
ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) 
 Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.).  

Η φριτέζα εισέρχεται στον κύκλο τήξης πριν αλλάξει την 
πλήρη θερμοκρασία και θερμότητα σε αυτές του σημείου 
ρύθμισης. 

 Βγείτε από τον κύκλο τήξης πατώντας και απελευθερώνοντας 
το πλήκτρο Exit Cool (Έξοδος από ψύξη) ή οποιοδήποτε 
προγραμματισμένο πλήκτρο προϊόντος. Εμφανίζεται  
το μήνυμα "Exit Melt?" (Έξοδος από τήξη;) στα αριστερά 
και YES NO (ΝΑΙ ΟΧΙ) στα δεξιά. Πατήστε  για έξοδο.  

Μαγείρεμα 
 Εμφάνιση μηνύματος COOL (ΨΥΞΗ): Πατήστε  

το πλήκτρο προϊόντος ή το πλήκτρο Exit Cool  
(Έξοδος από ψύξη). Η φριτέζα θερμαίνεται έως ότου 
φτάσει στη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης και 
εμφανίζεται το μήνυμα READY (ΕΤΟΙΜΟ). 
Πατήστε το πλήκτρο προϊόντος και προσθέστε το προϊόν. 

 Εμφάνιση μηνύματος - - - -: Η θερμοκρασία του κάδου 
βρίσκεται έξω από τη ζώνη READY (ΕΤΟΙΜΟ). 

 Εμφάνιση μηνύματος READY (ΕΤΟΙΜΟ): Πατήστε  
το πλήκτρο προϊόντος και προσθέστε το προϊόν. 

 Εμφάνιση μηνύματος SHAKE (ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ):  
Αν απαιτείται ανακίνηση, ηχεί σχετικός συναγερμός. 

 Εμφάνιση μηνύματος DONE (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ): Πατήστε το 
πλήκτρο προϊόντος για να ακυρωθεί ο συναγερμός. 

 
 Εμφάνιση μηνύματος HOLD (∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ): Πατήστε  

το πλήκτρο προϊόντος που αναβοσβήνει για να ακυρώσετε  
το κράτημα του συναγερμού. 

 Ακύρωση κύκλου μαγειρέματος:  
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο προϊόντος.  

Πλοήγηση πλήκτρων ελεγκτή 
 Προϊόν: Πατήστε για να ξεκινήσει ο κύκλος μαγειρέματος. 

Πατήστε στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος για να 
διακοπεί ο συναγερμός. 

 Έξοδος/Σάρωση: Πατήστε μία φορά και όλα  
τα προγραμματισμένα πλήκτρα προϊόντων ανάβουν. 
Επιλέξτε το Προϊόν που εμφανίζεται. Πατήστε το πλήκτρο 
προϊόντος για να προβάλετε το όνομα του προϊόντος. 
Πατήστε το δεξιό βέλος για να προβάλετε τις 
παραμέτρους. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Exit/Scan  
(Έξοδος/Σάρωση) για επανάληψη. Πατήστε δύο φορές το 
πλήκτρο Exit/Scan (Έξοδος/Σάρωση) για έξοδο.   

 Αριστερό/∆εξιό βέλος (): Πλοήγηση στις επιλογές 
στην αριστερή οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα 
ταυτόχρονα για να ξεκινήσει ο κύκλος στίλβωσης.   

 Επάνω/Κάτω βέλος (): Πλοήγηση στις επιλογές 
στη δεξιά οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα για 
να αλλάξετε γλώσσα αν έχει προγραμματιστεί.  

 Έξοδος από ψύξη: Πατήστε για είσοδο/έξοδο από  
τη λειτουργία ψύξης.  

 Θερμόμετρο (): ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ φριτέζας:  
Πατήστε και απελευθερώστε για το σημείο ρύθμισης/αριστερά 
και τη θερμοκρασία κάδου/δεξιά. 

 Θερμόμετρο (): ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ φριτέζας: 
Πατήστε και απελευθερώστε για να εμφανιστεί η θερμοκρασία, 
η ώρα, η ημερομηνία, η έκδοση του συστήματος και  
η έκδοση 3000. Πατήστε παρατεταμένα για εκδόσεις 
πλακέτας ATO. 

