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UPOZORNĚNÍ
POKUD ZÁKAZNÍK PRO TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽIJE BĚHEM ZÁRUČNÍHO OBDOBÍ JINÉ SOUČÁSTI,
NEŽ JSOU NEUPRAVENÉ, NOVÉ NEBO RECYKLOVANÉ SOUČÁSTI ZAKOUPENÉ PŘÍMO OD
SPOLEČNOSTI FRYMASTER NEBO JAKÉHOKOLI SERVISNÍHO STŘEDISKA POVĚŘENÉHO
TOVÁRNOU FRYMASTER, ANEBO POUŽÍVANÁ SOUČÁSTKA BUDE UPRAVENÁ JINAK, NEŽ BYLA
JEJÍ PŮVODNÍ KONFIGURACE, BUDE PLATNOST TÉTO ZÁRUKY ZRUŠENA.
SOUČASNĚ
SPOLEČNOST FRYMASTER ANI JEJÍ POBOČKY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÝMKOLI
NÁROKŮM, POŠKOZENÍM NEBO VÝDAJŮM VZNIKLÝM ZÁKAZNÍKOVI PŘÍMO ČI NEPŘÍMO,
CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ V DŮSLEDKU INSTALACE JAKÉKOLI UPRAVENÉ SOUČÁSTI A/NEBO
SOUČÁSTI OBDRŽENÉ OD SERVISNÍHO STŘEDISKA, KTERÉ K TOMU NEBYLO POVĚŘENO.
UPOZORNĚNÍ
Toto zařízení je určeno pouze k profesionálnímu používání a může být obsluhováno pouze
kvalifikovaným personálem. Instalaci, údržbu a opravy by mělo provádět servisní středisko
pověřené společností Frymaster (FAS) nebo jiný kvalifikovaný odborník. Instalace, údržba nebo
opravy nekvalifikovanými pracovníky mohou vést ke zrušení záruky výrobce.
UPOZORNĚNÍ
Toto zařízení musí být nainstalováno v souladu s příslušnými národními a místními předpisy
země a/nebo oblasti, ve které je zařízení instalováno.
OZNÁMENÍ MAJITELŮM JEDNOTEK VYBAVENÝCH ŘÍDICÍMI JEDNOTKAMI
USA
Toto zařízení splňuje kapitolu 15 pravidel Federální komunikační komise USA (FCC). Jeho
provozování je podmíněno splněním následujících dvou podmínek: 1) Toto zařízení nesmí
způsobovat žádné škodlivé rušení a 2) Toto zařízení musí být schopno přijmout veškerá
obdržená rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování. Ačkoli je toto
zařízení zařazeno do třídy A, bylo prokázáno, že splňuje limity třídy B.
KANADA
Tento digitální přístroj nepřevyšuje limity třídy A nebo B pro emise rádiových šumů tak, jak jsou
stanoveny standardem ICES-003 Ministerstva komunikací Kanady (Canadian Department of
Communications).
Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A
et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.
NEBEZPEČÍ
Před přesouváním, testováním, údržbou a jakoukoli opravu fritézy Frymaster odpojte všechny
elektrické napájecí kabely od zdroje elektrického napájení.
UPOZORNĚNÍ
Pokyny v této příručce pro používání systému s velkými nádržemi na olej pro doplňování a
vypouštění oleje jsou určeny pro systém Frontline nebo RTI. Tyto pokyny nemusí být
aplikovatelné pro jiné systémy s velkými nádržemi na olej.
NEBEZPEČÍ

Zajistěte, aby v odvodech nebyly žádné předměty. Zavírající se ovládače by mohly způsobit
poškození nebo poranění.
NEBEZPEČÍ
Před naplněním fritovací pánve olejem z ní odstraňte všechny kapky vody. Pokud byste to neprovedli,
dojde k rozstřikování horké tekutiny, když se olej zahřeje na teplotu pro vaření.

VÝSTRAHA
Do JIB nepřidávejte HORKÝ nebo POUŽITÝ olej.
VÝSTRAHA
Do SDU NIKDY nevypouštějte roztok pro důkladné čištění (vyvaření). Roztok po hlubokém čištění
(vyvaření) může SDU poškodit a znamenat zrušení platnosti záruky.
NEBEZPEČÍ
Při vypouštění oleje do nádrže pro vypouštění nenaplňujte nádrž nad úroveň vyznačenou ryskou pro
maximální naplnění.
NEBEZPEČÍ
Než olej vypustíte do vhodné KOVOVÉ nádrže pro vypouštění, nechte jej vychladnout na 38 °C.
NEBEZPEČÍ
Při vypouštění oleje do odpovídající jednotky SDU nebo KOVOVÉ nádoby musí tato nádoba mít objem
aspoň 15 litrů. V opačném případě by mohlo dojít k přetečení oleje a poranění.
NEBEZPEČÍ
Při vypouštění vyvařovacího roztoku do odpovídající KOVOVÉ nádoby musí tato nádoba mít objem aspoň
15 litrů. V opačném případě by mohlo dojít k přetečení vyvařovacího roztoku a poranění.
NEBEZPEČÍ
Mísu s filtrem otevírejte pomalu, abyste předešli vystříknutí horkého oleje; mohlo by dojít k závažným
popáleninám, uklouznutí a pádu.
NEBEZPEČÍ
Dbejte na to, aby fritovací nádoba a filtry byly zcela vysušené od vody, než je naplníte olejem. Pokud
byste to neprovedli, dojde k rozstřikování horké tekutiny, když se olej zahřeje na teplotu pro vaření.
VÝSTRAHA
Nadřízený na pracovišti je odpovědný za zajištění informovanosti obsluhy o rizicích spojených s
provozováním systému filtrování horkého oleje, a to zejména při filtrování oleje, jeho vypouštění a čištění.
NEBEZPEČÍ
Nevypouštějte více než jednu fritovací pánev současně do zabudované filtrační jednotky, abyste zabránili
přetečení a rozlití horkého oleje, který by mohl způsobit vážné popáleniny, uklouznutí a pád.
VÝSTRAHA
Do filtrační nádoby nikdy nevypouštějte vodu. Voda by mohla poškodit filtrační čerpadlo.
VÝSTRAHA
Před vypuštěním nebo likvidací oleje se ujistěte, že je vložena papírová/filtrační vložka. Pokud se tak
nestane, může dojít k ucpání papírové/filtrační vložky a/nebo čerpadel.
NEBEZPEČÍ
NEVYPOUŠTĚJTE více než jednu nebo dvě plné fritovací nádoby současně do jednotky SDU najednou,
abyste zabránili přetečení a rozlití horkého oleje, který by mohl způsobit vážné popáleniny, uklouznutí a
pád.

VÝSTRAHA
Filtrační systém nikdy neprovozujte bez přítomnosti oleje v systému.
VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívejte filtrační nádobu k přepravě starého oleje do úložiště pro likvidaci.
VÝSTRAHA
V průběhu vyvařování nenechávejte fritézu bez dozoru. Pokud se stane, že roztok překypí, přepněte spínač
ON/OFF (zapnout/ vypnout) okamžitě do pozice OFF (vypnout).
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KAPITOLA 1: NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDICÍ JEDNOTKY
FILTERQUICK™
1.1 Používání řídicí jednotky FilterQuick™
Ukončit režim
chlazení (121°C);
návrat k
nastavené
hodnotě.
Stisknuto samostatně:
Posunujte se nabídkou,
s možnostmi
programování.
Stisknuto současně:
Spustí leštění.

Zadejte kódy, odpovězte na výzvy na
levém levém display a zkontrolujte
obnovení.. Viz strana 1-2.
Zkontrolujte stávající
hodnoty, nastavené
teploty a verze
softwaru..

Přístup k
nabídkám filtru.
Zkontrolujte
procenta filtru.
Viz strana 1-11.

Stisknuto samostatně:
Pohyb zobrazenou
nabídkou a možnostmi
programování.
Stisknuto současně:
Přepne na druhý jazyk, je-li
nastavený.

Skenování
naprogramovaných
položek nabídky..

Zapnuto/
Vypnuto
Levá tlačítka produktů:
1-5 a 11-15 jsou produkty
pro levý displej.

Zapnuto/
Vypnuto
Kontrolka LED tlačítka
produktu: Problikává při
vaření or nebo zatřepání
a alarmu vaření.

Stiskněte tlačítka
produktů a spusťte/
zastavte vaření a
potvrďte alarm zatřepání.

Pravá tlačítka produktů: 610 a16-20 jsou produkty pro
pravý displej.

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza zahájí rozpouštěcí cyklus pro pomalé zahřívání pevného tuku na naprogramovanou teplotu před
přepnutím na plnou teplotu a ohřátí na nastavenou hodnotu nebo klidovou teplotu a zobrazí: READY (Připraveno).
 Při použití tekutého oleje, ukončíte rozpouštěcí cyklus stisknutím a uvolněním tlačítka Exit Cool (Konec chlazení), nebo libovolného naprogramovaného
tlačítka produktu. Pravý displej zobrazí Exit Melt? (Ukončit rozpouštění?) a levý displej YES NO (Ano Ne). Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte.
Vaření
Zobrazení COOL (Chlazení): Stiskněte tlačítko produktu nebo Exit Cool (Konce chlazení); fritéza se zahřeje na nastavenou hodnotu a zobrazí READY
(Připraveno).
 Zobrazení READY (Připraven): Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.
 Zobrazení -----: Teplota vany je mimo zónu READY (Připraveno).
 Zobrazení DONE (Hotovo): Stiskněte problikávající tlačítko produktu, zrušte alarm a ukončete vaření.
 Zobrazení HOLD (Podržet): Stiskněte problikávající tlačítko produktu a zrušte zvukové znamení výdrže.
 Zrušení vaření: Stiskněte a podržte problikávající tlačítko produktu a zrušte cyklus vaření.



Změňte teplotu vaření: Stiskněte a podržte tlačítko produktu s požadovanou odlišnou teplotou vaření po dobu 3 sekund. Zvukový signál potvrdí, že teplota
byla změněna. Stiskněte tlačítko produktu znovu a začněte vařit na nové teplotě.
POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka produktu s jinou nastavenou hodnotou než je současně aktivovaný produkt vaření, ozve se nízký tón a nový cyklus vaření
se neaktivuje, dokud není vaření dokončeno a teplota vaření změněna.
Controller Button Navigation (Tlačítko navigace řídicí jednotky)
Produkt: Stisknutím spouštíte cyklus vaření. Aktivní, když svítí sousední kontrolka LED. Kontrolka LED problikává během cyklu vaření. Stiskněte a
podržte a zrušte tak cyklus vaření. Stiskněte na konci cyklu vaření a zrušte alarm. Stiskněte a podržte produkt s jinou nastavenou hodnotou pro změnu
nastavené hodnoty teploty.
 Exit/Scan (Konec/Skenování): Stiskněte jednou; všechna tlačítka produktů svítí. Vyberte zobrazený produkt. Stiskněte tlačítko produktu a zobrazte
název produktu. Stiskněte tlačítko  pro postup přes všechny parametry výrobků. Stisknutím tlačítka Exit/Scan (Konec/Skenování) opakujte. Dvakrát
stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) a režim ukončete.
 Šipky doleva/doprava: Navigace mezi možnostmi v levém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a spusťte cyklus leštění
 Šipky nahoru/dolů: Navigace mezi možnostmi v pravém displeji. Stiskněte obě tlačítka současně a přepněte na druhý jazyk, pokud je vybraný v
nastavení.
 Exit Cool (Konec chlazení): Ukončení režimu chlazení, vrátí fritézu na nastavenou hodnotou teploty.
 Thermometer (Teploměr): Fryer ON (Fritéza zapnuta): Stiskněte a uvolněte tlačítko pro nastavenou hodnotu na levém displeji a teplotu vany na
pravém displeji.
 Thermometer (Teploměr): Fryer OFF (Fritéza vypnuta): Stiskněte tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verzi řídicí jednotky a
softwaru desky tištěných spojů.
 Thermometer (Teploměr): Fryer OFF (Fritéza vypnuta): Stiskněte a podržte tlačítko. Zobrazí teplotu AIF/ATO
 Checkmark (Symbol zaškrtnutí): Fryer OFF (Fritéza vypnuta): Stisknutím zaškrtněte obnovení; stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy: Posun k použití
filtru; Stiskněte a podržte 10 sekund: Nastavení produktu.
 Checkmark (Symbol zaškrtnutí): Fryer ON (Fritéza zapnuta): Stisknutím zaškrtněte obnovení; zadejte kódy a odpovězte na výzvy na levém displeji:
 Filter (Filtr): Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zobrazuje celkové procento uvařených produktů a vaření zbývajících do konce cyklu filtru. Stiskněte a
podržte tlačítko: Možnosti filtru: Filter (Filtr), Clean and Filter (Čištění a filtr), OQS, Dispose (Likvidace), Drain to Pan (Vypustit do vany), Fill From Pan
(Plnění z nádoby), Hot or Cold Clean (Horké nebo studené čištění), Fill Vat From Bulk (Plnění vany z velkoobjemové nádrže) a Pan to Waste (Z mísy do
odpadu, pouze pro zařízení s velkou nádrží).
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1.2 Nabídka nastavení řídicí jednotky FilterQuick™
………………………………………………………………………………………………………….. 1.9
Nabídka filtru
[St iskněte a podržte tlačít ko FILTER (Filt r)]
Filt r (dostupné pouze v případě, když je řídicí jednotka ZAPNUTA.)
Čištění a filtr (dostupné pouze v případě, když je řídicí jednotka ZAPNUTA.)
OQS (snímač kvality oleje) (dostupné pouze v případě, když je řídicí jednotka zapnuta, je-li instalována a aktivní .)
Likvidovat (dostupné pouze v případě, když je řídicí jednotka zapnuta nebo vypnuta.)
(Likvidace do SDU / plnit z JIB)
(likvidace do velkoobjemové nebo přední nádoby / plnit z JIB)
(likvidace do velkoobjemové nádoby / Plnění z velkoobjemové nádoby)
Vypustit do nádoby (dostupné pouze v případě, když je řídicí jednotka ZAPNUTA nebo VYPNUTA.)
Čištění (horké [vyvaření] nebo studené [studené čištění (namáčení) (Dostupné pouze při vypnutí řídicí jednotky.)

(Likvidace do SDU / plnit z JIB)
(likvidace do velkoobjemové nebo přední nádoby / plnit z JIB)
(likvidace do velkoobjemové nádoby / Plnění z velkoobjemové nádoby)
Z nádoby do odpadu (pouze velkoobjemová) (dostupné při zapnutí nebo VYPNUTÍ řídicí jednotky.)
Plnění vany z nádoby (Dostupné pouze při vypnutí řídicí jednotky.)
Plnění vany z velkoobjemové nádrže(pouze velkoobjemová) (Dostupné pouze při VYPNUTÍ řídicí jednotky.)
Informační………………...………………………...………………………………………..………………………..
režim
1.5
[St iskněte a podržte tlačít ko (kontrola)]
St atistiky poslední likvidace
Denní statistiky
St atistiky vybraného období
St atistiky posledního plnění
TPM
Režimy hlavní nabídky a t echnické nabídky
[Při vypnutém počítači stiskněte a podržte tlačítko (kontrola) 10 sekund, zobrazí se hlavní nabídka - nastavení produktu]

Nastavení produktu ….………...……………... ..………………………………………………………….. 1.6
[Zadejte 1650 ]
Vyberte produkt
Dlouhý název
Krát ký název
Režim vaření
1 Čas
1 Teplota
1 Citlivost
POZNÁMKA: Jsou programovatelné tři časy al armu..
1 Čas alarmu (zat řepání)
Kroky program ování 2. alarmu js ou jako první. Třetí
1 Název alarmu (zat řepání) alarm zobrazí výzvu po dokončení 2..
1 Režim alarmu (zat řepání)
1 Tón alarmu (zat řepání)
2 Čas alarmu (zat řepání) Čas zde zadaný generuje 3. čas alarmu.
Výzva filtru
Okamžité zapnutí
Čas výdrže
Načtení standardu (Načtení výchozí produktové nabí dky)
Nastavení vany ….….………...……………... ..………………………………………………………….. 1.4
[Zadejte 1656 ]
Syst ém

……………...…...……... ..………………………………………………………….. 1.4
Jazyk
2. jazyk
Místní (CE nebo mimo CE)
Energie (plyn nebo elektrika)
Typ (vana)
Objem systému (Hlučnost)
Formát teploty (F nebo C)
Ukončit teplotu tavení
teplot a režimu chlazení
Výchozí režim chlazení
Čerstvý olej
Odpad
Alarm obnovení
Zvednutí košíku
čas výdrže

Čas/datum………...…..……...……... ..………………………………………………………….. 1.4
DST(Nastavení letního času)

…………….…………………………………………….. 1.4

Filt r

……………... .………...…….....………………………………………………………….. 1.4
Vaření do filtrace
Uzamčení filtru
EOD EOD časovače filtru
EOD čas filtru
Časovač proplachu
Čištění (horké nebo studené)
Časovač čištění (horké nebo studené)
Uzamčení leštění
1 časovač leštění
1 Čas výzvy leštění
1 Čas prodlevy leštění
1 Doba trvání leštění
Povolit procento filt ru
1 Počáteční teplota leštění
Časovač čištění a f iltrace
Čas výzvy čištění a filt race
Časovač prodlevy čištění a filtrace
Počáteční teplota čištění a filtrace
OQS
Seznam posledních 10 chybových kódů
E-Log (Elektronický protokol)
... ..………...…….………………………………...……….. 1.4
..….…...………………... .………………………………………………….. 1.4
Změna hesla
Technický režim
[Zadejte 3000 ]
Vymazat elektronický protokol
Vymazat hesla
Počet řad
Režim výdrže
Test horního limitu

POZNÁMKA: Pokud se počet řad nezmění, nas tavte
zvedání košíku na vypnuto v nastavení vany.

