
ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)  
 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza spustí 

rozpouštěcí cyklus před přepnutím na plnou teplotu a ohřátí 
na nastavenou hodnotu.  

 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto). Fritéza spustí 
rozpouštěcí cyklus před přepnutím na plnou teplotu a ohřátí 
na nastavenou hodnotu. 

 Rozpouštěcí cyklus ukončíte stisknutím a uvolněním tlačítka 
Exit Cool (Konec chlazení), nebo libovolného naprogramo-
vaného tlačítka produktu. Pravý displej zobrazí Exit Melt? 
(Ukončit rozpouštění?) a levý displej YES NO (Ano Ne). Pro 
ukončení programu stiskněte .   

Vaření  
 Zobrazení COOL (Chlazení): Stisknutím tlačítka produktu, 

nebo tlačítka Exit Cool (Konec chlazení); se fritéza zahřeje na 
nastavenou hodnotu a zobrazí READY (Připraveno). 

 Stiskněte tlačítko produktu a spusťte produkt.  
 Zobrazení - - - - : Teplota vany je mimo zónu READY 

(Připraveno).  
 Zobrazení READY (Připraveno): Stiskněte tlačítko produk-

tu a spusťte produkt.  
 Zobrazení SHAKE (Zatřepání): Pokud je nutné zatřepání, 

ozve se alarm. Stiskněte problikávající tlačítko produktu a 
zrušte zvukové znamení. 
  

 Zobrazení DONE (Hotovo): Stiskněte tlačítko produktu a 
zrušte zvukové znamení.  

 Zobrazení HOLD (Výdrž): Stiskněte problikávající tlačítko 
produktu a zrušte zvukové znamení výdrže.  

 Zrušení Cook Cycle (Cyklus vaření): Stiskněte a podržte 
tlačítko produktu.   

Controller Button Navigation (Tlačítko 
navigace řídicí jednotky)  
 Product (Produkt): Stisknutím tlačítka spouštíte cyklus 

vaření. Stiskněte tlačítko na konci cyklu vaření a zastavíte 
zvukové znamení.  

 Exit/Scan (Konec/Skenování): Stiskněte tlačítko jednou, svítí 
všechna naprogramovaná tlačítka produktu; vyberte zobrazený 
produkt. Stisknutím tlačítka produktu zobrazíte název produktu. 
Stisknutím šipky vpravo zobrazíte parametry. 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 a podržte obě tlačítka současně a 
spusťte cyklus leštění.     

 Šipky nahoru/dolů  (): Navigace mezi možnostmi v 
pravém displeji. Stiskněte a podržte obě tlačítka současně 
pro změnu jazyka, je-li naprogramován.   

 Exit Cool (Ukončení chlazení): Stisknutím tlačítka 
spustíte / ukončíte Cool Mode (Režim chlazení).  

  
 Teploměr (): Fritéza ZAPNUTA: Stiskněte a uvolněte 

tlačítko pro nastavení hodnoty / vlevo, teplotu vany / vpravo. 
 Teploměr (): Fritéza VYPNUTA: Stiskněte a uvolněte 

tlačítko a zobrazte teplotu, čas, datum, verzi systému, verzi 
FilterQuick, verzi desky tištěného spoje.   

 Symbol zaškrtnutí (): Fritéza VYPNUTA: Stiskněte a 
uvolněte tlačítko: Zkontrolujte obnovení; stiskněte a podržte 
tlačítko 3 sekundy: Posun k použití filtru; Stiskněte a podržte 
10 sekund: Nastavení Main Menu-Product (Hlavní nabídka 
produktu)   

 Symbol zaškrtnutí (): Fritéza ZAPNUTA: Stiskněte a 
uvolněte tlačítko: Zkontrolujte obnovení; stiskněte a podržte 
tlačítko 4 sekundy: Informační režim. 

 Filtr: Stiskněte a podržte tlačítko: Možnosti filtru: FILTER 
(FILTR), CLEAN AND FILTER (ČIŠTĚNÍ A FILTR), DIS-
POSE (LIKVIDACE), DRAIN TO PAN (VYPUSTIT DO 
VANY), BOIL OUT NEBO CLEAN (VYVAŘIT NEBO ČIS-
TIT), FILL VAT FROM PAN (PLNĚNÍ VANY Z NÁDOBY), 
PAN TO WASTE (Z MÍSY DO ODPADU) (POUZE 
HROMADNÉ) A FILL VAT FROM BULK (PLNĚNÍ VANY  
Z VELKOOBJEMOVÉ NÁDRŽE). 

 Filtr: Stiskněte a uvolněte tlačítko: Zobrazuje celkové 
procento uvařených produktů a vaření zbývajících do konce 
cyklu filtru.   
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Kontrolka LED tlačítka produktu: 
Svítí, když produkt vaří nebo při po-

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

Přístup k nabídce filtru. 

Programovací přístup, odpověz-
te na výzvy na levém display a 
zkontrolujte obnovení. 

Zkontrolujte 
stávající hodnoty, 
nastavené teploty 
a verzi softwaru. 

Ukončuje / spouští COOL MODE (Režim chlazení). 

Stisknuto samo-
statně: Pohyb 
nabídkou, možnosti 
programování.  
Stisknuto současně: 
Spouští leštění.  

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) 

Opustit nabídky, 
skenování napro-
gramovaných 
položek nabídky. 

Stiskněte tlačítka 
produktů a 
spusťte/zastavte 
vaření a potvrďte 
alarm zatřepání. 
Stiskněte a po-
držte pro ukončení 
cyklu vaření.  