 Σημάδι επιλογής(): ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ φριτέζας: 
Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα: Εναλλαγή 
χρήσης φίλτρου. Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα: 
Ρύθμιση προϊόντος βασικού μενού  

 Σημάδι επιλογής(): ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ φριτέζας: 
Πατήστε και απελευθερώστε: Ελέγξτε την ανάκτηση. 
Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα:  
Λειτουργία πληροφοριών. 

 *Φίλτρο: Πατήστε παρατεταμένα: Επιλογές φίλτρου: 
Filter (Φίλτρο), Clean and Filter (Καθαρισμός και φίλτρο), 
Dispose (Απόρριψη), και Boil Out (Βρασμός)  
(μόνο με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο).  

 *Φίλτρο: Πατήστε παρατεταμένα: Cooks Remaining 
(Υπόλοιπα μαγειρέματα). 

(* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λειτουργεί μόνο αν είναι ενεργοποιημένο)  
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Πλήκτρο λυχνίας LED προϊόντων: 
Παραμένει αναμμένη όταν το προϊόν 
μαγειρεύεται ή διατηρείται . 

∆εξιά πλήκτρα προϊόντων. Τα πλήκτρα 6-10 και 
16-20 αντιστοιχούν σε προϊόντα που εμφανίζονται 
στη δεξιά οθόνη. 

Μπείτε στο Μενού φίλτρου  
αν είναι ενεργοποιημένο 

Μπείτε στον προγραμματισμό, 
απαντήστε στις ειδοποιήσεις  
της αριστερής οθόνης και ελέγξτε  
την ανάκτηση.. Ελέγξτε τις 

πραγματικές 
θερμοκρασίες των 
σημείων ρύθμισης 
και τις εκδόσεις 
λογισμικού. 

Έναρξη/τερματισμός για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 

Ξεχωριστό πάτημα: 
Εναλλαγή μενού, επιλογές 
προγραμματισμού.  
Ταυτόχρονο πάτημα:  
Έναρξη polish (ετίλβωση) 

Έξοδος από  
τα Μενού, σάρωση 
προγραμματισμένων 
στοιχείων μενού. 

Πλήκτρα 
προϊόντων. 
 Πατήστε για  
να ξεκινήσετε και  
να τερματίσετε έναν  
κύκλο μαγειρέματος.  
Πατήστε 
παρατεταμένα για  
να διακόψετε  
ένα μαγείρεμα . 

3000: Γρήγορη αναφορά Ξεχωριστό πάτημα: Εναλλαγή 
μενού, επιλογές προγραμματισμού.  
Ταυτόχρονο πάτημα: Αλλαγή σε  
2η γλώσσα αν έχει προγραμματιστεί. 

ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) 

Αριστερά πλήκτρα προϊόντων: Τα πλήκτρα 1-5 και 1 
1-15 αντιστοιχούν σε προϊόντα που εμφανίζονται στην 
αριστερή οθόνη. 
. 

Αφαιρούμενη 
λωρίδα μενού 

ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) 

Greek  / Ελληνικά 



Πλοήγηση σε Μενού φίλτρου* ( αν η λειτουργία φίλτρων είναι ενεργοποιημένη) 

Προγραμματισμός για Μαγείρεμα με μονό σημείο ρύθμισης* 

Πλοήγηση σε Λειτουργία πληροφοριών 

Παρακάτω θα βρείτε κοινές λειτουργίες προγραμματισμού και πλοήγησης. Στην αριστερή και μεσαία στήλη παρουσιάζονται  
οι ενδείξεις στις οθόνες του υπολογιστή. Στη δεξιά στήλη υπάρχουν οι απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσετε. 
Μπορείτε να βγείτε από κάποιο βήμα προγραμματισμού όποτε το θελήσετε πατώντας το πλήκτρο Scan (Σάρωση) 
έως ότου η οθόνη επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τον προγραμματισμό.  

* Η έκδοση 3000 διαθέτει επίσης πρόγραμμα τμηματικού μαγειρέματος. Αυτή η δυνατότητα ονομάζεται 
Λειτουργία μαγειρεμάτων, χρησιμοποιείται για κοτόπουλο με κόκκαλο αν το επιθυμείτε και ρυθμίζεται  
σε OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) από προεπιλογή. ∆είτε στο εγχειρίδιο για ενεργοποίηση και 
προγραμματισμό αυτής της δυνατότητας. 
 