Leštění ………..…………………... .….…...………………... .………………………………………………….. 1.10
Režim skenování
……..…………………... .….…...………………... .………………………………………………….. 1.11
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1.3 Nastavení: Main Menu (Hlavní nabídka)
Stisknutím a podržením tlačítka se symbolem zaškrtnutí 10 sekund, aktivujte režim nastavení, který nejprve zobrazí
Nastavení produktu. Vypněte řídicí jednotku a postupujte podle kroků níže a pohybujte se možnostmi.
Levý displej
OFF (Vypnuto)

Pravý displej
OFF (Vypnuto)

Product Setup
(Nastavení produktu)
Product Setup
(Nastavení produktu)
Vat setup (Nastavení
vany)
Tech Mode
(Technický režim)
Exit (Konec)
Exit (Konec)

Opatření
Začněte levou krajní řídicí jednotkou. Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka
nezobrazí INFO MODE (Informační režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT
SETUP (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko  a posuňte se k Product Setup (Nastavení produktu), Vat Setup (Nastavení
vany), Tech Mode (Technickému režimu) a Exit (Konci). Když je zobrazena požadovaná položka,
stiskněte tlačítko .
Používá se pro naprogramované položky nabídky a parametrů vaření.
Nastavení vany je popsáno níže v kapitole 1.4.
Tech mode (Technický režim) se používá pro aktivaci a vypnutí možností Cooks (Vaření) a Filters
(Filtry).
Stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do vypnutého stavu.

1.4 Nastavení vany
Režim Vat Setup (Nastavení vany) umožňuje řídicí jednotce nastavení pro zobrazení jazyka, velikosti vany a rozsahu
teploty. Při vypnuté řídicí jednotce postupujte podle kroků níže. *POZNÁMKA: Většina voleb systému je dostupná
pouze na levé krajní řídicí jednotce (hlavní).
Levý displej
OFF (Vypnuto)

Pravý displej
OFF (Vypnuto)

PRODUCT
SETUP (Nastavení
produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)

Enter code
(Zadejte kód)

Language

English

(Jazyk)

(Angličtina)

2nd
language (2.

Š SPANISH
(Panělština)

nastavení)

Energy
(Energie)

Type (Typ)
SYSTEM
volume

Non-CE (Mimo CE)
Gas (Plyn)
GL30 Full
(GL30 pln)

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: CE (normy evropské shody) a mimo CE
(neevropské normy) a pak stiskněte tlačítko . Tato možnost je dostupná pouze na levé
krajní řídicí jednotce.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Gas (Plyn) nebo Electric (Elektrická energie)
a stiskněte tlačítko . Tato možnost je dostupná pouze na levé krajní řídicí jednotce.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Plyn - GL30 plná, GL30 dělená, GL30 OSP
plná, GL30 OSP dělená Elektrická energie- EL30-14 plná, EL30-14 dělená, EL30-17 plná
a EL30-17 dělená. Po zobrazení aktuálního typu vany fritézy stiskněte tlačítko .

°F

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: F pro stupně Fahrenheita; C pro stupně
Celsia. Stiskněte tlačítko .

82 °C

Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . (Toto je
teplota, při které fritéza ukončuje cyklus rozpouštění.) Rozsah je 38 °C až 93 °C. Výchozí
hodnota je 82 °C.

121 °C

Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko . (Toto je
teplota během zpětného nastavení nebo klidového režimu.) Výchozí hodnota je 121°C.

teplota tání)

COOL MODE
TEMPR (Teplota

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k výběru, pak stiskněte . (Tato volba umožňuje přepnutí
do jiného jazyka na předním panelu. (např. španělský jazyk jako druhý jazyk.) (Výchozí
hodnota je španělština.)

Nastavuje hlasitost systému pro řídicí jednotku. Zadejte úroveň, 1-9 (1=nejnižší/
9=nejhlasitější). Stiskněte tlačítko .

(Formát teploty)

Exit Melt
Tempr (Konečná

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k výběru, pak stiskněte .
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(Hlasitost systému)

Tempr
format

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko .

(System)

jazyk)

Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou. Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka
nezobrazí INFO MODE (Informační režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko  a přepněte se do režimu nastavení vany, pak stiskněte .

SYSTEM

Locale (Místní

Opatření

1-3

Levý displej

Pravý displej

Opatření

režimu chlazení)

COOL MODE
DEFAULT
(Výchozí režim
chlazení)

0

Ke změně výchozího nastavení použijte číselná tlačítka. (Toto je hodnota v minutách, po
kterou bude fritéza v klidu, než přejde do režimu chlazení. Výchozí hodnota 0 vypíná tuto
funkci.) Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám JIB (Nádoba se skříni) nebo Bulk (Velký
objem). Výchozí nastavení je JIB. Stiskněte tlačítko . Tato možnost je dostupná pouze na
levé krajní řídicí jednotce.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám SDU, BULK (Velký objem) nebo FRONT
(Přední). Výchozí nastavení je SDU. Stiskněte tlačítko . Tato možnost je dostupná pouze
na levé krajní řídicí jednotce.

FRESH OIL
(Čerstvý olej)

JIB (Nádoba ve skříni)

WASTE (Odpad)

SDU (SDU)

RECOVERY
ALARM (Alarm

DISABLED
(Deaktivováno)

Stiskněte tlačítko  pro přesunutí se k volbám DISABLED (Vypnuto) nebo ENABLED
(Aktivováno). Stiskněte tlačítko . (Toto je alarm obnovení, který uzamkne fritézu, pokud
se nezahřívá správně. Výchozí hodnota je Deaktivováno.

DISABLED
(Deaktivováno)

Stiskněte tlačítko  pro přesunutí se k volbám DISABLED (Vypnuto) nebo ENABLED
(Aktivováno). Stiskněte tlačítko . Výchozí hodnota je Deaktivováno.

AUTO

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám AUTO nebo MANUAL (Ručně). Stiskněte
tlačítko . (Toto je alarm zrušení časovače výdrže.) Pokud je nastaveno na AUTO , alarm
se zruší automaticky. Výchozí hodnota je Auto.

Obnoven)Í
BASKET LIFT
(Zvednutí koše)

HOLD TIME
(AS VÝDRŽE)

Exit (Konec)
Exit (Konec)
Time/date Programming (Datum/Čas
programování)

Stiskněte tlačítko  a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.

OFF (Vypnuto)

Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační
režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).

OFF (Vypnuto)

PRODUCT
SETUP
(Nastavení
Produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)

Stiskněte tlačítko  a přepněte se do režimu nastavení vany, pak stiskněte .

Enter code
(Zadejte kód)

SYSTEM
(Systém)
TIME/DATE
(Čas/Datum)
TIME ENTRY
(Záznam času)
DATE FORMAT
(Formát data)
ENTER DATE
(Zadejte datum)

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k nabídce TIME/DATE (Čas/Datum).
Stiskněte tlačítko .

Time (as)
Mm/dd/rr

Ke změně času použijte číselná tlačítka. Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte
tlačítko .
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám. Zobrazí-li se požadované datum, stiskněte
tlačítko .

date (Datum)

Ke změně data použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko .

EXIT (Konec)

Exit (Konec)

Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého stavu.

DST SETUP
(Nastavení letního
času – dst)

Toto je nastavení letního času. Ve Spojených státech začíná letní čas druhou neděli v březnu v 02:00. Hodiny se posunou
o jednu hodinu. Letní čas končí první neděli v listopadu v 02:00. Hodiny se posunou o jednu hodinu zpět. Pro dva
americké státy a mezinárodní umístění, které nepoužívají letní čas, tuto funkci deaktivujte.
Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační
OFF (Vypnuto)
režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).

OFF (Vypnuto)

PRODUCT
SETUP
(Nastavení
Produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)

SYSTEM
(Systém)
DST SETUP
(nastavení letního
času – dst)

Stiskněte tlačítko  a přepněte se do režimu nastavení vany, pak stiskněte .

Enter code
(Zadejte kód)

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k nabídce DST Setup (Nastavení letního času - DST).
Stiskněte tlačítko .
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Levý displej
DST (letní čas)

DST START
MONTH
(Počáteční Měsíc
Letního Času)

DST START
SUNDAY
(Počáteční Neděle
Letního Času)

DST END
MONTH
(Konečný Měsíc
Letního Času)

DST END
SUNDAY
(Konečná Neděle
Letního Času)
Exit (Konec)

Pravý displej

Opatření

Enabled
(Aktivováno)

Stiskněte tlačítko  pro přesunutí se k volbám DISABLED (Vypnuto) nebo ENABLED
(Aktivováno). Stiskněte tlačítko . (Výchozí hodnota je Aktivováno.) Pokud vyberete
Disabled (Deaktivováno), stisknutím tlačítka  zobrazíte konec. Stiskněte tlačítko Exit/Scan
(Konec/Skenování) třikrát a ukončete režim.

3

Zadejte počáteční měsíc letního času pomocí kláves 1-10. (Výchozí počáteční měsíc je v
USA: 3.) Stiskněte tlačítko .

2

Zadejte počáteční neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Pro USA je výchozí je počáteční
neděle 2.) Stiskněte tlačítko .

11

Zadejte konečný měsíc letního času pomocí kláves 1-10. (Pro USA je výchozí je konečný
měsíc 11.) Stiskněte tlačítko .

1

Zadejte konečnou neděli letního času pomocí kláves 1-10. (Pro USA je výchozí je konečná
neděle 1.) Stiskněte tlačítko .

Exit (Konec)

Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého
stavu.

OFF (Vypnuto)

Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační
režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).

FILTER (Filtr)
OFF (Vypnuto)
(Nastavení
Produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)

Stiskněte tlačítko  a přepněte se do režimu nastavení vany, pak stiskněte .
(Zadejte kód)

SYSTEM

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k možnosti FILTER (Filtr):

(Systém)
FILTER (Filtr)

Stiskněte tlačítko .

NONE(Deaktivováno)

Stisknutím tlačítka  přesuňte se k položce NONE, MAX nebo MIN a stiskněte .
(Výchozí hodnota je NONE (Deaktivováno).)
NONE = Zakázáno, MIN = filtrace se musí objevit na každém řádku. Žádné obchvaty jsou
povoleny. MAX = umožňuje filtr možné obejít jednou. V následující filtr přiměje vat, musí
být filtrována.

0

(Toto je celkový počet vaření provedených před výzvou filtru. Výchozí nastavení je 0.)
Zadejte počet vaření před dotazem na filtr. Stiskněte tlačítko .

DISABLED
(Deaktivováno)

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce Enable (Aktivace) nebo Disable (Deaktivace),
pak stiskněte . (Výchozí hodnota je DISABLED (Deaktivováno).)

EOD filter
time (Čas filtru
EOD)

23:59

K naprogramování konečného dne času upozornění na filtru použijte číselná tlačítka. Čas
zadávejte ve formátu 24 hodin. Po uplynutí tohoto času řídicí jednotka zobrazí výzvu filtru.
Stisknutím tlačítka napájení uživatel přepne zařízení do vypnutého stavu. Zadejte 23:59,
pokud nechcete použít žádnou výzvu na konečný den filtru. Stiskněte tlačítko .

FLUSHING
TIMER (Časovač
proplachování)

5

Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače proplachování. Zadejte čas v
minutách. Výchozí hodnota je pět minut. Stiskněte tlačítko .

CLEAN (Čistit)

HOT (Horký)

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce HOT (Boil out) (Horké čištění (vyvaření)), pak
stiskněte . Výchozí nastavení je HOT (Boil out) (Horké čištění (vyvaření))

CLEAN
timer (Časovač

30

clean Čištění)
POLISH
LOCKOUT

Pomocí číselných tlačítek přepněte výchozí nastavení časovače na HOT (Boil out) (Horké
čištění (vyvaření)) nebo COLD CLEAN (Cold soak) (Studené čištění (studené namáčení)).
Zadejte čas v minutách. Výchozí hodnota je 30 minut. Stiskněte tlačítko .

DISABLED
(Deaktivováno)

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce Enable (Aktivace) nebo Disable (Deaktivace),
pak stiskněte . (Výchozí hodnota je DISABLED (Deaktivováno).)

FILTER
LOCKOUT
(Uzamčení filtru)
Cooks til
Filter
(Va ení do
filtrace)
EOD FILTER
TIMER (Časovač
filtru EOD)
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Levý displej

Pravý displej

(Uzamčení leštění)
1 polish
TIMER (Časovač
leštění)

1 polish
prompt
time (1 čas výzvy
leštěn)í
1 polish
DELAY timeR
(Čas prodlevy
leštění)

1 polish
duration (1
doba trvání leštěn)í
ENABLE
FILTERS
PERCENT
(Povolit procento
filtru)
(1 TEPLOTA
spuštění leštěn)í
CLEAN AND
FILTER TIMER
(Časovač čištění a
filtrace)
as výzvy
CLEAN AND
FILTER (Čištění a
filtrace)

Opatření
Pokud je povoleno, může být leštění jednou vynecháno. Při následující výzvě leštění musí
být vana filtrována.

DISABLED
(Deaktivováno)

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce Enable (Aktivace) nebo Disable (Deaktivace),
pak stiskněte . (Výchozí hodnota je DISABLED (Deaktivováno).) Stiskněte tlačítko .

23:59

Pomocí číselných tlačítek naprogramujte čas výzvy leštění. (Toto je čas, kdy je na konci
každého dne zobrazena výzva k leštění.) 23:59 je disabled (Vypnuto). Čas zadávejte ve
formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko .

0:30

Ke změně času použijte číselná tlačítka (10 pro 0). (Toto je čas, po který může operátor
odložit spuštění leštění.) Stiskněte tlačítko . Po prodlevě musí operátor provést leštění.

15

Ke změně použijte číselná tlačítka. (Toto je doba trvání leštění v minutách.) Výchozí hodnota
je 15 minut. Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko . Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce YES (Ano) nebo NO
(Ne), pak stiskněte . Výchozí hodnota je NO (Ne). Stiskněte tlačítko . Zobrazuje
celkové procento uvařených produktů a vaření zbývajících do konce cyklu filtru.

(149 °C)

Ke změně teploty použijte číselná tlačítka. (Toto je minimální teplota nutná pro započetí
leštění.) Výchozí hodnota je 149 °C. Stiskněte tlačítko .

DISABLED
(Deaktivováno)

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce Enable (Aktivace) nebo Disable (Deaktivace),
pak stiskněte . (Výchozí hodnota je DISABLED (Deaktivováno).) Stiskněte tlačítko .
Toto je výzva k provedení čištění filtru.

14:00

Pomocí číselných tlačítek naprogramujte čas výzvy čištění a leštění. (Toto je čas, kdy je na konci
každého dne zobrazena výzva k čištění a leštění, je-li aktivováno.) 23:59 je disabled (Vypnuto).
Čas zadávejte ve formátu 24 hodin. Stiskněte tlačítko . (Výchozí nastavení je 14:00).

1:00

Ke změně času použijte číselná tlačítka (10 pro 0). (Toto je čas, po který může operátor
odložit spuštění časovače prodlevy čištění a filtrace.) Pokud je čas prodlevy = 0, není
prodleva dovolena. Stiskněte tlačítko . Po prodlevě musí operátor provést čištění a filtraci.

(149 °C)

Ke změně teploty použijte číselná tlačítka. (Toto je minimální teplota nutná pro započetí
čištění a filtrace.) (Výchozí hodnota je 149 °C.) Stiskněte tlačítko .

OQS

DISABLED
(Deaktivováno)

V případě instalace viz část 3.1 v kapitole 3.

Exit (Konec)

Exit (Konec)

Stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do vypnutého
stavu.

OFF (Vypnuto)

Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační
režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).

CLEAN AND
FILTER DELAY
TIMER (Časovač
prodlevy čištění a
filtrace)
CLEAN AND
FILTER start
TEMPR (Teplota
spuštění čištění a
filtrace)

E-LOG
(Elektronický
protokol)
OFF (Vypnuto)

PRODUCT
SETUP
(Nastavení
Produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)

SYSTEM
(Systém)

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

(Zadejte kód)

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k položce E-LOG (Elektronický protokol).

1-6

Levý displej

Pravý displej

E-LOG
(Elektronický
protokol)

NOW (NYN)Í

Opatření
Stiskněte tlačítko . (Toto je protokol deseti nejnovějších chybových kódů.)

Time/date
Č(as/datum)

(A až j)

Time/date

Exit (Konec)

Exit (Konec)

Č(as/datum)

Stiskněte tlačítko . (Aktuální čas a datum)
Chyby uvedené v A-J. Stiskněte tlačítko  a přesuňte se jednotlivými chybami. Chybové
kódy jsou uvedeny na straně 2-4. Pokud se nevyskytuje žádná chyba, stisknutím tlačítka  se
zobrazí No errors (Žádné chyby). Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého
stavu.

ZMĚNA HESLA
OFF (Vypnuto)
(Nastavení
Produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)
(SYSTÉM)
CHANGE
PASSWORD
(Změna Hesla)
Product
Setup
(Nastavení
produktu)
(Nastavení vany)
Exit (Konec)

OFF (Vypnuto)

Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační
režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k Vat Setup (Nastavení vany). Stiskněte tlačítko .

(Zadejte kód)

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k možnosti Change Password (Změna hesla).
Stiskněte tlačítko .

1650

Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko .

1656

Ke změně kódu použijte číselná tlačítka. Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko Konec/Skenování celkem třikrát a vraťte řídicí jednotku do vypnutého
stavu.

Exit (Konec)
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4.14 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení provozních statistik
Řídicí jednotka FilterQuick™ shromažďuje a ukládá informace o cyklech vaření a cyklech filtrace. Tato data jsou přístupná
v informačním režimu, který se aktivuje stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí při zapnuté nebo vypnuté řídicí
jednotce. Kroky pro zobrazení dat jsou popsány níže.
Levý displej

Pravý displej

OFF/ON
(Vypnuto/Zapnuto)

OFF/ON
(Vypnuto/Zapnuto)

LAST
DISPOSE
STATS
(Statistiky poslední
likvidace)
Total cooks
(Celkový počet
vařen)í
Last
dispose
(Poslední likvidace)
FILTERS—
since
dispose (Filtry
- od likvidace)
Filters bypassed –
SINCE
DISPOSE (Filtry
vyřazeny – od
likvidace)
Polishes—
since
dispose
(Leštění - od
likvidace)
Polishes bypassed –
SINCE
DISPOSE
(Leštění vyřazena –
od likvidace)
Oil Life
(Životnost oleje)
Oil Life- 1
dispose
prior (ivotnost
oleje - 1 předchozí
likvidace)
Oil Life – 2
disposes
prior (Životnost
oleje - 2 předchozí
likvidace)
Avg Oil Life
(Průměrná životnost
oleje)

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se nezobrazí INFO MODE (Informační
režim) a uvolněte.
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),
TPM). Když je zobrazena požadovaná statistika, stiskněte tlačítko .

