen
functie. Als u erop drukt terwijl de friteuse AAN of UIT staat, gebeurt er niets. Raadpleeg
pagina 1-2 van de handleiding voor uitleg over hoe u de 3000-opties activeert.

Navigatie door de Infomodus
Linkerdisplay

Rechterdisplay

UIT of KLAAR

UIT of KLAAR

Last Dispose Stats
(Laatste
afvoerstatistieken)

Leeg

Actie

Navigatie door de vatinstelling.
Linkerdisplay
OFF (UIT)

Druk op  totdat (INFOMODUS) wordt weergegeven,
laat vervolgens de knop los.
Druk op  om naar de mogelijkheden te bladeren:
*Laatste afvoerstatistieken, Dagelijkse statistieken,
Geselecteerde periodestatistieken, Laatste
ladingstatistieken. Als de gewenste keuze wordt
weergegeven, drukt u op .
*OPMERKING: Als de filteroptie uitgeschakeld is, zullen
niet alle gegevens van deze functie worden verzameld.

Rechterdisplay
OFF (UIT)

Actie
De meest linkerregelaar. Druk op  totdat (INFOMODUS),
na het Hoofdmenu en de Productinstelling, wordt weergegeven.

Leeg
Product Setup
(Productinstelling)

Druk op  om naar de Vatinstelling te scrollen.

Vat Setup
(Vatinstelling)
Vat Setup
(Systeem*)

Geef 1656 in

Enter Code
(Voer de code in)
Leeg

Druk op  om naar de mogelijkheden te bladeren:
(Tijd/Datum), (DST-instelling), (E-log), (Wachtwoord wijzigen).
Als de gewenste keuze wordt weergegeven, drukt u op .