**Οι ειδοποιήσεις φίλτρου παρουσιάζονται στη σειρά προγραμματισμών αν η λειτουργία φίλτρου είναι 
ενεργοποιημένη. Αυτή η δυνατότητα, η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί, είναι ρυθμισμένη σε ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) 
από προεπιλογή. ∆είτε στο εγχειρίδιο για οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας  

* Η δυνατότητα φίλτρου μπορεί να απενεργοποιηθεί. Όταν η δυνατότητα φίλτρου είναι απενεργοποιημένη, 
το πλήκτρο Filter (Φίλτρο) δεν λειτουργεί. Το πάτημα του με τη φριτέζα στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)  
ή OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) δεν θα έχει καμία ισχύ. ∆είτε στη σελίδα 1-2 του εγχειριδίου για μια εξήγηση 
των επιλογών ενεργοποίησης της έκδοσης 3000. 

Πλοήγηση στη ρύθμιση κάδου 

Αριστερή οθόνη ∆εξιά οθόνη Ενέργεια 
OFF (Απενεργ.) OFF (Απενεργ.)  Πατήστε το  έως ότου εμφανιστεί η αλλαγή από Βασικό μενού 

σε Ρύθμιση προϊόντος. 
PRODUCT setup  
(Pύθμιση προϊόντος) 

Κενή οθόνη Πατήστε το . 

Product Setup  
(Ρύθμιση προϊόντος) 

Εισαγάγετε τον κωδικό Πληκτρολογήστε 1650. 

Select Product 
(Επιλογή προϊόντος) 

Κενή οθόνη Πατήστε το πλήκτρο προϊόντος που επιθυμείτε. 

LONG Name  
(Κανονική ονομασία) 

Product name or button 
number (Ονομασία 
προϊόντος  
ή αριθμός πλήκτρου) 

Πληκτρολογήστε το όνομα του προϊόντος με γράμματα πλήκτρα. 
Πατήστε το ►. 

Short Name  
(Σύντομη ονομασία) 

Product name or button 
number (Ονομασία 
προϊόντος  
ή αριθμός πλήκτρου) 

Πληκτρολογήστε μια συντομογραφία του ονόματος του προϊόντος  
με γράμματα πλήκτρα. Πατήστε το ►. 

1 Time (Χρόνος) 0:00 ή ο χρόνος που  
έχει καταχωρηθεί 
προηγουμένως 

Πληκτρολογήστε τον χρόνο με νούμερα πλήκτρα. Πατήστε το ►.  
(Πληκτρολογήστε 0:00 εδώ και πατήστε Exit/Scan (Έξοδος/Σάρωση) 
για κατάργηση αντιστοιχίας πλήκτρου). 

1 TempR* Temp (Θερμοκρασία) Πληκτρολογήστε νέα θερμοκρασία. Πατήστε το . 
1 SENSITIVITY 
(Ευαισθησία) 

Number (Αριθμός) Ρυθμίστε στην επιθυμητή θέση με τα πλήκτρα . Πατήστε το . 

1 Alarm TIME  
(Χρόνος συναγερμού) 

0:00 ή ο χρόνος που  
έχει καταχωρηθεί 
προηγουμένως 

Πληκτρολογήστε τον χρόνο στον κύκλο μαγειρέματος  
για ηχητικό συναγερμό για ανακίνηση. Πατήστε το . 

1 alarm name  
(ονομασία συναγερμού) 

Shake (Ανακίνηση) Ρυθμίστε στην επιθυμητή θέση με τα πλήκτρα . Πατήστε το . 

1 Alarm Mode  
(Λειτουργία 
συναγερμού) 

Auto or manual (Αυτόματη  
ή χειροκίνητη) 

Ρυθμίστε στην επιθυμητή θέση με τα πλήκτρα . Πατήστε το . 

1 Alarm tome  
(Τόνος συναγερμού) 

Short (Σύντομος) Ρυθμίστε στην επιθυμητή θέση με τα πλήκτρα . Πατήστε το . 

2 Alarm Time  
(Χρόνος συναγερμού) 

:00 Αυτός είναι ένας δεύτερος συναγερμός και ρυθμίζεται όπως  
και ο πρώτος. 

Filter Prompt** 
(Ειδοποίηση φίλτρου) 

0 Πληκτρολογήστε τον αριθμό των κύκλων μαγειρέματος για  
το προϊόν πριν σας ζητηθεί κύκλος φίλτρου. 