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je počet vaření od poslední likvidace.)

date (Datum)

Stiskněte tlačítko . (Toto je datum poslední likvidace.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je počet filtrů od likvidace oleje.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je počet vyřazených filtrů od likvidace oleje.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je počet leštění od likvidace oleje.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je počet vyřazených leštění od likvidace oleje.)

Number Days
(Počet dn)í

Stiskněte tlačítko . (Toto je počet dní od poslední likvidace.)

Number Days
(Počet dn)í

Stiskněte tlačítko . (Toto je životnost oleje - 1 předchozí likvidace.)

Number Days
(Počet dn)í

Stiskněte tlačítko . (Toto je životnost oleje - 2 předchozí likvidace.)

Number Days
(Počet dn)í

Stiskněte tlačítko . (Toto je průměrná životnost oleje za 3 poslední
likvidace.)
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Levý displej
Avg cooks
(Průměrné vařen)í
Reset Last
dispose
stats (Resetovat
statistiky poslední
likvidace)
Reset Last
dispose
stats (Resetovat
statistiky poslední
likvidace)
complete
(Dokončeno)
Exit (Konec)

Pravý displej

Opatření

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je průměrný počet vaření za 3 poslední likvidace.)

Yes no (Ano/ne)

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k položce, nebo tlačítko  a resetujte
statistiky poslední likvidace.

Enter code
(Zadejte kód)

Zadejte 1656.

Exit (Konec)

Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k
požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou
tlačítko  nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu
VYPNUTO.

DAILY STATS
(Denní Statistiky)

Když je zobrazena požadovaná statistika, stiskněte tlačítko .

MON (Ponděl)

date (Datum)

Filters (Filtry)

Number and
day (Počet a dny)

Filters –
prior week
(Filtry - minulý
týden)
Filters
bypassED
(Filtry vyřazeny)

Number and
day (Počet a dny)

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k danému dni v minulém týdnu. Zobrazíli se požadované datum, stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu filtrování vany v daném dni
minulého týdnu. Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu denních filtračních cyklů v
minulém týdnu. Stiskněte tlačítko . Stiskněte jednou tlačítko  a vraťte se
do nabídky informačního režimu, nebo 2x stiskněte tlačítko Exit/Scan
(Konec/skenovat) a vypněte řídicí jednotku.

Number and
day (Počet a dny)

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu vynechání filtrování v daném dni
minulého týdnu. Stiskněte tlačítko .

Cooks (Vařen)

Number and
day (Počet a dny)

Exit (Konec)

Exit (Konec)

SELECTED
PERIOD
STATS
(Statistiky
vybraného období)
Date (Datum)

TIME (Čas)

Cooks (Vařen)

Number (Číslo)

QUIT COOKS
(Konec vařen)Í
On HOURS (Při
počtu hodin)
Reset usage
(Resetovat použit)í
Reset usage
(Resetovat použit)í
Complete

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k počtu cyklů vaření v daném dni
minulého týdnu. Stiskněte tlačítko .
Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k
požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou
tlačítko  nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu
VYPNUTO.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k nabídce informačního režimu: Last
Dispose Stats (Statistiky poslední likvidace), Daily Stats (Denní statistiky),
Selected Period Stats (Statistiky vybraného období), Last Load Stats
(Statistiky posledního plnění) se zobrazenými požadovanými statistikami, pak
stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko . (Toto je datum a čas od začátku vybraného období.)
Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet vaření od začátku vybraného
období.)
Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet vaření zrušených od začátku
vybraného období.)
Stiskněte tlačítko . (Toto je celkový počet hodin zapnutí fritézy od začátku
vybraného období.)
Stiskněte tlačítko  a posouvejte se, nebo tlačítko  a spusťte novou
statistiku vybraného období.

Number (Číslo)
Yes no (Ano/ne)
(Zadejte kód)

Zadejte 1656.
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Levý displej
(Dokončeno)
Exit (Konec)

Pravý displej

Exit (Konec)

LAST LOAD
STATS
(Statistiky
posledního plnění)
Product
(Produkt)
Started
(Spuštěno)
Actual time
(Aktuální čas)
Program
time (as
programu)
Max TEMP
(Maximální
TEPLOTA)
Min TEMP
(Minimální
TEPLOTA)
Avg TEMP
(Průměrná
TEPLOTA)
Heat on
(Topení zapnuté)
Ready for
Cook (Připraveno
pro vařen)í
TPM (TPM)
Aktuální den

Opatření
Stiskněte jednou tlačítko  a pak se stisknutím tlačítka  přesuňte k
požadované volbě. S požadovanou volbou zobrazenou, stiskněte jednou
tlačítko  nebo tlačítko Skenování a přepněte řídicí jednotku zpět do režimu
VYPNUTO.
Když je zobrazena požadovaná statistika, stiskněte tlačítko .

Product
Name (Název
produktu)
Number
Minutes (Počet
minut)
Number
Minutes (Počet
minut)
Number
Minutes (Počet
minut)

Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko . (Toto je čas začátku posledního vaření.)

Stiskněte tlačítko . (Toto je aktuální čas vaření včetně prodloužení času.)

Stiskněte tlačítko . (Toto je naprogramovaný čas vaření.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je maximální teplota oleje během posledního
vaření.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je minimální teplota oleje během posledního
vaření.)

Number (Číslo)

Stiskněte tlačítko . (Toto je průměrná teplota oleje během posledního
vaření.)

%

Stiskněte tlačítko . (Toto je procento času vaření, po který bylo zapnuté
topení během posledního vaření.)

(Ano nebo Ne)

Stiskněte tlačítko . (Toto zobrazí, zda se fritéza vrátila na správnou teplotu
před zahájením cyklu vaření.)

Aktuální datum

TPM (TPM)

Číslo/– – Aktuální
den

TPM (TPM)

Date (Datum)

Exit (Konec)

Exit (Konec)

Když je zobrazena požadovaná statistika, stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko  a zobrazte TPM.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k poslední naměřené hodnotě TPM toho
dne. Stiskněte tlačítko .
POZNÁMKA: Není-li systém nainstalován, nebo pokud je proveden neplatný
nebo žádný odečet, zobrazí se čárkované čáry.
Stiskněte tlačítko  a posuňte se k hodnotám TPM předchozího týdne.
Stiskněte tlačítko  a zobrazte data.
Stiskněte dvakrát tlačítko Scan (Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do
vypnutého stavu.
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1.6 Hlavní nabídka: Nastavení produktu (jedna nastavená hodnota vaření)
Níže je znázorněno programování položky pokrmu. Ujistěte se, že je řídicí jednotka vypnuta a postupujte podle
následujících kroků. Pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování. Kroky programování
kdykoliv ukončete stisknutím tlačítka Exit/Scan (Konec/Skenování), dokud se displej nevrátí do vypnutého stavu.
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)
(Informační režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP
(Nastavení produktu).
PRODUCT SETUP
Stiskněte tlačítko .
(Nastavení Produktu)
Product Setup
(Nastavení produktu)
Select
Product (Vyberte
produkt)

Enter Code
(Zadejte kód)

Long Name
(Dlouhý název)

Název produktu
nebo číslo tlačítka

Short Name
(Krátký název)
COOKING MODE
(Režim Vařen)Í
1 Time (Čas)
1 TEMPR (Teplota)

Zadejte 1650. Pokud vkládáte výchozí nabídku na starší fritézy, postupujte
podle pokynů v šedých polích uvedených níže. Pokud ne, přeskočte šedá pole.
Stiskněte požadované tlačítko produktu.

Zkrácený název
produktu nebo
číslo tlačítka
SINGLE
SETPOINT
(Jedna nastavená
hodnota)
0:00 nebo dříve
zadaný čas
350F nebo
dříve zadaná
teplota
Number (Číslo)

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte kurzor tlačítkem
. Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k následující funkci nastavení
produktu.
Zadejte čtyři znaky názvu produktu, který se během vaření bude střídat s
časovačem. Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko . Pokud vyžadujete nastavení více hodnot nebo segmentové
vaření, stiskněte tlačítko  MULTIPLE SETPOINT (Několik nastavených
hodnot) a přejděte ke kroku 1.8 a postupujte podle pokynů. Výchozí nastavení
je SINGLE SETPOINT (Jedna nastavená hodnota).
Zadejte celkový čas vaření pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko .
Zadejte čas vaření. Stiskněte tlačítko .

1 Time (1 citlivost)
1 alarm time (1
čas alarmu (čas

0:00 nebo dříve
zadaný čas

Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání. Stiskněte tlačítko . Jeli nastaveno na 0:00, přejděte k VÝZVĚ FILTRU.

1 ALARM NAME
(1 Název Alarmu)

SHAKE
(Zatřepání)

Stiskněte tlačítko  a procházejte názvy zvukových znamení (například
Zatřepání, Zamíchání). Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko . Výchozí hodnota je Auto. Stiskněte tlačítko  pro
přesunutí do volby Manual shake alarm mode (Manuální režim zvukové
znamení zatřepání). Stiskněte tlačítko . Režim alarmu (zatřepání) při
nastavení na automatiku ruší alarm automaticky po několika sekundách.
Manuální ovládání vyžaduje akci ze strany uživatele.

zatřepání)

1 RE IM ALARMU
(režim alarmu zatřepání)

AUTO

1 ALARM TONE
(Tón zvukového
znamení) (tón zvukového

Short
(Krátký)

znamení zatřepání)

Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko .

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu zatřepání. Stiskněte
tlačítko . Výchozí hodnota je KRÁTKÝ.
Stiskněte tlačítko . Ponechte 0:00, pokud druhý alarm nepotřebujete. V
případě potřeby zadejte čas a postupujte podle výše zadaných kroků pro
zadávání dalších parametrů. Opakujte pro nastavení třetího času zvukového
znamení. (Pokud pro druhé zvukové znamení zadáte 0:00, kroky pro třetí
zvukové znamení se nezobrazí.)
Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte tlačítko .

2 alarm time
(2 čas alarmu)

0:00

Filter PROMPT
(Výzva filtru)

0 nebo předchozí
zadané číslo.

Instant On
(Okamžité zapnutí)

5 nebo předchozí
nastavené číslo

HOLD TIME (Čas
výdrže)

0 nebo dříve
zadaný čas.

Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po stisknutí tlačítka
produktu před nastavením teploty řídicí jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte
tlačítko . (Výchozí hodnota je 5. 0=VYPNUTO). POZNÁMKA: Čas
okamžitého zapnutí může být nutné nastavit pro mírné zatížení při vaření.
Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací uchováván.
Stiskněte tlačítko .

Exit (Konec)
Select
Product (Vyberte
produkt)

Exit (Konec)

Stiskněte tlačítko  a uložte změny.
Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení produktu výše.
Režim ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka KONEC/SKENOVÁNÍ.
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Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky.
Jakmile je panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li zrušit přiřazení
produktů k tlačítku, nastavte čas vařené na 0:00 a stiskněte tlačítko KONEC/SKENOVÁNÍ.

1.7 Přehled vaření s několika nastavenými hodnotami
Při navolení segmentovaného vaření se produkt může vařit při různých teplotách vaření s ohledem na změny teploty
vyskytující se u programovatelných bodů v cyklech vaření.
Při programování segmentového vaření, je snadné myslet na celý cyklus vaření vyskytující na hodinách odpočítávající čas.
Cyklus vaření začíná s plnou časovou dotací, například 13 minut a je dokončen, když hodiny odpočítávající čas dosáhnou
nuly. Požadované změny teploty jsou zapsány na základě toho, zda se objevují ve vztahu ke zbývajícímu času vaření.
Položky času pro změny teploty jsou pro zbývající čas cyklu
vaření, ne pro čas, který uplynul. Níže uvedená grafika
zobrazuje rozklad 13minutového cyklu vaření. Před zahájením
procesu programování je nejvhodnější vytvořit podobnou
tabulku změn času / teploty.

1:

Zadejte 13:00, kombinovaný čas všech cyklů vaření a 340 °F, počáteční hodnota nastavení.

2:
Zbývající čas
vaření

13

Mínus délka
segmentu

-2

3:
Zbývající čas
vaření
Mínus délka
segmentu
Zadáno v
řídicí
jednotce

Zadáno v řídicí 11
jednotce

• Krok 1 nastavuje celkový čas vaření a počáteční
nastavenou hodnotou.
• Krok 3 nastavuje dobu trvání prvního segmentu
vaření, 2 minuty, a nastavenou hodnotou
první změny teploty.
• Krok 3 nastavuje dobu trvání druhého segmentu
vaření, 4 minuty, a nastavenou hodnotou
druhé změny teploty.
• Krok 4 nastavuje dobu trvání třetího segmentu
vaření, 3 minuty, a nastavenou hodnotou
třetí změny teploty.
Zbývající čtyři minuty času vaření uplynou s
konečnou teplotou. Pro použití konečných minut není
nutné zadávat žádný záznam.

Zadejte 320°F,
první změna
teploty..

Zadejte 310°F,
druhá změna
teploty..

11
-4
7

4:
Zbývající čas
vaření
Mínus délka
segmentu

Zadáno v řídicí 4
jednotce
Zadejte 330°F,
třetí změna
teploty..

2 min.

4 min.

160 °C

154 °C

7:00

12

11

Pro poslední 4 minuty
času vaření se
nevyžaduje žádný
záznam.Řídicí
jednotkaodpočítá
zbývající minuty do
konečného nastavení
hodnoty, která byla
stanovena v kroku 4.

3 min.

171 °C

13

7
-3

4 min.

166 °C

12:00

04:00

10 9
8
7
6
5
4
3
Odpočítávání do konce fritovacího cyklu

2

1

0

1.8 Hlavní nabídka: Product Setup (Nastavení produktu) (několik nastavených hodnot
vaření, segmentové)
Levý displej
OFF (Vypnuto)

Pravý displej
OFF (Vypnuto)

PRODUCT
SETUP (Nastavení
Produktu)
Product
Setup (Nastavení
produktu)
Select
Product
(Vyberte produkt)

Enter Code (Zadejte
kód)

Long Name
(Dlouhý název)

Název produktu nebo číslo
tlačítka

Short Name
(Krátký název)

Zkrácený název produktu
nebo číslo tlačítka

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí
INFO MODE (Informační režim), měnící se na MAIN (Hlavní)
a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko .

Zadejte 1650.

Stiskněte požadované tlačítko produktu.
Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Posuňte
kurzor tlačítkem . Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k
následující funkci nastavení produktu.
Pomocí kláves s písmeny zadejte zkrácený název produktu, 4
znaky, který se střídá s časem vaření. Stiskněte tlačítko .
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Levý displej
COOKING MODE
(Režim Vařen)Í
1 Time (Čas)
1 TEMPR (Teplota)

Pravý displej
SINGLE SETPOINT
(Jedna Nastavená Hodnota)
0:00 nebo dříve zadaný
čas
350F nebo dříve zadaná
teplota

Opatření
Stiskněte tlačítko . Pokud vyžadujete nastavení více hodnot
nebo segmentové vaření, stiskněte tlačítko  MULTIPLE
SETPOINT (Několik nastavených hodnot) a postupujte podle
instrukcí v následující sekci. (Výchozím nastavením je
SINGLE SETPOINT (Jedna nastavená hodnota))
Zadejte celkový čas vaření pro položku segmentu a stiskněte
tlačítko .
Zadejte počáteční teplotu vaření a stiskněte tlačítko .

1 sensitivity
(Citlivost)

Number (Číslo)

2 Time (Čas)

0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte úroveň citlivosti 0-9 pro produkt. Stiskněte tlačítko .
Výchozí hodnota je 0.
Zadejte čas zbývající po první změně teploty (viz strana 1-9) a
stiskněte tlačítko .

2 TEMPR (Teplota)

0 nebo dříve zadaná teplota

Zadejte první změnu teploty a stiskněte tlačítko .

2 sensitivity
(Citlivost)

0 nebo dříve zadaná
hodnota
0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko
. Výchozí hodnota je 0.
Zadejte čas zbývající po druhé změně teploty a stiskněte
tlačítko .

0 nebo dříve zadaná teplota

Zadejte teplotu druhého segmentu a stiskněte tlačítko .

0 nebo dříve zadaná
hodnota
0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko
. Výchozí hodnota je 0.
Zadejte čas zbývající po třetí změně teploty a stiskněte tlačítko
.

4 TEMPR (Teplota)

0 nebo dříve zadaná teplota

Zadejte teplotu třetího segmentu a stiskněte tlačítko .

4 sensitivity
(Citlivost)

0 nebo dříve zadaná
hodnota

5 Time (Čas)

0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko
. Výchozí hodnota je 0.
Pokud není vyžadováno více segmentů, ponechte nulu a
stiskněte tlačítko . Je-li potřeba více segmentů, pokračujte v
programování dle výše uvedeného návodu. Limit je pět.

5 TEMPR (Teplota)

0 nebo dříve zadaná teplota

Zadejte teplotu třetího segmentu a stiskněte tlačítko .

5 sensitivity
(Citlivost)
1 ALARM time
(Čas zvukového
znamení)
1 alarm name
(Název alarmu)

0 nebo dříve zadaná
hodnota

Zadejte pružnou hodnotu, 0-9, pro produkt a stiskněte tlačítko
. Výchozí hodnota je 0.

0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte čas cyklu vaření pro zvukový alarm zatřepání.
Stiskněte tlačítko .

shake (zatřepán)í

Stiskněte tlačítko  a procházejte názvy zvukových
znamení (například Shake (Zatřepání)). Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko  pro přesunutí se k potvrzení volby Auto
(Auto) nebo Manual shake alarm (Manuální režim zvukového
znamení zatřepání). Stiskněte tlačítko . Výchozí nastavení je
auto.

3 Time (Čas)
3 TEMPR
(Teplota)
3 sensitivity
(Citlivost)
4 Time (Čas)

1 alarm mode
(Režim zvukového
znamení)
1 Alarm Tone
(Tón zvukového
znamení)
2 SHAKE time
(Čas zatřepání)
2 Alarm name
(Název zvukového
znamení)

auto (Auto)

Short (Krátký)

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu
zatřepání. Stiskněte tlačítko .