HOLD TIME  
(Χρόνος διατήρησης) 

0 Πληκτρολογήστε τον χρόνο σε λεπτά για τη διατήρηση  
του προϊόντος πριν την απόρριψη. Πατήστε το ►. 

Exit (Έξοδος) Exit (Έξοδος) Πατήστε το πλήκτρο σάρωσης για έξοδο ή το πλήκτρο   
για πρόσθετο προγραμματισμό. 

Select Product  
(Επιλογή προϊόντος) 

Κενή οθόνη Κι άλλος προγραμματισμός; Πατήστε το πλήκτρο προϊόντος  
και ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω από το μήνυμα "Exit 
Programming?" (Έξοδος από προγραμματισμό;) Πατήστε  
το πλήκτρο σάρωσης. 

Product Setup  
(Ρύθμιση προϊόντος) 

Κενή οθόνη Πατήστε το πλήκτρο σάρωσης 

OFF (απενεργ.) OFF (απενεργ.)   

Αριστερή οθόνη ∆εξιά οθόνη Ενέργεια 

Cool, READY  
(Ψύξη, έτοιμο) 

Cool (Ψύξη),  
READY (έτοιμο) 

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Filter (Φίλτρο)  
για 10 δευτερόλεπτα. 

*Filter (Φίλτρο) Κενή οθόνη Πατήστε το  για εναλλαγή ανάμεσα στις επιλογές: Filter (Φίλτρο), 
Clean and Filter (Καθαρισμός και φίλτρο), Dispose (Απόρριψη), 
Fill Vat from Bulk (Πλήρωση κάδου από χύμα ποσότητα) 
(μόνο χύμα), Boil Out (Βρασμός) (μόνο με τη φριτέζα στο OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)) και Exit (Έξοδος). Με την εμφάνιση 
της επιθυμητής επιλογής πατήστε το . 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ– Οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο  
αν είναι ενεργοποιημένες. 

Αριστερή οθόνη ∆εξιά οθόνη Ενέργεια 

OFF 
(Απενεργοποίηση) ή 
READY (Έτοιμο) 

OFF (Απενεργοποίηση)  
ή Ready (Έτοιμο) 

Πατήστε το  έως ότου το μήνυμα INFO MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) εμφανιστεί και απελευθερώστε το πλήκτρο. 

Last Dispose Stats 
(Στατιστικά τελευταίας 
απόρριψης) 

Κενή οθόνη Πατήστε το ► για εναλλαγή ανάμεσα στις επιλογές: *Last 
Dispose Stats (Στατιστικά τελευταίας απόρριψης), Daily 
Stats (καθημερινά στατιστικά), Selected Period Stats (Στατιστικά 
επιλεγμένης περιόδου), Last Load Stats (Στατιστικά τελευταίας 
φόρτωσης). Με την εμφάνιση της επιθυμητής επιλογής πατήστε το . 
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την επιλογή Filter (Φίλτρο) 
απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η συλλογή όλων των 
δεδομένων σε αυτές τις δυνατότητες. 

Αριστερή οθόνη ∆εξιά οθόνη Ενέργεια 

OFF (Απενεργ.) OFF (Απενεργ.) Ξεκινήστε με τον τέρμα αριστερά ελεγκτή. Πατήστε το  έως 
ότου το μήνυμα INFO MODE  (λειτουργία Πληροφοριών) 
εμφανιστεί, αλλάζοντας σε Main (Βασικό) και έπειτα σε Product 
Setup (Ρύθμιση προϊόντος). 

Product Setup  
(Ρύθμιση προϊόντος) 

Κενή οθόνη Πατήστε το ► για εναλλαγή σε Vat Setup (Ρύθμιση κάδου). 

Vat Setup  
(Ρύθμιση κάδου) 

Εισαγάγετε τον κωδικό Πληκτρολογήστε 1656. 

System* (Σύστημα) Κενή οθόνη Πατήστε το ► για εναλλαγή ανάμεσα στις επιλογές: Time/Date 
(Ώρα/Ημερομηνία), DST Setup (Ρύθμιση θερινής ώρας - DST),  
E-Log (Αρχείο), Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης).  
Με την εμφάνιση της επιθυμητής επιλογής πατήστε το . 