0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte čas cyklu vaření pro druhý zvukový alarm zatřepání.
Stiskněte tlačítko .

shake (Zatřepán)í

Stiskněte tlačítko  a procházejte názvy zvukových
znamení (například Shake (Zatřepání)). Stiskněte tlačítko .
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Levý displej

Pravý displej

Opatření

2 alarm mode
(Režim zvukového
znamení)

auto (auto)

Stiskněte tlačítko  pro přesunutí se k potvrzení volby Auto
(Auto) nebo Manual shake alarm (Manuální režim zvukového
znamení zatřepání). Stiskněte tlačítko . Výchozí nastavení je
auto.

2 Alarm Tone
(Tón zvukového
znamení)

Short (Krátký)

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu
zatřepání. Stiskněte tlačítko .

3 time (Čas)

0:00 nebo dříve zadaný
čas

Zadejte čas pro třetí zvukový alarm pro zatřepání. Stiskněte
tlačítko .

3 Alarm name
(Název zvukového
znamení)

shake (Zatřepán)í

Stiskněte tlačítko  a procházejte názvy zvukových
znamení (například Shake (Zatřepání)). Stiskněte tlačítko .

auto (Auto)

Stiskněte tlačítko  pro přesunutí se k potvrzení volby Auto
(Auto) nebo Manual shake alarm (Manuální režim zvukového
znamení zatřepání). Stiskněte tlačítko . Výchozí nastavení je
auto.

Short (Krátký)

Stiskněte tlačítko  a posuňte se k volbě tónů alarmu.
Stiskněte tlačítko .

3 alarm mode
(Režim zvukového
znamení)
3 Alarm Tone
(Tón zvukového
znamení)
Filter PROMPT
(Výzva filtru)

0 nebo předchozí zadané
číslo.

Zadejte počet cyklů vaření před výzvou filtru a stiskněte
tlačítko .
Toto je čas v sekundách, kdy fritéza hřeje na 100%, po
Instant ON
stisknutí tlačítka produktu před nastavením teploty řídicí
0
(Okamžité zapnutí)
jednotkou. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko . Výchozí
hodnota je 0.
HOLD TIME (Čas
Zadejte čas, po který bude produkt před likvidací uchováván.
0 nebo dříve zadaný čas
výdrže)
Stiskněte tlačítko .
Exit (Konec)
Exit (Konec)
Stiskněte tlačítko  a uložte změny.
Select
Další pokyny pro programování naleznete v kapitole Nastavení
Product
produktu. Režim ukončete a vypněte dvojím stisknutím tlačítka
(Vyberte produkt)
EXIT/SCAN (Konec/Skenování).
Chcete-li zpřístupnit pás nabídky, demontujte šrouby panelu. Spusťte panel a sejměte pás ze zadní strany řídicí jednotky.
Jakmile je panel nabídky aktualizován, při montáži postupujte v obráceném pořadí kroků. Chcete-li odebrat přiřazení
produktů k tlačítku, nastavte čas vaření na 0:00 a stiskněte tlačítko EXIT/SCAN (Konec/Skenování).
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Menu filtr

Řídicí jednotka FilterQuick™ má následující možnosti nabídky Filter (Filtr): Filter (Filtr), Clean and Filter (Čištění a filtr), OQS
(je-li nainstalováno), Dispose (Likvidace) (SDU nebo alternativní nádoba / Manually Fill Vat From JIB (Ruční plnění vany z JIB),
Dispose to Bulk (Zlikvidovat do velkoobjemové nádrže) nebo Front / Manually Fill Vat From JIB (Přední/Ruční plnění vany z
JIB), Dispose to Bulk (Zlikvidovat do velkoobjemové nádrže) / Fill From Bulk (Plnění z velkoobjemové nádrže)), Drain to Pan
(Vypustit do vany), Clean (Čištění) (Hot (Horké [ Boil Out (Vyvaření)] nebo Cold (Studené) [Cold Clean (Studené čištění])
(Dispose to SDU or alternate container (Likvidace do SDU nebo alternativní nádoby) / Manually Fill Vat From JIB (Ruční plnění
vany z JIB), Dispose to Bulk (Zlikvidovat do velkoobjemové nádrže) nebo Front / Manually Fill Vat From JIB (Přední/Ruční
plnění vany z JIB), Dispose to Bulk (Zlikvidovat do velkoobjemové nádrže)/Fill From Bulk (Plnění z velkoobjemové nádrže)), Fill
From Pan (Plnění z nádoby), Pan to Waste (Z mísy do odpadu) (pouze přední nebo velkoobjemová) a Fill Vat From Bulk (Plnění
vany z velkoobjemové nádrže) (pouze velkoobjemová). Všechny možnosti jsou přístupné stisknutím a podržením tlačítka Filtr,
dokud se na displeji nezobrazí nabídka Filtr. Pokud teplota fritézy není na pod hodnotou 148 °C, řídicí jednotka bude zobrazovat
WAIT FOR FILTER (Čekat na filtr) or FILTER BUSY (Filtr je zaneprázdněn). Řídicí jednotka musí být na hodnotě 148 °C nebo
vyšší, pokud mají být provedeny funkce Filter (Filtr), Clean and Filter (Čistit a filtrovat) nebo Polish (Leštění). Všechny zprávy
vyžadují potvrzení nebo vyčištění všech řídicích jednotek před započetím procesu filtrace. POZNÁMKA: Některé funkce jsou
dostupné pouze v případě, že je řídicí jednotka zapnutá, zatímco jiné pouze při vypnuté řídicí jednotce. Některé jsou
dostupné při zapnuté i vypnuté řídicí jednotce. Viz nabídka na straně 1-2.
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Aktivace režimu nabídky Filtr
Levý displej
READY
(Připraveno)

Pravý displej
READY
(Připraveno)

FILTER (Filtr)

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (Filtr), dokud se nezobrazí FILTER
MENU (Nabídka filtr) po dobu tří sekund a přepněte na FILTER (Filtr).
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se do nabídky Clean and Filter (Čistit a filtrovat),
OQS (je-li nainstalováno), Dispose (Likvidace), Drain To Pan (Vypustit do
nádoby), Fill Vat From Pan (Plnění vany z nádoby), Fill Vat from Bulk (Plnění
vany z velkoobjemové nádrže) (pouze velkoobjemová), Pan to Waste (Z mísy do
odpadu) (pouze přední nebo velkoobjemová), Clean (Čištění) nebo Exit (Konec).
Když je zobrazena požadovaná položka, stiskněte tlačítko . Postupujte podle
pokynů na následujících stranách a přejděte k režimům. Pokud mísa s filtrem není
plně usazena na svém místě, řídicí jednotka zobrazí INSERT PAN (Vložit vanu).
Jakmile je vana filtru zasunuta zcela na své místo a deska MIB zobrazí „A“,
funkce filtru pokračuje.

1.9.1 Filtr
Levý displej

Pravý displej

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (Filtrovat), dokud se nezobrazí
FILTER (Filtrovat).

FILTER (Filtr)
LEFT (Levá) (pouze u
dělených van)
FILTER (Filtr)

RIGHT (Pravá)
(pouze u dělených van)

FILTER NOW?
(Filtrovat nyní?)

YES/NO (Ano/ne)

SKIM VAT (Vybrat
nečistoty) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje).

Zobrazí se
CONFIRM
(Potvrdit) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje)

Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
(Ne), vyřaďte filtraci a vraťte se do předchozího stavu. Pokud byla
výzva filtru iniciována řídicí jednotkou, výzva se objeví znovu,
jakmile počítadlo vaření dosáhne zlomku počtu filtrací. Pokud
vyberete (NO) (Ne) na výzvu iniciovanou řídicí jednotkou a je
povoleno uzamčení filtru, zobrazí se FIL DYLD. Stisknutím
tlačítka symbolu zaškrtnutí po dobu >3 sekund při zobrazení FIL
DLYD povede k zobrazení výzvy. Pokud je řídicí jednotka vypnutá
během výzvy okamžité filtrace nebo výzvy FIL DYLD, vrátí se
zobrazení, jakmile je řídicí jednotka znovu softwarově zapnuta.
Pokud je povoleno uzamčení filtru, filtrace musí být dokončena při
následující výzvě.
Vyberte nečistoty a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit). Pokud je hladina oleje příliš nízká, zobrazí řídicí
jednotka hlášení OIL TOO LOW (Nedostatek oleje). Naplňte vanu
a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

START
FILTRATION
(Spustit filtraci)

Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.

(Vypouštěn)

Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
nástroj Fryer's Friend.

FLUSHING
(Proplach)
FILLING (Plnění)
-------- nebo LOW
TEMP (Nízká teplota)
střídající se teplotou.

Nevyžaduje se.
Nevyžaduje se.
-------- nebo LOW
TEMP (Nízká
teplota) střídající se
teplotou.

Fritéza spustí zahřívání na nastavenou hodnotu. Jakmile je systém
zpět na nastavené hodnotě, řídicí jednotka zobrazí READY
(Připraveno).
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1.9.2 Čištění a filtrace
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
dělených van)
u dělených van)
CLEAN AND
Stiskněte tlačítko .
FILTER (Čištění a
filtrace)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
(Ne), zrušte operaci a vraťte se do předchozího stavu. Pokud
vyberete (NO) (Ne) na výzvu časovaného čištění a je povoleno
uzamčení filtru, bude zobrazení FIL DYLD vypnuto. Stisknutím
CLEAN NOW?
tlačítka symbolu zaškrtnutí po dobu >3 sekund při zobrazení FIL
YES/NO (Ano/ne)
DLYD povede k zobrazení výzvy. Pokud je řídicí jednotka
(Vyčistit nyní?)
vypnutá během výzvy okamžitého očištění nebo výzvy FIL
DYLD, vrátí se zobrazení, jakmile je řídicí jednotka znovu
softwarově zapnuta. Pokud je povoleno uzamčení filtru, čištění a
filtrace musí být dokončeny při následující výzvě.
SKIM VAT (Vybrat
Vyberte nečistoty.
nečistoty)
START
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
FILTRATION
(Spustit filtraci)
DRAINING
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
nástroj Fryer's Friend.
(Vypouštěn)Í
CLEAN OIL
(Pouze plyn) Vyčistěte snímač oleje bez polštářku No-scratch a
CONFIRM (Potvrdit)
stiskněte šipku pod CONFIRM (Potvrdit) (viz kapitola 5.2.5 v
SENSOR (Čištění
Instalační a provozní příručka FilterQuick pro plynová zařízení).
snímače oleje)
Pomocí kartáče a horkého oleje odstraňte zbytky jídla ze stěn
FLUSHING
fritovací nádoby a pěnové plošiny. K odstranění zbytků použijte
polštářek No-scratch pad. Povrch fritovací nádoby bude horký,
(Proplach)
použijte proto žáruvzdorné rukavice a postupujte velmi opatrně.
Vyčistěte vanu kartáčem. Vyčistěte usazeniny z
SCRUB VAT
prostoru kolem snímačů AIF a ATO pomocí
šroubováku nebo podobného nástroje a odstraňte
COMPLETE?
CONFIRM (Potvrdit)
všechny zbyty kolem snímačů. Stiskněte šipku pod
(Čištění vany
CONFIRM
(Potvrdit)
a
po
dokončení
dokončeno?)
pokračujte.
POLISHING
5:00 TIMER
Nevyžaduje se. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a
zpět do vany po dobu 5 minut.
(Leštění)
(Časovač 5:00)
CLOSE DRAIN
CONFIRM (Potvrdit)
Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).
(Uzavřít odtok)
FILLING (Plnění)
Nevyžaduje se.
IS VAT FULL?
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná. Stiskněte tlačítko
YES / NO (Ano/ne)
NO (Ne) a pokračujte v plnění.
(Je vana plná?)
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)

1.9.2.1 OQS (snímač kvality oleje), viz kapitola 3
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1.9.3 Likvidace (do SDU nebo alternativní nádoby / Ruční plnění vany z JIB)
Pro bezpečné a praktické vypouštění oleje nebo pevného tuku a jejich likvidaci, doporučuje společnost Frymaster používat
jednotku Frymaster Shortening Disposal Unit (SDU - Jednotka pro likvidaci tuku). Jednotku SDU si můžete objednat přes
vašeho místního distributora.
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11. NEBEZPEČÍ: Pokud vypouštíte olej
do vhodné KOVOVÉ nádoby, ujistěte se, že nádoba má objem PATNÁCT litrů nebo více; v opačném případě by
mohlo dojít k přetečení horké tekutiny a poranění.
LEFT (Levá)
RIGHT (Pravá) (pouze
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
(pouze u dělených van)
u dělených van)
DISPOSE
Stiskněte tlačítko .
(Zlikvidovat)
DISPOSE NOW?
YES / NO (ANO /
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko
NO (Ne), zrušte operaci a vraťte se do předchozího stavu.
(Zlikvidovat nyní?)
NE)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
Vyjměte nádobu filtru.
filtru)
INSERT
Vložte jednotku pro likvidaci tuku (SDU) nebo kovovou nádobu
DISPOSAL UNIT
CONFIRM (Potvrdit)
dostatečně velkou, aby pojala 15 litrů nebo více, pod odtok a
(Vložte likvidační
stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
jednotku)
START DISPOSE
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
(Spustit likvidaci)
DISPOSING
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
nástroj Fryer's Friend.
(Likvidace)
VAT EMPTY AND
CONFIRM (Potvrdit)
Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).
CLEAN? (Vana
prázdná a čistá?)
Remove
Vyjměte likvidační jednotku a stiskněte šipku pod tlačítkem
Disposal Unit
CONFIRM (Potvrdit)
CONFIRM (Potvrdit).
(Vyjmout likvidační
jednotku)
INSERT Filter
Vložte nádobu filtru
PAN (Vložit nádobu
filtru)
FILL VAT
Naplňte ručně vanu čerstvým olejem a po naplnění stiskněte
CONFIRM (Potvrdit)
šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
(Naplnit Vanu)
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)

1.9.4 Likvidace (do velkoobjemové nebo přední nádoby / Ruční plnění vany z JIB)
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte
stranu.
dělených van)
dělených van)
DISPOSE
Stiskněte tlačítko .
(Zlikvidovat)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte.
DISPOSE NOW?
YES / NO (Ano / Ne)
Stiskněte tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte
(Zlikvidovat nyní?)
se do předchozího stavu.
Pokud je odpadní nádoba plná, bude zobrazeno
WASTE TANK
toto hlášení. Stisknutím tlačítka potvrďte a
CONFIRM (Potvrdit)
FULL (Odpadní
kontaktujte odběratele odpadního oleje. Řídicí
nádoba plná)
jednotka zobrazí OFF (Vypnuto).
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Levý displej
START DISPOSE
(Spustit likvidaci)
DRAINING
(Vypouštěn)
VAT EMPTY AND
CLEAN? (Vana
prázdná a čistá?)

Pravý displej

Opatření
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k
jeho pročištění nástroj Fryer's Friend.
Stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Vytáhněte rukojeť likvidace. (Poznámka: Pokud
používáte přední likvidační nádobu,
zkontrolujte, zda je odtok připojen k hrdlu s
rychlospojkou. Zatáhněte za rukojeť likvidace
a vypusťte tak olej, pak stiskněte a podržte
spínač.)

OPEN DISPOSE
VALVE (Otevřete
Vypouštěcí Ventil)
DISPOSING
(Likvidace)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)
(JE VANA
PRÁZDNÁ?)
INSERT FILTER
PAN (Vložit nádobu
filtru)
CLOSE DISPOSE
VALVE (Uzavřete
Vypouštěcí Ventil)
FILL VAT? (Naplnit
vanu)
OFF (Vypnuto)

4:00, časovač odpočítávání

Nevyžaduje se.
Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze
skříně.
Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko
YES (Ano), jinak stiskněte NO (Ne) a postupujte
podle výzev (návrat k DISPOSING (Likvidace)).
Vložte mísu.

YES / NO (Ano / Ne)

Stisknutím zatlačte rukojeť dovnitř. (Poznámka:
Pokud používáte likvidaci do přední nádoby,
odpojte vypouštěcí odtok.)
Naplňte ručně vanu čerstvým olejem a po naplnění
stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)
OFF (Vypnuto)

1.9.5 Likvidace (do velkoobjemové nebo přední nádoby / Plnění vany z velkoobjemové
nádoby)
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u dělených
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte
stranu.
dělených van)
van)
DISPOSE
Stiskněte tlačítko .
(Zlikvidovat)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte.
DISPOSE NOW?
YES / NO (Ano/ne)
Stiskněte tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte
(Zlikvidovat nyní?)
se do předchozího stavu.
Pokud je odpadní nádoba plná, bude zobrazeno
WASTE TANK
toto hlášení. Stisknutím tlačítka potvrďte a
CONFIRM (Potvrdit)
FULL (Odpadní
kontaktujte odběratele odpadního oleje. Řídicí
nádoba plná)
jednotka zobrazí OFF (Vypnuto).
START DISPOSE
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
(Spustit likvidaci)
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k
(Vypouštění)
jeho pročištění nástroj Fryer's Friend.
VAT EMPTY AND
Po vyprázdnění stiskněte šipku pod CONFIRM
CONFIRM (Potvrdit)
CLEAN? (Vana
(Potvrdit).
Prázdná A Čistá?)
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Levý displej

Pravý displej

Opatření
Vytáhněte rukojeť likvidace. (Poznámka: Pokud
používáte přední likvidační nádobu,
zkontrolujte, zda je odtok připojen k hrdlu s
rychlospojkou. Zatáhněte za rukojeť likvidace
a vypusťte tak olej, pak stiskněte a podržte
spínač.)
Nevyžaduje se, pokud olej likvidujete během
odpočítávání časovače.

(Otevřete Vypouštěcí
Ventil)

DISPOSING
(Likvidace)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)

4:00, časovač odpočítávání

IS PAN EMPTY?
(Je Vana Prázdná?)

YES / NO (Ano/ne)

INSERT Filter
PAN (Vložit Nádobu
Filtru)
CLOSE DISPOSE
VALVE (Uzavřete
Vypouštěcí Ventil)
FILL VAT FROM
BULK? (Plnění vany z
velké nádrže?)
PRESS AND HOLD
YES TO FILL
(Stisknutím a podržením
Ano naplnit)
FILLING (Plnění)
CONTINUE
FILLING?
(Pokračovat v plnění?)
OFF (Vypnuto)

Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze
skříně.
Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko
YES (Ano), jinak stiskněte NO (Ne) a postupujte
podle výzev (návrat k DISPOSING (Likvidace)).
Vložte mísu.
Stisknutím zatlačte rukojeť dovnitř. (Poznámka:
Pokud používáte likvidaci do přední nádoby,
odpojte vypouštěcí odtok.)
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a naplňte nádobu,
nebo tlačítko (NO) (Ne) a přejděte k OFF
(Vypnuto).

YES/NO (Ano/ne)

Stisknutím a podržením tlačítka YES (Ano)
naplňte.

Yes (Ano)

Zobrazí se při plnění nádoby.
Po naplnění stiskněte tlačítko (NO) (Ne), jinak
stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a pokračujte v
plnění.

YES/NO (Ano/ne)
OFF (Vypnuto)

1.9.6 Vypouštění do nádoby
Levý displej

Pravý displej

Opatření

Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
dělených van)
dělených van)
DRAIN TO PAN
Stiskněte tlačítko .
(Vypustit do nádoby)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte
DRAIN NOW?
YES/NO (Ano/ne)
tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte se do
(Vypustit nyní?)
předchozího stavu.
OPEN DRAIN
VALVE (Otevřete
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
vypouštěcí ventil)
Zobrazí se při vypouštění. Pokud se odtok ucpe, použijte k
VYPOU T NÍ
jeho pročištění nástroj Fryer's Friend.
VAT EMPTY?
CONFIRM (Potvrdit)
Stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
(Vana prázdná?)
FILL FROM PAN?
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a naplňte vanu z nádoby.
YES/NO (Ano/ne)
(Naplnit z nádoby?)
Stiskněte tlačítko (NO) (Ne) a přejděte k vypnutí.
FILLING (Plnění)
Nevyžaduje se.
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Levý displej
IS THE VAT
FULL? (Je vana
plná?)

Pravý displej

Opatření
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano), je-li vana plná, jinak
stiskněte tlačítko (NO) (Ne) a postupujte podle výzev
(návrat k plnění po dalších 45 sekundách). Pokud vana
není plná ani po dvou pokusech, přejděte k následující
řádce.

YES/NO (Ano/ne)

REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)

Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.

IS PAN EMPTY?
(Je Vana Prázdná?)

Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko YES
(Ano) a přejděte k následující řádce, jinak stiskněte NO
(Ne) a postupujte podle výzev k části CHANGE FILTER
PAPER (Vyměnit filtrační papír).

INSERT Filter
PAN (Vložit nádobu
filtru)
OFF (Vypnuto)

YES/NO (Ano/ne)

Vložte mísu.
OFF (Vypnuto)

1.9.7 Plnění vany z mísy na vypuštěný olej
Levý displej

Pravý displej

Opatření

Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11. VÝSTRAHA: Zkontrolujte, zda má
olej provozní teplotu, aby nedošlo k poškození čerpadla.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
dělených van)
dělených van)
FILL FROM PAN
Stiskněte tlačítko .
(Naplnit z nádoby)
FILL VAT FROM
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte
YES/NO (Ano/ne)
PAN? (Plnění vany z
tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte se do vypnutého
nádoby?)
stavu.
FILLING (Plnění)
Nevyžaduje se.
IS THE VAT
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano), je-li vana plná, jinak
YES/NO (Ano/ne)
FULL? (Je vana
stiskněte tlačítko (NO) (Ne) a postupujte podle výzev
plná?)
(návrat k plnění po dalších 45 sekundách).
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)

1.9.8 Naplnit vanu z velké nádrže (pouze pro zařízení s velkou nádrží)
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u dělených
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte
stranu.
dělených van)
van)
FILL VAT FROM
Stiskněte tlačítko .
BULK (Plnění vany z
velké nádrže)
FILL VAT FROM
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte.
Stiskněte tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte
BULK? (Plnění vany z YES/NO (Ano/ne)
se do vypnutého stavu.
velké nádrže?)
PRESS AND HOLD
Stisknutím a podržením tlačítka YES (Ano)
YES TO FILL
Yes (Ano)
naplňte.
(Stisknutím a podržením
Ano naplnit)
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FILLING (Plnění)
CONTINUE
FILLING?
(Pokračovat v plnění?)

YES/NO (Ano/ne)

OFF (Vypnuto)

OFF (Vypnuto)

Zobrazí se při plnění nádoby.
Jakmile uvolníte tlačítko během plnění, zobrazí se
tato zpráva. Po naplnění stiskněte tlačítko (NO)
(Ne), jinak stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a
pokračujte v plnění.

1.9.9 Z nádoby do odpadu (pouze pro zařízení s velkou nádrží)
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u dělených
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte
stranu.
dělených van)
van)
PAN TO WASTE (Z
Stiskněte tlačítko .
nádoby do odpadu)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte.
PAN TO WASTE?
YES/NO (Ano/ne)
Stiskněte tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte
(Z nádoby do odpadu?)
se do předchozího stavu.
Pokud je odpadní nádoba plná, bude zobrazeno
WASTE TANK
toto hlášení. Stisknutím tlačítka potvrďte a
CONFIRM (Potvrdit)
FULL (Odpadní
kontaktujte odběratele odpadního oleje. Řídicí
nádoba plná)
jednotka zobrazí OFF (Vypnuto).
(Otevřete Vypouštěcí
Vytáhněte rukojeť likvidace.
Ventil)
DISPOSING
Nevyžaduje se během likvidace oleje.
(Likvidace)
REMOVE FILTER
Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze
skříně.
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)
Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko
(JE VANA
YES/NO (Ano/ne)
YES (Ano), jinak stiskněte NO (Ne) a postupujte
PRÁZDNÁ?)
podle výzev (návrat k DISPOSING (Likvidace)).
INSERT Filter
Vložte mísu.
PAN (Vložit nádobu
filtru)
(Uzavřete Vypouštěcí
Stisknutím zatlačte rukojeť dovnitř.
Ventil)
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)

1.9.10 Čištění (horké [vyvaření] nebo studené [studené čištění (namáčení)]) (likvidace
do SDU nebo alternativní nádoby / Ruční plnění vany z JIB)
Levý displej

Pravý displej

Opatření

Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11. VÝSTRAHA: Před provedením
horkého čištění (vyvaření) nebo studeného čištění (studené namáčení) zajistěte, aby sousední vany obsahující olej
byly vypnuté a zakryté, zabráníte tím zranění.
LEFT (Levá)
RIGHT (Pravá)
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
(pouze u dělených van)
(pouze u dělených van)
CLEAN (Čistit)
Stiskněte tlačítko .
BOIL OUT NOW?
(Vyvařit nyní?) nebo
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte
Cold Clean
YES/NO (Ano/ne)
tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte se do vypnutého
Now? (Studené čištění
stavu.
nyní?)
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Levý displej
IS OIL REMOVED?
(Je olej odstraněn?)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)
INSERT
DISPOSAL UNIT
(Vložte likvidační
jednotku)
START DISPOSE
(Spustit likvidaci)
DISPOSING
(Likvidace)
VAT EMPTY AND
CLEAN? (Vana
prázdná a čistá?)
REMOVE
DISPOSAL UNIT
(Vyjmout likvidační
jednotku)
IS SOLUTION IN
THE VAT? (Je ve
vaně roztok?)
BOIL OUT (Vyvařit)
nebo COLD CLEAN
(Studené čištění)
BOIL OUT DONE
(Vyvaření hotovo) nebo
COLD CLEAN
DONE (Studené čištění
hotovo)
INSERT FILTER
PAN (Vložit nádobu
filtru)
OPEN DRAIN
VALVE (Otevřete
vypouštěcí ventil)
DRAINING
(Vypouštění)
IS SOLUTION
REMOVED? (Je
roztok odstraněný?)
RINSE
COMPLETE?
(Oplach dokončen?)
VAT AND PAN
DRY? (Jsou vana a
nádoba suché?)
REMOVE
DISPOSAL PAN
(Vyjmout likvidační
nádobu)

Pravý displej
YES/NO (Ano/ne)

Opatření
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a přejděte k možnosti IS
SOLUTION IN THE VAT? (Je ve vaně roztok?).
Stiskněte tlačítko (NO) (Ne) a pokračujte k následující
řádce.
Vyjměte filtrační nádobu a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Vložte jednotku pro likvidaci tuku (SDU) nebo kovovou
nádobu dostatečně velkou, aby pojala 15 litrů nebo více,
pod odtok a stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit).
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění nástroj
Fryer's Friend.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Vyjměte likvidační jednotku a stiskněte šipku pod
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Ujistěte se, zda je ve vaně roztok a stiskněte šipku pod
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

30:00 časovač odpočítávání

Časovač se spustí a v případě horkého čištění se vana
zahřeje na 91 °C.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit) a
zrušte alarm.

CONFIRM (Potvrdit)

Vložte nádobu pro likvidaci dostatečně velkou, aby pojala
15 litrů nebo více, pod odtok a stiskněte šipku pod
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
Nevyžaduje se.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Opláchněte vanu vodou a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Zkontrolujte, zda jsou vana a nádoba filtru zcela suché a
pak stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Vyjměte likvidační nádobu a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).
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Levý displej
INSERT FILTER
PAN (Vložit nádobu
filtru)
FILL VAT
(Naplnit Vanu)
OFF (Vypnuto)

Pravý displej

Opatření
Vložte nádobu filtru

CONFIRM (Potvrdit)

Naplňte vanu čerstvým olejem a po naplnění stiskněte
šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

OFF (Vypnuto)

1.9.11 Čištění (horké [vyvaření] nebo studené [studené čištění (namáčení)]) (likvidace
do velkoobjemové nebo přední nádoby / Ruční plnění vany z JIB)
Levý displej

Pravý displej

Opatření

Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11. VÝSTRAHA: Před provedením
horkého čištění (vyvaření) nebo studeného čištění (studené namáčení) zajistěte, aby sousední vany obsahující olej
byly vypnuté a zakryté, zabráníte tím zranění.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze u
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
dělených van)
dělených van)
CLEAN (Čistit)
Stiskněte tlačítko .
BOIL OUT NOW?
(Vyvařit nyní?) nebo
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte
Cold Clean
YES/NO (Ano/ne)
tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte se do vypnutého
Now? (Studené čištění
stavu.
nyní?)
WASTE TANK
Pokud je odpadní nádoba plná, bude zobrazeno toto hlášení.
CONFIRM (Potvrdit)
FULL (Odpadní
Stisknutím tlačítka potvrďte a kontaktujte odběratele
nádoba plná)
odpadního oleje. Řídicí jednotka zobrazí OFF (Vypnuto).
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a přejděte k možnosti IS
IS OIL REMOVED?
SOLUTION
IN THE VAT? (Je ve vaně roztok?).
YES/NO (Ano/ne)
(Je olej odstraněn?)
Stiskněte tlačítko (NO) (Ne) a pokračujte k výzvě START
DISPOSE (Spustit likvidaci).
START DISPOSE
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
(Spustit likvidaci)
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho
VYPOU T NÍ
pročištění nástroj Fryer's Friend.
VAT EMPTY AND
CONFIRM (Potvrdit)
CLEAN? (Vana
Po vyprázdnění stiskněte šipku pod CONFIRM (Potvrdit).
prázdná a čistá?)
Vytáhněte rukojeť likvidace. (Poznámka: Pokud
OPEN DISPOSE
používáte přední likvidační nádobu, zkontrolujte, zda je
valve (Otevřete
odtok připojen k hrdlu s rychlospojkou. Zatáhněte za
vypouštěcí ventil)
rukojeť likvidace a vypusťte tak olej, pak stiskněte a
podržte spínač.)
DISPOSING
4:00, časovač odpočítávání
Nevyžaduje se.
(Likvidace)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.
filtru)
Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko YES
IS PAN EMPTY?
YES/NO (Ano/ne)
(Ano), jinak stiskněte NO (Ne) a postupujte podle výzev
(Je Vana Prázdná?)
(návrat k DISPOSING (Likvidace)).
INSERT Filter
PAN (Vložit nádobu
Vložte mísu.
filtru)
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Levý displej
CLOSE DISPOSE
VALVE (Uzavřete
Vypouštěcí Ventil)
IS SOLUTION IN
THE VAT? (Je ve
vaně roztok?)
BOIL OUT (Vyvařit)
nebo COLD CLEAN
(Studené čištění)
BOIL OUT DONE
(Vyvaření hotovo) nebo
COLD CLEAN
DONE (Studené čištění
hotovo)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)
INSERT FILTER
PAN (Vložit nádobu
filtru)
OPEN DRAIN
VALVE (Otevřete
vypouštěcí ventil)
VYPOU T NÍ
IS SOLUTION
REMOVED? (Je
roztok odstraněný?)
RINSE
COMPLETE?
(Oplach dokončen?)
VAT AND PAN
DRY? (Jsou vana a
nádoba suché?)
REMOVE
DISPOSAL PAN
(Vyjmout likvidační
nádobu)
INSERT FILTER
PAN (Vložit nádobu
filtru)
FILL VAT (Naplnit
Vanu)
OFF (Vypnuto)

Pravý displej

Opatření
Stisknutím zatlačte rukojeť dovnitř.

CONFIRM (Potvrdit)

Ujistěte se, zda je ve vaně roztok a stiskněte šipku pod
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

30:00 časovač odpočítávání

Spustí se časovač. V případě horkého čištění se vana
zahřeje na 91 °C.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit) a zrušte
alarm.

Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.
CONFIRM (Potvrdit)

Vložte nádobu pro likvidaci dostatečně velkou, aby pojala
15 litrů nebo více, pod odtok a stiskněte šipku pod
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
Nevyžaduje se.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Opláchněte vanu vodou a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Zkontrolujte, zda jsou vana a nádoba filtru zcela suché a
pak stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Vyjměte likvidační nádobu a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).

Vložte nádobu filtru
CONFIRM (Potvrdit)

Naplňte vanu čerstvým olejem a po naplnění stiskněte šipku
pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

OFF (Vypnuto)
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1.9.12 Čištění (horké [vyvaření] nebo studené [studené čištění (namáčení)]) (likvidace
do velkoobjemové nebo přední nádoby / Plnění vany z velkoobjemové nádoby)
Levý displej

Pravý displej

Opatření

Postupujte podle kroků v kapitole Aktivace režimu nabídky Filtr na straně 1-11. VÝSTRAHA: Před provedením
horkého čištění (vyvaření) nebo studeného čištění (studené namáčení) zajistěte, aby sousední vany obsahující olej
byly vypnuté a zakryté, zabráníte tím zranění.
LEFT (Levá)
RIGHT (Pravá) (pouze u
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
(pouze u dělených van)
dělených van)
CLEAN (Čistit)
Stiskněte tlačítko .
BOIL OUT NOW?
(Vyvařit nyní?) nebo
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte
Cold Clean
YES/NO (Ano/ne)
tlačítko NO (Ne), zrušte operaci a vraťte se do vypnutého
Now? (Studené čištění
stavu.
nyní?)
Pokud je odpadní nádoba plná, bude zobrazeno toto
WASTE TANK
hlášení. Stisknutím tlačítka potvrďte a kontaktujte
CONFIRM (Potvrdit)
FULL (Odpadní
odběratele odpadního oleje. Řídicí jednotka zobrazí OFF
nádoba plná)
(Vypnuto).
Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a přejděte k možnosti IS
IS OIL REMOVED?
SOLUTION
IN THE VAT? (Je ve vaně roztok?).
YES/NO (Ano/ne)
(Je olej odstraněn?)
Stiskněte tlačítko (NO) (Ne) a pokračujte k výzvě START
DISPOSE (Spustit likvidaci).
START DISPOSE
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
(Spustit likvidaci)
DRAINING
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho
(Vypouštěn)
pročištění nástroj Fryer's Friend.
VAT EMPTY AND
CONFIRM (Potvrdit)
CLEAN? (Vana
Po vyprázdnění stiskněte šipku pod CONFIRM (Potvrdit).
prázdná a čistá?)
Vytáhněte rukojeť likvidace. (Poznámka: Pokud
OPEN DISPOSE
používáte přední likvidační nádobu, zkontrolujte, zda
VALVE (Otevřete
je odtok připojen k hrdlu s rychlospojkou. Zatáhněte
Vypouštěcí Ventil)
za rukojeť likvidace a vypusťte tak olej, pak stiskněte
a podržte spínač.)
DISPOSING
4:00, časovač odpočítávání
Nevyžaduje se.
(Likvidace)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.
filtru)
Ujistěte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko YES
IS PAN EMPTY?
YES/NO (Ano/ne)
(Ano), jinak stiskněte NO (Ne) a postupujte podle výzev
(Je vana prázdná?)
(návrat k DISPOSING (Likvidace)).
INSERT Filter
PAN (Vložit nádobu
Vložte mísu.
filtru)
(Uzavřete Vypouštěcí
Stisknutím zatlačte rukojeť dovnitř.
Ventil)
IS SOLUTION IN
Ujistěte se, zda je ve vaně roztok a stiskněte šipku pod
CONFIRM (Potvrdit)
THE VAT? (Je ve
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
vaně roztok?)
BOIL OUT (Vyvařit)
Spustí se časovač. V případě horkého čištění se vana
30:00 časovač odpočítávání
nebo COLD CLEAN
zahřeje na 91 °C.
(Studené čištění)
BOIL OUT DONE
CONFIRM (Potvrdit)
Stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit) a
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Levý displej
(Vyvaření hotovo) nebo
COLD CLEAN
DONE (Studené čištění
hotovo)
REMOVE FILTER
PAN (Vyjmout nádobu
filtru)
INSERT FILTER
PAN (Vlo it
nádobu filtru)
OPEN DRAIN
VALVE (Otevřete
vypouštěcí ventil)
DRAINING
(Vypouštění)
IS SOLUTION
REMOVED? (Je
roztok odstraněný?)
RINSE
COMPLETE?
(Oplach dokončen?)
VAT AND PAN
DRY? (Jsou vana a
nádoba suché?)
REMOVE
DISPOSAL PAN
(Vyjmout likvidační
nádobu)
INSERT FILTER
PAN (Vložit nádobu
filtru)
FILL VAT FROM
BULK? (Plnění vany z
velké nádrže?)
PRESS AND HOLD
YES TO FILL
(Stisknutím a podržením
Ano naplnit)
FILLING (Plnění)
CONTINUE
FILLING?
(Pokračovat v plnění?)
OFF (Vypnuto)

Pravý displej

Opatření
zrušte alarm.

Otevřete dveře a vytáhněte vanu filtru ven ze skříně.
CONFIRM (Potvrdit)

Vložte nádobu pro likvidaci dostatečně velkou, aby pojala
15 litrů nebo více, pod odtok a stiskněte šipku pod
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
Nevyžaduje se.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Opláchněte vanu vodou a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Zkontrolujte, zda jsou vana a nádoba filtru zcela suché a
pak stiskněte šipku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

CONFIRM (Potvrdit)

Vyjměte likvidační nádobu a stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit).

Vložte nádobu filtru
YES/NO (Ano/ne)

Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a naplňte nádobu, nebo
tlačítko (NO) (Ne) a přejděte k OFF (Vypnuto).

Yes (Ano)

Stisknutím a podržením (YES) Ano naplnit.
Zobrazí se při plnění nádoby.

YES/NO (Ano/ne)

Po naplnění stiskněte tlačítko (NO) (Ne), jinak stiskněte
tlačítko (YES) (Ano) a pokračujte v plnění.

OFF (Vypnuto)

1.10 Leštění
Při probíhajícím cyklu leštění filtru řídící jednotka FilterQuick™ zobrazuje řadu výzev. Chcete-li spustit leštění, stiskněte a
podržte tlačítka   současně, když řídicí jednotka zobrazuje READY (Připraven). Kroky jsou uvedeny níže. Může se
zobrazit zpráva WAIT TO POLISH (Čekání na leštění), dokud nebude přijat signál, že je vana připravena ke spuštění
leštění.
Levý displej
LEFT (Levá)

Pravý displej
RIGHT (Pravá) (pouze u

Opatření
Stiskněte odpovídající šipku na dolní straně filtru.
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Levý displej

Pravý displej

(pouze u dělených
van)

Opatření

dělených van)

POLISH NOW?
(Leštit nyní?)

Yes / NO (Ano/ne)

Stiskněte tlačítko (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko
(NO) (Ne) a vyřaďte leštění, pak se vraťte do předchozího stavu;
zobrazí se POL DYLD. Současným stisknutím šipek   při
zobrazení POL DLYD na řídicí jednotce zobrazí výzvu k leštění.
Pokud je řídicí jednotka vypnutá během zobrazení výzvy k leštění
nyní, je zobrazena výzva k leštění. Pokud vyberete možnost, výzva
k leštění se vrátí, jakmile je znovu softwarově zapnuta řídicí
jednotka. Pokud je řídicí jednotka vypnuta, když je zobrazeno
hlášení POL DYLD, výzva k leštění se vrátí, jakmile je znovu
softwarově zapnuta řídicí jednotka. Pokud je povoleno uzamčení
leštění, musí být leštění dokončeno při následující výzvě.

SKIM VAT (Vybrat
nečistoty) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje).

Zobrazí se
CONFIRM (Potvrdit)
nebo OIL TOO LOW
(Nedostatek oleje)

Vyberte nečistoty a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit). Pokud je hladina oleje příliš nízká, zobrazí řídicí
jednotka hlášení OIL TOO LOW (Nedostatek oleje). Naplňte vanu a
stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

START POLISH
(Spustit leštění)

Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.

DRAINING
(Vypouštěn)

Nevyžaduje se.
15:00 časovač
odpočítávání

POLISHING
(Leštění)

Nevyžaduje se. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a zpět
do vany po dobu 15 minut. Výchozí hodnota je 15 minut.

FILLING (Plnění)

Nevyžaduje se.

-------- nebo
-------- nebo LOW
LOW TEMP (Nízká
TEMP (Nízká teplota)
teplota) střídající se
střídající se teplotou.
teplotou.

Fritéza spustí zahřívání na nastavenou teplotu.

1.11 Režim SKENOVÁNÍ
Režim denní statistiky lze použít k rychlému zobrazení aktuálních statistik o produktech během dne. Níže jsou uvedeny
kroky pro zobrazení statistiky.
Levý displej

Pravý displej

Vysvětlení/Akce

READY
(Připraveno)

READY (Připraveno)

Stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování).
Stiskněte tlačítko produktu a zkontrolujte denní statistiky.

SELECT
PRODUCT
(Výběr Produktu)

Stiskněte tlačítko  a pokračujte ke statistice následujícího produktu.

Long name
(Dlouhý název)

Název produktu, 8 znaků

Short
Name (Krátký
název)

Zkrácený název produktu, 4 Stiskněte tlačítko  a pokračujte ke statistice následujícího produktu.
znaky

COOKS
REMAINING

Číslo nebo DISABLED
(Deaktivováno)

Počet vaření zbývající do zobrazení výzvy filtru. Stiskněte tlačítko .
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Levý displej

Pravý displej

Vysvětlení/Akce

Number (Číslo)

Počet vaření dnes dokončených. Stiskněte tlačítko .

(Zbývající Počet
Vařen)Í
COOKS
TODAY
(Vaření Dnes)

Number (Číslo)
COOKS
SINCE LAST
DISPOSE
(Vaření Od
Poslední
Likvidace)

Počet vaření od poslední likvidace. Stiskněte tlačítko .

1 TIME (1
ČAS)

Čas

Čas, po který je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko .

1 TEMPR
(Teplota)

Teplota

Teplota, na které je naprogramováno vaření produktu. Stiskněte tlačítko
.

Number (Číslo)
1
Sensitivity
(1 citlivost)
1 ALARM

Čas zatřepání

Úroveň citlivosti produktu naprogramovaná pro vaření. Stiskněte
tlačítko .
Čas během vaření, kdy dochází k alarmu zatřepání. Stiskněte tlačítko .

TIME * (Čas
alarmu)
1 ALARM
NAME *
(Název alarmu)
1 ALARM
MODE *
(Režim alarmu)
1 ALARM
TONE
alarmu)

* (Tón

(Výzva Filtru)

(Alarm zatřepání, míchán)í Toto je název alarmu. Stiskněte tlačítko .
nebo čí(slovan)ý

AUTO nebo MANUAL
(Ruční)

Režim alarmu, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte tlačítko
.

(Krátký, střední, dlouhý
dvojit)ý nebo (dlouhý
krátký, žádn)ý

Tón alarmu zatřesení, který je pro produkt naprogramován. Stiskněte
tlačítko .

Number (Číslo)

Počet cyklů vaření před výzvou filtru. Stiskněte tlačítko .

INSTANT ON 0
(Okamžité
Zapnut)Í

Toto je čas v sekundách, kdy se fritéza zahřívá předtím, než řídicí
jednotka zkontrolujte teplotu. POZNÁMKA: Nesprávný záznam
může způsobit, že fritéza překročí teplotu a některé produkty bude
vařit příliš dlouho. Stiskněte tlačítko .

HOLD TIME
(Čas výdrže)

0:00 nebo dříve zadaný
čas.

Čas, po který bude produkt před likvidací uchováván. Stiskněte tlačítko
.

Exit (Konec)

Exit (Konec)

Dvakrát stiskněte tlačítko Konec/Skenování a režim ukončete.

* POZNÁMKA: Pokud není naprogramován žádný čas alarmu, jsou tato pole skrytá.
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KAPITOLA 2: FILTERQUICK™
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S PROVOZEM
2.1

Úvod

V této kapitole jsou uvedeny snadné referenční návody, jak řešit běžné problémy, které se mohou při
provozu vašeho zařízení vyskytnout. Níže uvedené návody na řešení problémů byly připraveny tak,
aby vám pomohly problémy s vaším zařízením odstranit, nebo je alespoň přesně definovat. Přestože
je v této kapitole uvedena většina běžných zaznamenaných problémů, může se stát, že narazíte na
problém, který zde popsán není. V takových případech se pracovníci technického servisu Frymaster
maximálně vynasnaží, aby vám pomohli problém identifikovat a vyřešit.
K odstraňování problémů přistupujte na základě procesu eliminace tak, že začnete od
nejjednoduššího řešení a postupně budete přecházet ke komplexnějšímu řešení. Velmi důležité je,
abyste se vždy pokusili přesně definovat důvod, proč se problém vyskytl. V rámci jakéhokoli
nápravného opatření je potřeba učinit kroky, které zajistí, že problém se nebude znovu opakovat.
Pokud se porouchá ovládací zařízení z důvodu jeho špatného připojení, zkontrolujte současně
všechny ostatní přípojky. Pokud se bude opakovaně vypínat pojistka, zjistěte příčinu. Mějte vždy
na paměti, že porucha malé součásti může být často signálem potenciální poruchy nebo nesprávného
fungování mnohem důležitější součásti nebo celého systému.
Pokud si nejste jisti, jaké správné kroky zvolit, neváhejte a obraťte se na oddělení technických
služeb Frymaster nebo na vaše servisní středisko pověřené výrobcem Frymaster.

Dříve, než zavoláte servisní středisko nebo HORKOU LINKU Frymaster (1-800551-8633):






Ověřte, zda jsou elektrické kabely zapojené a jističe zapnuté.
Zkontrolujte, že rychlovypínače plynového potrubí jsou správně napojeny.
Ověřte, že vypínací ventily plynového potrubí jsou otevřené.
Zkontrolujte vypouštěcí ventily fritovací nádoby, zda jsou plně zavřené.
Mějte po ruce model a sériové číslo fritézy, abyste je mohli sdělit technikovi, který
vám bude pomáhat.

NEBEZPEČÍ
Horký olej může způsobit závažné popáleniny. Nikdy se nepokoušejte toto zařízení
přemisťovat, pokud je naplněno horkým olejem, a horký olej nikdy nepřelévejte z
jedné nádoby do druhé.
NEBEZPEČÍ
Při provádění údržby musí být toto zařízení vypojené ze zásuvky s výjimkou servisu,
při kterém je zapotřebí provést testy elektrických obvodů. Tyto testy provádějte
s nejvyšší opatrností.
Toto zařízení může být vybaveno více místy pro připojení k elektrickému napájení.
Před prováděním servisu odpojte všechny napájecí kabely.
Kontroly, testování a opravy elektrických součástí by měl provádět pouze pracovník
pověřeného servisního střediska.
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2.2

Odstraňováni poruch fritézy

2.2.1 Chybové zprávy a problémy displeje
PROBLÉM

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA

A. Řídicí jednotka není zapnutá.
Žádné zobrazení na B. Do fritézy nejde proud.
řídicí jednotce. C. Vadná řídicí jednotka nebo jiná
součást.
Fritéza se opakovaně
zapíná a vypíná po
prvním spuštění se
zobrazením MLT
CYCL.
Kontrolka zahřívání
svítí a ventilátor
pracuje, ale hořák se
nezapaluje.

Fritéza je v režimu rozpouštění.

Spálená pojistka na panelu
rozhraní nebo řídícím modulu
elektronického zapalování.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
A. Zapněte řídicí jednotku stiskem spínače ON
/OFF (zapnout/vypnout).
B. Ověřte, zda je napájecí kabel zapojený a zda
není vyhozený jistič.
C. Kontaktujte FAS a požádejte o pomoc.
To je běžné, když je fritéza zapnuta s teplotou
oleje nižší než 38 °C.
Kontaktujte FAS (Servisní středisko pověřené
výrobcem Frymaster) a požádejte o servisní
zásah.

Fritéza se po filtrování
nezahřívá.

Ventil pro vypouštění je otevřený.

Ověřte, zda je vypouštěcí ventil plně zavřený.

Řídicí jednotka
zobrazuje Hot hi-1
(Horký vysoká-1).

Teplota fritovací nádoby je vyšší
než 210 °C, nebo 202 °C v zemích
ES.

Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS.

Teplota fritovací nádoby je vyšší
než 4 °C nad nastavenou
hodnotou.

Stiskněte napájecí tlačítko a vypněte fritézu, pak
ji nechte před zapnutím vychladnout. Pokud
problém přetrvává, kontaktujte FAS a požádejte o
pomoc.

Řídicí jednotka
zobrazuje Hi temp
(Vysoká teplota).
Řídicí jednotka
zobrazuje
RECOVERY
FAULT/ YES
(Porucha
obnovení/Ano) a ozývá
se zvukové znamení.

Čas obnovení převyšuje
maximální časový limit.

Řídicí jednotka
zobrazuje ve
nesprávnou teplotní
stupnici (Fahrenheit
nebo Celsius).

Přepněte mezi jednotkami °F a °C stisknutím
tlačítka , dokud se nezobrazí nastavení produktu.
Stiskněte tlačítko  a přepněte se do technického
Naprogramována nesprávná volba režimu, pak stiskněte . Zadejte 1658. Stiskněte
displeje.
tlačítko skenování. Řídicí jednotka zobrazí OFF
(Vypnuto). Zapněte řídicí jednotku a zkontrolujte
teplotu. Pokud není zobrazena požadovaná
stupnice, zopakujte.

Řídící jednotka
zobrazuje High
limit
failure
disconnect
power (Porucha
horního limitu,
odpojení napájení).
Řídicí jednotka
zobrazuje TEMPR
PROBE FAILURE
(Porucha snímače
teploty).

Vynulujte chybu a vypněte výstražný signál
stisknutím tlačítka  (YES) (Ano). Pokud
problém přetrvává, kontaktujte FAS (Servisní
středisko pověřené výrobcem Frymaster) a
požádejte o pomoc.

Nepracuje omezení horního limitu

Okamžitě fritézu vypněte a kontaktujte FAS
(Servisní středisko pověřené výrobcem
Frymaster).

Problém s obvodem měření teploty Okamžitě fritézu vypněte, zavolejte FAS (Servisní
včetně sondy, nebo poškození
středisko pověřené výrobcem Frymaster) a
kabeláže řídicí jednotky nebo
požádejte o pomoc.
konektoru.
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PROBLÉM

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

Problém se stykačem, vypnutý
ventil plynu, porucha řídicí
jednotky, porucha transformátoru,
otevřený termostat horního limitu.

Zobrazení tohoto hlášení je běžné během
spouštění, má-li fritéza v potrubí vzduch.
Zkontrolujte, zda je ventil plynu zapnutý.
Pokud problém přetrvává, okamžitě fritézu
vypněte, kontaktujte FAS (Servisní středisko
pověřené výrobcem Frymaster) a požádejte o
pomoc.

Vyskytla se chyba vyžadující
servisního technika.

Stiskněte tlačítko  (NO) (Ne) a pokračujte
ve vaření, poté kontaktujte FAS (Servisní
středisko pověřené výrobcem Frymaster) a
požádejte o pomoc. V některých případech
nemusí být režim vaření povolen.

Řídicí jednotka zobrazí
HEATING
FAILURE (Porucha
topení).
Řídicí jednotka
zobrazuje
SERVICE
REQUIRED (Je
zapotřebí servis),
následované chybovým
hlášením.
Řídicí jednotka
zobrazuje IS VAT
FULL (Je vana
plná)? YES NO
(Ano/Ne) během
režimu vaření nebo
chodu na prázdno,
se zvukovým
signálem.

A. Pokud vás odpověď ano směřuje k IS OIL
SENSOR CLEAN? CONFIRM (Je olej
A. V důsledku nánosů na snímači
čistý? Potvrďte), vyčistěte snímač hladiny
hladiny oleje došlo k chybě.
oleje čisticím polštářkem a vypněte a
B. Problémy s komunikační
zapněte řídicí jednotku.
sběrnicí CAN, poruchy součástí.
B. Pokud problém přetrvává, kontaktujte
FAS a požádejte o pomoc.

Řídicí jednotka
zobrazuje IS OIL
SENSOR
A. Snímač hladiny oleje může být
CLEAN (Je
znečištěn karamelizovaným
snímač čistý)?
olejem.
CONFIRM B. Problémy s komunikační
(Potvrdit) během
sběrnicí CAN, poruchy
režimu vaření nebo
součástí.
chodu na prázdno,
se zvukovým
signálem.

A. Vyčistěte snímač čisticím polštářkem.
B. Pokud problém přetrvává, kontaktujte
FAS a požádejte o pomoc.

2.2.2 Problémy filtrování
PROBLÉM

Řídicí jednotka
zobrazuje IS VAT
FULL (Je vana plná)?
YES NO (Ano/Ne) po
funkci filtru.

PRAVDĚPODOBNÁ
PŘÍČINA

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

A. V důsledku nánosů na
A. Pokud vás odpověď ano směřuje na
snímači hladiny oleje došlo
vyčištění snímače hladiny oleje, vyčistěte
k chybě. Je to normální po
snímač čisticím polštářkem a opakujte
některých funkcích filtru,
postup. Jinak stiskněte tlačítko 
při plnění.
(YES)(Ano), je-li vana plná, nebo stiskněte
B. Během funkce filtru se
tlačítko  (NO) (Ne) a postupujte podle
nemusel vrátit veškerý olej,
pokynů.
v důsledku špinavé nebo
B. Zajistěte, aby byla odstraněna
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PROBLÉM

PRAVDĚPODOBNÁ
PŘÍČINA
ucpané filtrační vložky
nebo papíru, ucpaného
čerpadla filtru, teplotního
přetížení čerpadla filtru,
nesprávně vložených
komponent mísy s filtrem,
opotřebovaných nebo
chybějících O-kroužků,
studeného oleje nebo
problému s akčním členem.

CLEAN, POLISH,
FILTER OR DISPOSE
(Čištění, Leštění, Filtrace
nebo Likvidace) se
nespustí.

A. Teplota je příliš nízká,
nebo řídicí jednotka
zobrazuje OFF (Vypnuto).
B. Zprávy nebo chyby jiných
řídicích jednotek.
C. Filtrační vana není zcela
připojená.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
pravděpodobná příčina problému.
Postupujte podle pokynů a naplňte vanu.

A. Zkontrolujte, zda je fritéza na 121 °C nebo
na nastavené hodnotě před spuštěním;
zkontrolujte, zda je řídicí jednotka
ZAPNUTÁ.
B. Vynulujte zprávy nebo chyby jiných
řídicích jednotek.
C. Zkontrolujte, zda je filtrační vana ve
vyhrazené poloze a zcela zasunutá do
fritézy, a zda je na desce MIB zobrazeno
„A“.

Řídicí jednotka zobrazuje
WAIT FOR
Filter (Čekat na filtr),

FILTER BUSY (Filtr
je zaneprázdněn).
CLEAN AND FILTER
(Čistit a filtrovat),
DISPOSE (Zlikvidovat),
DRAIN TO PAN
(Vypustit do vany),
POLISH (Leštit), FILL
VAT FROM BULK
(Plnění vany z
velkoobjemové nádrže),
FILL VAT FROM
PAN (Plnění vany z
nádoby), BOIL OUT
(Vyvařit), PAN TO
WASTE (Z mísy do
odpadu)

A. Stále probíhá jiná funkce.
B. Jednotka MIB
nevynulovala kontrolní
systém.
C. Zprávy nebo chyby jiných
řídicích jednotek.
D. Filtrační vana není zcela
připojená.

A. Počkejte se zahájením další funkce, dokud
neskončí cyklus předcházejícího filtrování.
B. Vyčkejte jednu minutu a opakujte znovu.
C. Vynulujte zprávy nebo chyby jiných
řídicích jednotek.
D. Zkontrolujte, zda je filtrační vana ve
vyhrazené poloze a zcela zasunutá do
fritézy, a zda je na desce MIB zobrazeno
„A“.

Řídicí jednotka zobrazuje
CHANGE FILTER
PAPER? (Vyměnit
Filtrační Papír?).

Došlo k chybě při filtraci,
ucpal se filtrační papír, došlo
k výzvě vyměnit 25hodinový
filtrační papír nebo byla
ignorována výměna
filtračního papíru před
výzvou.

Stiskněte tlačítko  (YES) (Ano) a postupujte
podle výzev výměny filtračního papíru.
Ujistěte se, že mísa s filtrem byla vyjmuta z
fritézy alespoň na 30 sekund.
NEIGNORUJTE výzvy CHANGE
FILTER PAPER (Vyměnit filtrační
papír).

Řídicí jednotka zobrazuje
INSERT pan (Vložit

A. Běžné během postupu
výměny filtračního papíru.

A. Vložte vanu a stiskněte tlačítko 
(CONFIRM (Potvrdit)).
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PROBLÉM

PRAVDĚPODOBNÁ
PŘÍČINA

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

vanu).
Řídicí jednotka zobrazuje
OIL IN DRAIN PAN /
CONFIRM (Olej ve
vypouštěcí vaně/Potvrďte)

Otevřený vypouštěcí ventil,
nebo olej ve vypouštěcí vaně.

Stiskněte tlačítko  (CONFIRM) (Potvrdit) a
postupujte podle pokynů pro FILL VAT
FROM DRAIN PAN (Plnění vany z
vypouštěcí vany).

Řídicí jednotka zobrazuje
FLT DYLD (Filtrace
zpožděna)

Filtrační cyklus byl zpožděn.

To je běžné v případě, že filtrace byla
zpožděna. Po další výzvě filtrace stiskněte
YES (Ano) a spusťte filtraci.

Řídicí jednotka zobrazuje
POL DYLD (Leštění
zpožděno).

Leštící cyklus byl zpožděn.

To je běžné v případě, že leštění bylo
zpožděno. Po další výzvě leštění stiskněte
YES (Ano).

Byla vyžadována funkce
nabídky filtru, zatímco již
byla použita jiná funkce.

Stiskněte tlačítko YES (Ano) a ponechte
požadovanou funkci v paměti. Jakmile je
aktuální funkce dokončena, spustí se výzva
druhé požadované funkce. Stiskněte tlačítko
NO (Ne), zrušte požadovanou funkci a vraťte
se k OFF (Vypnuto).

Řídicí jednotka zobrazuje
CANCEL FILTER?
(Zrušit filtraci?).
YES/NO (Ano/Ne)

2.2.3 Použití technických režimů
Řídicí jednotka FilterQuick™ je vybavena nabídkou technického režimu, která je přístupná pomocí
kódu 3000, jež umožňuje vymazání protokolu, resetována hesla, počítání řad, režim výdrže a test
horního limitu.
Levý displej
OFF (Vypnuto)

Product Setup
(Nastavení
produktu)
Tech Mode
(Technický režim)
Clear E-Log
(Vymazání
elektronického
protokolu)
Clear passwords
(Vymazání hesel)
Lane count (Počet
řady)
HOLD MODE (Režim

Pravý displej
Opatření
OFF (Vypnuto) Začněte LEVOU krajní řídicí jednotkou. Stiskněte a podržte
tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE
(Informační režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom
PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko  pro přepnutí do Tech Mode (Technický
Prázdné
režim). Stiskněte tlačítko .
Zadejte 3000
Enter Code
(Zadejte kód)
Stiskněte tlačítko  pro vymazání chybových kódů. Stiskněte
Prázdné
tlačítko . Vymaže zachycené chybové kódy.
Prázdné

Stiskněte tlačítko  pro vymazání hesla. Stiskněte tlačítko .

2

Stiskněte tlačítko  pro změnu počtu řad. Stiskněte tlačítko .

STANDARD

Stiskněte tlačítko  pro přepnuté do režimu LANE (Řady).
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Levý displej
výdrže)
Hi limit test* (Test
horního limitu)
Hi limit test* (Test
horního limitu)
Exit (Konec)
OFF (Vypnuto)

Pravý displej
Prázdné

Opatření
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko  pro zahájení testu horního limitu. 

YES NO (Ano Stiskněte tlačítko pro spuštění; tlačítko  pro odmítnutí.
Stiskněte tlačítko .*
Ne)
Dvakrát stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování).
Exit (Konec)
OFF (Vypnuto)

* Tento test znehodnotí olej a měl by být prováděn pouze technikem.

2.2.4 Kódy chybového protokolu
Kód

CHYBOVÁ ZPRÁVA

VYSVĚTLENÍ

E03

ERROR TEMP PROBE FAILURE
(CHYBA - SELHÁNÍ SNÍMAČE
TEPLOTY)

Hodnota snímače teploty mimo rozsah

E04

HI 2 BAD (VADNÝ HORNÍ 2)

Hodnota horního limitu je mimo rozsah.

E05

HOT HI 1 (HORKÝ HORNÍ 1)

Teplota horního limitu je vyšší než 210 °C, nebo
202 °C v zemích ES

E06

HEATING FAILURE (SELHÁNÍ
OHŘÍVÁNÍ)

Vadná součást, například řídicí jednotka, deska
rozhraní, stykač, ventil plynu, modul zapalování
nebo otevřený horní limit.

E07

ERROR MIB SOFTWARE (CHYBA
SOFTWARU MIB)

Vnitřní chyba softwaru desky MIB

E08

ERROR ATO BOARD (CHYBA DESKY MIB detekuje uvolněné připojení desky ATO, vadná
ATO)
deska ATO

E09

ERROR PUMP NOT FILLING (CHYBA
ČERPADLO NEPLNÍ)

E10

ERROR DRAIN VALVE NOT OPEN
Došlo k pokusu o otevření vypouštěcího ventilu,
(CHYBA - VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NENÍ chybí potvrzení
OTEVŘENÝ)

E11

ERROR DRAIN VALVE NOT CLOSED Došlo k pokusu o uzavření vypouštěcího ventilu,
(CHYBA - VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NENÍ chybí potvrzení
ZAVŘENÝ)

E12

ERROR RETURN VALVE NOT OPEN
(CHYBA - ZPĚTNÝ VENTIL NENÍ
OTEVŘENÝ)

Došlo k pokusu o otevření zpětného ventilu, chybí
potvrzení

E13

ERROR RETURN VALVE NOT
CLOSED (CHYBA - ZPĚTNÝ VENTIL
NENÍ ZAVŘENÝ)

Došlo k pokusu o uzavření zpětného ventilu, chybí
potvrzení

E14

ERROR AIF BOARD (CHYBA DESKY
ATO)

MIB detekuje chybějící desku AIF, vadná deska AIF

E15

ERROR MIB BOARD (CHYBA DESKY
MIB)

Řídicí jednotka vaření detekuje přerušení spojení
MIB; porucha desky MIB

E16

ERROR AIF PROBE (CHYBA ČIDLA
AID)

Hodnota AIF RTD mimo rozsah

Znečištěná vložka, je nutné ji vyměnit nebo byla
vyřazena; problém s čerpadlem filtru
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Kód

CHYBOVÁ ZPRÁVA

VYSVĚTLENÍ

E17

ERROR ATO PROBE (CHYBA ČIDLA
ATO)

Hodnota ATO RTD mimo rozsah

E20

INVALID CODE LOCATION
(NEPLATNÉ UMÍSTĚNÍ KÓDU)

Vyjmutá SD karta během aktualizace

E21

FILTER PAD PROCEDURE ERROR
(Change Filter Pad) (Chyba postupu
filtračního papíru (Vyměňte filtrační
papír))

Uplynulo odpočítávání 24 hodin.

E22

OIL IN PAN ERROR (CHYBA OLEJ V
MÍSE)

Olej může být ve filtrační vaně.

E23

CLOGGED DRAIN (Gas) (UCPANÝ
ODPAD (plyn))

Vana se během filtrace nevyprázdnila

E24

OIL LEVEL SENSOR FAILED (Porucha Selhal snímač hladiny oleje.
snímače hladiny oleje) (plyn)

E25

RECOVERY FAULT (ZÁVADA
OBNOVENÍ)

Čas obnovení převyšuje maximální časový limit.

E26

RECOVERY FAULT CALL SERVICE
(ZÁVADA OBNOVENÍ - ZAVOLEJTE
SERVIS)

Čas obnovení převyšuje maximální časový limit pro
dva nebo více testů obnovení.

E28

HIGH TEMP ALARM (Výstraha vysoké
teploty)

Teplota oleje překročila nastavenou hodnotu o 4 °C.

E70

OQS TEMP HIGH

Vysoká teplota oleje je příliš vysoká pro platný
ÖQS-čtení. Filtr při teplotě mezi 300ºF (149ºC) a
375ºF (191ºC).

E71

OQS TEMP LOW

Teplota LOW oleje je příliš nízká pro platný ÖQSčtení. Filtr při teplotě mezi 300ºF (149ºC) a 375ºF
(191ºC).

E72

TPM RANGE LOW

TPM je příliš nízká pro platný ÖQS-čtení.
Nesprávný typ olej může být zvolen v menu
nastavení. Čidlo nesmí být kalibrován pro typ oleje.
Viz typu olej graf. Pokud problém přetrvává obraťte
se na FAS.

E73

TPM RANGE HIGH

TPM čtení je příliš vysoká pro platný ÖQS-čtení.
Zlikvidujte olej.

E74

OQS ERROR

OQS má k vnitřní chybě. Pokud problém přetrvává
obraťte se na FAS.

E75

OQS AIR ERROR

OQS detekuje vzduch v oleji. Zkontrolujte Okroužky a nechte si zobrazit / dotáhněte prescreen
filtr, abyste zjistili, žádný vzduch vstupuje do
senzoru ÖQS. Pokud problém přetrvává obraťte se
na FAS.

E76

OQS ERROR

Snímač OQS má chybu komunikace. Zkontrolujte
připojení k senzoru ÖQS-. Power cyklus celý fritéza
baterie. Pokud problém přetrvává obraťte se na
FAS.
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2.2.5 OQS (Sensor Quality Oil) Poradce při potížích
Problém
Nápravné opatření
Zkontrolujte následující položky a provést další OQS filtr.
• Ujistěte se, že DPH je požadované teploty.
• Zkontrolujte před obrazovky filtr a ujistěte se, že je přišroubován v těsně.
• Zkontrolujte, zda O-kroužky na filtrační nádoby a ujistěte se, že jsou obě
Nezobrazuje se žádný
přítomné a že nejsou chybí, prasklé nebo opotřebené. Pokud tomu tak je
TPM výsledky.
nahradili.
• Ujistěte se, že filtrační papír není ucpaný a je používán čistý filtrační papír.
Líbilo se DPH naplnit poprvé za předchozí filtr? Pokud se nic nemění na
filtrační papír.
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KAPITOLA 3: SNÍMAČ KVALITY OLEJE FILTERQUICK™ (OQS)
3.1 Nastavení filtru OQS
Při vypnuté řídicí jednotce postupujte podle kroků níže. *POZNÁMKA: Tento úkol byste měli provádět pouze na levé
krajní řídicí jednotce (hlavní)
Levý displej
OFF (Vypnuto)

Pravý
displej
OFF
(Vypnuto)

PRODUCT
SETUP
(Nastavení
produktu)
VAT SETUP
(Nastavení vany)
SYSTÉM

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko  dokud řídicí jednotka nezobrazí INFO MODE (Informační
režim), měnící se na MAIN (Hlavní) a potom PRODUCT SETUP (Nastavení produktu).
Stiskněte tlačítko  a přepněte se do režimu nastavení vany, pak stiskněte .

Zadejte
kód

Zadejte 1656.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k možnosti FILTER (Filtr):

FILTER (Filtr)

Stiskněte tlačítko .

Cooks til
Filter (Vaření
do filtrace)

0

Stiskněte dvakrát tlačítko , přesuňte se ke OQS a stiskněte tlačítko .

OQS

DISABLED
(Deaktivováno)

OQS TYPE
(Typ OQS)

OC01

TYP
ZOBRAZENÍ

Číslo

DISCARD NOW
(Vyřadit nyní)

24

DISCARD
SOON (Vyřadit
brzy)

4

DISPOSE
DELAY TIMER
(Vypnout časovač
prodlevy)

30

Exit (Konec)

Exit (Konec)

Stiskněte tlačítko , přesuňte se k ENABLED (Aktivováno), pak stiskněte . (Výchozí
hodnota je DISABLED (Deaktivováno).)
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k typům oleje OC01, OC02 atd. Pomocí tabulky níže stanovte
typ oleje. Použijte tabulku na návodu 8197316 určit typ oleje.
Ujistěte se, že typ oleje odpovídá tomu, co provozovna používá. Po dokončení stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko , přesuňte se k položce NUMBER (Číslo) nebo TEXT , pak stiskněte .
(Výchozí je NUMBER (Číslo).) POZNÁMKA: Pokud je možnost nastavena na NUMBER
(Číslo), bude hodnota Total Polar Materials (Materiály celkově) zobrazena jako číslo. Pokud je
nastaven text, zobrazí se pouze DISCARD SOON/CONFIRM (Vyřadit brzy/Potvrdit), OIL IS
GOOD (Olej je v pořádku) nebo DISCARD NOW (Vyřadit nyní).
Pomocí číselných tlačítek změňte výchozí nastavení TPM DISCARD NOW (Vyřadit TPM nyní) a
stiskněte tlačítko . (Výchozí hodnota je 24. Minimální hodnota je 15, maximální 30.)
Pomocí číselných tlačítek změňte výchozí nastavení TPM DISCARD SOON (Vyřadit TPM
brzy) a stiskněte tlačítko . Toto je hodnota korekce pro DISCARD NOW (Vyřadit nyní),
která je zobrazena pro DISCARD SOON (Vyřadit brzy). Příklad: Pokud bude DISCARD
NOW (Vyřadit nyní) nastaveno na 24, a DISCARD SOON (Vyřadit brzy) má požadovanou
hodnotu TPM o 4 nižší, bude hodnota DISCARD SOON (Vyřadit brzy) nastavena na 4.
(Výchozí hodnota je 4. Minimální hodnota je 0=deaktivováno, maximální hodnota je 15.)
Nastavte „0“ a vypněte možnost DISCARD SOON (Vyřadit brzy).
Pomocí číselných tlačítek změňte výchozí nastavení DISCARD NOW (Vyřadit nyní) a
stiskněte tlačítko . Toto je čas, po který je výzva DISCARD NOW (Vyřadit nyní) zobrazena
a vyřazena, než se vrátí zpět zobrazení DISCARD NOW (Vyřadit nyní). (Výchozí hodnota: 30
minut. Minimální hodnota je 00=vypnuto, maximální hodnota je 4:00 hodiny.)
Stiskněte dvakrát tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do
vypnutého stavu.

3.2 INFORMAČNÍ REŽIM: Zobrazení celkových statistik polárního materiálu (TPM) OQS
Filtr FilterQuick™ shromažďuje a ukládá informace o hodnotách TPM. Tato data jsou přístupná v informačním režimu,
který se aktivuje stisknutím tlačítka se symbolem zaškrtnutí při zapnuté nebo vypnuté řídicí jednotce. Kroky pro zobrazení
dat jsou popsány níže.
Levý displej

Pravý displej

OFF/ON
(Vypnuto/Zapnuto)

OFF/ON
(Vypnuto/Zapnuto)

LAST
DISPOSE
STATS

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se nezobrazí INFO MODE (Informační
režim) a uvolněte.
Stiskněte dvakrát tlačítko  a přesuňte se k TPM.
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Levý displej
(Statistiky poslední
likvidace)
TPM

Pravý displej

Když je zobrazena požadovaná statistika, stiskněte tlačítko .

Aktuální den

Aktuální datum

TPM

Číslo/– – Aktuální
den

TPM

Číslo/– – Aktuální
den

Exit (Konec)

Exit (Konec)

3,3

Opatření

Stiskněte tlačítko  a zobrazte TPM.
Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k poslední naměřené hodnotě TPM toho
dne. Stiskněte tlačítko .
POZNÁMKA: Není-li nainstalován systém OQS, nebo pokud je proveden
neplatný nebo žádný odečet, zobrazí se čárkované čáry.
Stiskněte tlačítko  a posuňte se k hodnotám TPM předchozího týdne.
Stiskněte tlačítko  a zobrazte data.
Stiskněte dvakrát tlačítko Scan (Skenování) pro navrácení řídicí jednotky do
vypnutého stavu.

Nabídky filtru OQS

Chcete-li zpřístupnit možnosti nabídky filtru OQS, postupujte níže uvedenými kroky. Všechny možnosti jsou přístupné
stisknutím a podržením tlačítka Filtr, dokud se na displeji řídicí jednotky nezobrazí nabídka Filtr. Pokud teplota fritézy není
na pod hodnotou 149 °C, řídicí jednotka bude zobrazovat WAIT FOR FILTER (Čekat na filtr). Řídicí jednotka musí být na
hodnotě 149 °C nebo vyšší, pokud mají být provedeny funkce Clean and Filter (Čistit a filtrovat) pomocí filtru OQS.
Všechny zprávy vyžadují potvrzení nebo vyčištění všech řídicích jednotek před započetím procesu filtrace.

Aktivace režimu nabídky Filtr
Levý displej
READY
(Připraveno)

FILTER (Filtr)

Pravý displej
READY
(Připraveno)

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (Filtr), dokud se nezobrazí FILTER
MENU (Nabídka filtr) po dobu tří sekund a přepněte na FILTER (Filtr).
Stiskněte tlačítko  a posuňte se k nabídce Clean and Filter (Čistit a
filtrovat), OQS nebo Exit (Konec). Když je zobrazena požadovaná položka,
stiskněte tlačítko . Postupujte podle pokynů na následujících stranách a
přejděte k režimům. Pokud mísa s filtrem není plně usazena na svém místě,
řídicí jednotka zobrazí INSERT PAN (Vložit vanu). Jakmile je vana filtru
zasunuta zcela na své místo a deska MIB zobrazí „A“, funkce filtru
pokračuje.

3.3.1 Čištění a filtrace s OQS (nastaveno na číslo)
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Vstup do nabídky režimu filtrace v části 3.3.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
dělených van)
u dělených van)
CLEAN AND
Stiskněte tlačítko .
FILTER (Čištění a
filtrace)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
CLEAN NOW?
YES/NO (Ano/ne)
(Ne), zrušte operaci a vraťte se do předchozího stavu. Viz také
(Vyčistit nyní?)
část 1.9.2, kde jsou další informace.
SKIM VAT (Vybrat
Vyberte nečistoty.
nečistoty)
START
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
FILTRATION
(Spustit filtraci)
DRAINING
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
nástroj Fryer's Friend.
(Vypouštění)
CLEAN OIL
CONFIRM (Potvrdit)
(Pouze plynová zařízení) Vyčistěte snímač oleje pomocí
3-2

Levý displej
SENSOR (Čištění
snímače oleje)

Pravý displej

FLUSHING
(Proplach)
SCRUB VAT
COMPLETE?
(Čištění vany
dokončeno?)

CONFIRM (Potvrdit)

OQS FILTER (Filtr
OQS)

YES/NO (Ano/ne)

POLISHING
(Leštění)
CLOSE DRAIN
(Uzavřít odtok)
FILLING

Opatření
polštářku No-scratch pad a stiskněte šipku v nabídce CONFIRM
(Potvrdit).
Pomocí kartáče a horkého oleje odstraňte zbytky jídla ze stěn
fritovací nádoby a pěnové plošiny. K odstranění zbytků použijte
polštářek No-scratch pad. Povrch fritovací nádoby bude horký,
použijte proto žáruvzdorné rukavice a postupujte velmi opatrně.
Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

5:00 TIMER
(Časovač 5:00)

Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
(Ne) a přejděte ke kroku POLISHING (Leštění) níže. (Postupujte
podle šipek vlevo.)
Nevyžaduje se. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a
zpět do vany po dobu 5 minut.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

WAIT FOR FILTER
(Čekat na filtr)

TPM ###

DISCARD NOW?
(Vyřadit nyní?)

YES/NO (Ano/ne)

POLISHING
(Leštění)
CLOSE DRAIN
(Uzavřít odtok)
FILLING (Plnění)
IS VAT FULL? (Je
vana plná?)
OFF (Vypnuto)

5:00 TIMER
(Časovač 5:00)

Nevyžaduje se.
Nevyžaduje se. Čerpadlo se zastaví a snímač OQS vypočítá
hodnoty TPM oleje.
Nevyžaduje se. Čerpadlo pokračuje v plnění fritovací nádoby.
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná. Stiskněte tlačítko
NO (Ne) a pokračujte v plnění.
Zobrazuje hodnotu TPM. Pokud je odečet TPM v limitu, přejděte
ke kroku OFF (Vypnout) níže, jinak pokračujte následujícím
krokem.
Zobrazí se, pokud je dosažena hodnota v nastavení OQS –
DISCARD NOW (Vyřadit nyní). Stiskněte šipku (YES) (Ano) a
pokračujte k funkci DISCARD (Vyřadit). Stiskněte šipku (NO)
(Ne) a vraťte se k normální operaci, přičemž přejděte k možnosti
OFF (Vypnout) níže.
Nevyžaduje se. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a
zpět do vany po dobu 5 minut.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

TPM
FILLING (Plnění)
IS VAT FULL? (Je
vana plná?)

X– / – X střídá se
YES/NO (Ano/ne)

YES/NO (Ano/ne)

Nevyžaduje se.
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná. Stiskněte tlačítko
NO (Ne) a pokračujte v plnění.

OFF (Vypnuto)
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3.3.2 Čištění a filtrace s OQS (nastaveno na text)
Levý displej
Pravý displej
Opatření
Postupujte podle kroků v kapitole Vstup do nabídky režimu filtrace v části 3.3.
LEFT (Levá) (pouze u RIGHT (Pravá) (pouze
Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
dělených van)
u dělených van)
CLEAN AND
Stiskněte tlačítko .
FILTER (Čištění a
filtrace)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
CLEAN NOW?
YES/NO (Ano/ne)
(Ne), zrušte operaci a vraťte se do předchozího stavu. Viz také
(Vyčistit nyní?)
část 1.9.2, kde jsou další informace.
SKIM VAT (Vybrat
Vyberte nečistoty.
nečistoty)
START
Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.
FILTRATION
(Spustit filtraci)
Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
VYPOUŠTĚNÍ
nástroj Fryer's Friend.
CLEAN OIL
(Pouze plynová zařízení) Vyčistěte snímač oleje pomocí
CONFIRM (Potvrdit)
polštářku No-scratch pad a stiskněte šipku v nabídce CONFIRM
SENSOR (Čištění
(Potvrdit).
snímače oleje)
Pomocí kartáče a horkého oleje odstraňte zbytky jídla ze stěn
FLUSHING
fritovací nádoby a pěnové plošiny. K odstranění zbytků použijte
polštářek No-scratch pad. Povrch fritovací nádoby bude horký,
(Proplach)
použijte proto žáruvzdorné rukavice a postupujte velmi opatrně.
SCRUB VAT
COMPLETE?
CONFIRM (Potvrdit)
Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).
(Čištění vany
dokončeno?)
Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
OQS FILTER (Filtr
YES/NO (Ano/ne)
(Ne) a přejděte ke kroku POLISHING (Leštění) níže. (Postupujte
OQS)
podle šipek vlevo.)
POLISHING
5:00 TIMER
Nevyžaduje se. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a
zpět do vany po dobu 5 minut.
(Leštění)
(Časovač 5:00)
CLOSE DRAIN
CONFIRM (Potvrdit)
Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).
(Uzavřít odtok)
FILLING (Plnění)
Nevyžaduje se.
Nevyžaduje se. Čerpadlo se zastaví a snímač OQS vypočítá
TPM
X– / – X střídá se
hodnoty TPM oleje.
FILLING (Plnění)
Nevyžaduje se. Čerpadlo pokračuje v plnění fritovací nádoby.
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná.
Pokud je odečet TPM pod limity nastavení OQS – DISCARD
NOW (Vyřadit nyní) a DISCARD SOON (Vyřadit brzy),
pokračujte krokem OIL IS GOOD (Olej je v pořádku).
IS VAT FULL? (Je
YES/NO (Ano/ne)
Pokud je odečet TPM pod limitem nastavení OQS – DISCARD
vana plná?)
NOW (Vyřadit nyní), ale nad limitem DISCARD SOON (Vyřadit
brzy), pokračujte krokem DISCARD SOON (Vyřadit brzy).
Pokud je odečet TPM nad limity nastavení OQS – DISCARD
(Vyřadit), pokračujte krokem DISCARD NOW (Vyřadit nyní).
OIL IS GOOD (Olej
Nevyžaduje se. Vraťte se k normální operaci, přičemž přejděte k
možnosti OFF (Vypnout) níže.
je v pořádku)
Zobrazí se, pokud je odečet TPM pod limitem nastavení OQS –
DISCARD NOW (Vyřadit nyní), ale hodnota TPM dosáhla
DISCARD SOON
CONFIRM (Potvrdit)
limitů DISCARD SOON (Vyřadit brzy); stiskněte šipku pod
(Vyřadit brzy)
tlačítkem CONFIRM (Potvrdit) a přejděte k možnosti OFF
(Vypnout) níže.
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Levý displej

Pravý displej

DISCARD NOW?
(Vyřadit nyní?)

YES/NO (Ano/ne)

POLISHING
(Leštění)
CLOSE DRAIN
(Uzavřít odtok)
FILLING (Plnění)
IS VAT FULL?
(Je vana plná?)
OFF (Vypnuto)

5:00 TIMER
(Časovač 5:00)

Opatření
Zobrazí se, pokud je překročena hodnota v nastavení OQS –
DISCARD NOW (Vyřadit nyní). Stiskněte šipku (YES) (Ano) a
pokračujte k funkci DISCARD NOW (Vyřadit nyní). Stiskněte
šipku (NO) (Ne) a vraťte se k normální operaci, přičemž přejděte
k možnosti OFF (Vypnout) níže.
Nevyžaduje se. Olej protéká z vany filtru do fritovací nádoby a
zpět do vany po dobu 5 minut.

CONFIRM (Potvrdit)

Stiskněte tlačítko CONFIRM (Potvrdit).

YES/NO (Ano/ne)

Nevyžaduje se.
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná. Stiskněte tlačítko
NO (Ne) a pokračujte v plnění.

OFF (Vypnuto)

3.3.3 Filtrace OQS s OQS (nastaveno na číslo)
Levý displej

Pravý displej

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (Filtrovat), dokud se nezobrazí
FILTER (Filtrovat).

FILTER (Filtr)
LEFT (Levá) (pouze u
dělených van)
OQS
OQS FILTER
NOW? (Filtrovat OQS
nyní?)

RIGHT (Pravá)
(pouze u dělených van)

YES/NO (Ano/ne)

Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
(Ne), vyřaďte filtraci a vraťte se do předchozího stavu.

SKIM VAT (Vybrat
nečistoty) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje).

Zobrazí se
CONFIRM
(Potvrdit) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje)

Vyberte nečistoty a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit). Pokud je hladina oleje příliš nízká, zobrazí řídicí
jednotka hlášení OIL TOO LOW (Nedostatek oleje). Naplňte vanu
a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
Stiskněte tlačítko .

START
FILTRATION
(Spustit filtraci)

Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.

VYPOUŠTĚNÍ

Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
nástroj Fryer's Friend.

FLUSHING
(Proplach)
FILLING (Plnění)
TPM
FILLING (Plnění)
IS VAT FULL? (Je
vana plná?)
WAIT FOR FILTER
(Čekat na filtr)

Nevyžaduje se.
X– / – X střídá se
YES/NO (Ano/ne)
TPM ###

DISCARD NOW?
(Vyřadit nyní?)

YES/NO (Ano/ne)

-------- nebo LOW
TEMP (Nízká teplota)
střídající se teplotou.

-------- nebo LOW
TEMP (Nízká
teplota) střídající se

Nevyžaduje se.
Nevyžaduje se. Čerpadlo se zastaví a snímač OQS vypočítá
hodnoty TPM oleje.
Nevyžaduje se. Čerpadlo pokračuje v plnění fritovací nádoby.
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná. Stiskněte tlačítko NO
(Ne) a pokračujte v plnění.
Zobrazuje hodnotu TPM. Pokud je odečet TPM v limitech, přejděte
k ----------- nebo LOW TEMP (Nízká teplota) níže.
Zobrazí se, pokud je dosažena hodnota v nastavení OQS –
DISCARD NOW (Vyřadit nyní). Stiskněte šipku (YES) (Ano) a
pokračujte k funkci DISCARD NOW (Vyřadit nyní). Stiskněte
šipku (NO) (Ne) a vraťte se k normální operaci, přičemž přejděte k
následujícímu kroku.
Nevyžaduje se. Fritéza spustí zahřívání na nastavenou hodnotu.
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Levý displej

READY (Připraveno)

Pravý displej
teplotou.
READY
(Připraveno)

Opatření

Nevyžaduje se. Zobrazí se poté, co se teplota vrátí na nastavenou
hodnotu.

3.3.4 Filtrace OQS s OQS (nastaveno na text)
Levý displej

Pravý displej

Opatření
Stiskněte a podržte tlačítko FILTER (Filtrovat), dokud se nezobrazí
FILTER (Filtrovat).

FILTER (Filtr)
LEFT (Levá) (pouze u
dělených van)
OQS
OQS FILTER
NOW? (Filtrovat OQS
nyní?)

RIGHT (Pravá)
(pouze u dělených van)

YES/NO (Ano/ne)

Stiskněte šipku (YES) (Ano) a pokračujte. Stiskněte tlačítko NO
(Ne), vyřaďte filtraci a vraťte se do předchozího stavu.

SKIM VAT (Vybrat
nečistoty) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje).

Zobrazí se
CONFIRM
(Potvrdit) nebo OIL
TOO LOW
(Nedostatek oleje)

Vyberte nečistoty a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM
(Potvrdit). Pokud je hladina oleje příliš nízká, zobrazí řídicí
jednotka hlášení OIL TOO LOW (Nedostatek oleje). Naplňte vanu
a stiskněte špičku pod tlačítkem CONFIRM (Potvrdit).

Stiskněte odpovídající tlačítko šipky a vyberte stranu.
Stiskněte tlačítko .

START
FILTRATION
(Spustit filtraci)

Stiskněte tlačítko s problikávající kontrolkou LED.

VYPOUŠTĚNÍ

Nevyžaduje se. Pokud se odtok ucpe, použijte k jeho pročištění
nástroj Fryer's Friend.

FLUSHING
(Proplach)
FILLING (Plnění)
TPM

Nevyžaduje se.
X– / – X střídá se

FILLING (Plnění)

IS VAT FULL? (Je
vana plná?)

YES/NO (Ano/ne)

OIL IS GOOD (Olej
je v pořádku)
DISCARD SOON
(Vyřadit brzy)

CONFIRM
(Potvrdit)

DISCARD NOW?
(Vyřadit nyní?)

YES/NO (Ano/ne)

Nevyžaduje se.
Nevyžaduje se. Čerpadlo se zastaví a snímač OQS vypočítá
hodnoty TPM oleje.
Nevyžaduje se. Čerpadlo pokračuje v plnění fritovací nádoby.
Stiskněte tlačítko YES (Ano), je-li vana plná.
Pokud je odečet TPM pod limity nastavení OQS – DISCARD
NOW (Vyřadit nyní) a DISCARD SOON (Vyřadit brzy),
pokračujte krokem OIL IS GOOD (Olej je v pořádku).
Pokud je odečet TPM pod limitem nastavení OQS – DISCARD
NOW (Vyřadit nyní), ale nad limitem DISCARD SOON (Vyřadit
brzy), pokračujte krokem DISCARD SOON (Vyřadit brzy).
Pokud je odečet TPM nad limity nastavení OQS – DISCARD
(Vyřadit), pokračujte krokem DISCARD NOW (Vyřadit nyní).
Pokud je hodnota TPM mimo rozsah nebo se vyskytne chyba,
pokračujte konečným krokem níže.
Nevyžaduje se. Vraťte se do normálního provozu a přejděte ke
kroku ----------- nebo LOW TEMP (Nízká teplota) níže.
Zobrazí se, pokud je odečet TPM pod limitem nastavení OQS –
DISCARD NOW (Vyřadit nyní), ale hodnota TPM dosáhla limitů
DISCARD SOON (Vyřadit brzy); stiskněte šipku pod tlačítkem
CONFIRM (Potvrdit) a přejděte ke kroku ----------- nebo LOW
TEMP (Nízká teplota) níže.
Zobrazí se, pokud je překročena hodnota v nastavení OQS –
DISCARD NOW (Vyřadit nyní). Stiskněte šipku (YES) (Ano) a
pokračujte k funkci DISCARD NOW (Vyřadit nyní) (viz funkce
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Levý displej

-------- nebo LOW
TEMP (Nízká teplota)
střídající se teplotou.
READY (Připraveno)

Pravý displej

-------- nebo LOW
TEMP (Nízká
teplota) střídající se
teplotou.
READY
(Připraveno)

Opatření
DISPOSE (Zlikvidovat) v kapitole 2). Stiskněte šipku (NO) (Ne) a
vraťte se k normální operaci, přičemž přejděte k následujícímu
kroku.
Nevyžaduje se. Fritéza spustí zahřívání na nastavenou hodnotu.
Nevyžaduje se. Zobrazí se poté, co se teplota vrátí na nastavenou
hodnotu.
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TATO STRÁNKA JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ.

FRYMASTER
8700 LINE AVENUE, SHREVEPORT, LA 71106‐6800
318‐865‐1711
844‐724‐CARE (2273)
WWW.FRYMASTER.COM
EMAIL: SERVICE@FRYMASTER.COM

*8197289*
Každé nové zařízení Manitowoc Foodservice se dodává s KitchenCare™ a vámi zvolenou úrovní servisu, který splňuje vaše provozní
požadavky, od jedné restaurace až po několik míst.
StarCare – Záruka a celoživotní servis, certifikované náhradní součásti OEM, globální zásoba součástí, auditovaná výkonnost
ExtraCare – CareCode, podpora 24/7, online/mobilní informace o produktu
LifeCare – Instalace a zástavba zařízení, plánovaná údržba, KitchenConnect™, MenuConnect
Kontaktujte službu KitchenCare™ - 1-844-724-CARE - www.mtwkitchencare.com

Chcete-li se dozvědět další informace o tom, jak vás společnost Manitowoc Foodservice se svými předními
značkami výrobků může vybavit, navštivte naše globální webové stránky www.manitowocfoodservice.com a
objevte regionální nebo lokální zdroje, které jsou vám dostupné.

©2014 Manitowoc Foodservice, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechna práva vyhrazena. Neustálá snaha o vylepšování produktů může vyžadovat změnu specifikací bez
předchozího upozornění.
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