FilterQuick™: Stručná referenční příručka  Stisknuto samostatně: Pohyb 
nabídkou, možnosti programo-
vání. Stisknuto současně: 
Změní druhý jazyk, pokud je 
naprogramovaný.  

ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) 

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



Levý displej  Pravý displej  Opatření  
OFF (Vypnuto)  OFF (Vypnuto)  Stiskněte tlačítko  dokud se Main Menu (Hlavní nabídka) nepřep-

ne do zobrazení Product Setup (Nastavení produktu).  

PRODUCT setup 
(Nastavení produktu)  

Prázdné  Stiskněte tlačítko .  

PRODUCT setup 
(Nastavení produktu)  

Enter Code  
(Zadejte kód)  

Zadejte 1650.  

Select Product 
(Vyberte produkt)  

Prázdné  Stiskněte požadované tlačítko produktu.  

LONG Name  
(Dlouhý název)  

Product name or button 
number (Název produk-
tu nebo číslo tlačítka ) 

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko  
.   

Short Name  
(Krátký název ) 

Product name or button 
number (Název produk-
tu nebo číslo tlačítka ) 

Pomocí kláves s písmeny zadejte název produktu. Stiskněte tlačítko  
.   

1 Time (1 čas ) 0:00 nebo dříve  
zadaný čas  

Zadejte čas pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko  .  (Zde 
zadejte 0:00 a stiskněte tlačítko Exit/Scan (Konec/Skenování) pro 
nepřiřazené tlačítko.)  

1 TempR (Teplota)  Temp (Teplota) Zadejte novou teplotu. Stiskněte tlačítko .   

1 SENSITIVITY (Citlivost)  Number (Číslo) Tlačítky  nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko  .   

1 Alarm TIME (Čas 
zvukového znamení)  

0:00 nebo dříve za-
daný čas  

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

1 alarm name(Název 
zvukového znamení)  

Shake (Zatřepání) Tlačítky  nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko .   

1 Alarm Mode (Režim 
zvukového znamení)  

Auto or manual  
(Auto nebo Manuál)  

Tlačítky  nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko .   

1 Alarm tome (Čas 
zvukového znamení)  

Short (Krátký)  Tlačítky  nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko .   

HOLD TIME (Čas výdrže)  0 Zadejte čas v minutách, po který bude produkt před likvidací 
uchováván. Stiskněte tlačítko .  

Exit (Konec)  Exit (Konec) Stiskněte tlačítko Scan (Skenování) pro konec, nebo tlačítko  pro 
dodatečné programování.   

Select Product 
(Vyberte produkt)  

Prázdné  Další Programování? Stiskněte tlačítko produktu a postupujte podle 
výše uvedených pokynů Konec programování? Stiskněte tlačítko 
Scan (Skenování).  

Product Setup 
(Nastavení produktu)  

Prázdné  Stiskněte tlačítko Scan (Skenování)  

OFF (Vypnuto)  OFF (Vypnuto)    

2 Alarm Time (Čas 
zvukového znamení)  

:00 Toto je druhé zvukové znamení a je zapsáno jako první.  

Filter Prompt  
(Výzva filtru)  

0 Zadejte počet cyklů vaření pro produkt před zobrazením výzvy 
filtračního cyklu.  

COOKING MODE  
(Režim vaření) 

SINGLE SETPOINT  
(Jedna nastavená hod-
nota ) 

Stiskněte tlačítko  .  Pokud požadujete více nastavených hodnot 
nebo segmentované vaření, stiskněte tlačítko  MULTIPLE 
SETPOINT (Více nastavených hodnot).  

Instant On  
(Okamžité zapnutí ) 

5 nebo dříve nastavené 
číslo  

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. 

Možnosti nabídky Filter (Filtr).  

Levý displej  Pravý displej  Opatření 
Cool nebo READY 
(Chladnutí, Připraveno)  

Cool nebo READY 
(Chladnutí, Připraveno)  

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

Filter Blank Stiskněte tlačítko  a přesuňte se k volbám: Filter (Filtr), Clean 
and Filter (Čištění a filtr), Dispose (Likvidace), Drain to Pan 
(Vypustit do vany), Boil Out nebo Clean (Vyvařit nebo Čistit), 
Fill Vat From Pan (Plnění vany z nádoby), Pan To Waste (Z mísy 
do odpadu) (Pouze hromadné) A Fill Vat From Bulk (Plnění vany 
z velkoobjemové nádrže) a Exit (Konec). Když je zobrazena 
požadovaná položka, stiskněte tlačítko  .  (POZNÁMKA: 
Některé možnosti jsou dostupné pouze v režimu ON 
(Zapnuto) a jiné zase v režimu OFF (Vypnuto).  

Programování  

Běžné programování a navigace jsou uvedeny níže. Levý a prostřední sloupec zobrazují zo-
brazení počítače; pravý sloupec uvádí opatření, které je nutné provést pro další pokračování. 
Kroky programování kdykoliv ukončete stisknutím a podržením tlačítka Scan (Skenování), 
dokud se displej nevrátí do před-programovaného stavu. Chcete-li odstranit přiřazení produktů 
k tlačítku, nastavte čas vaření na 0:00 a stiskněte tlačítko SCAN (Skenování).  

Yes (Ano) na výzvu filtrování  
 

1. Řídicí jednotka zobrazí FILTER NOW? 
(Filtrovat nyní?) Yes no. (Ano/Ne). 

2. Stiskněte tlačítko  (YES) (Ano) . 
3. Řídicí jednotka zobrazí SKIM VAT 

(Vybrat nečistoty). 
4. Použijte sběračku k vybrání drobků 

z fritovací pánve. 
5. Řídicí jednotka zobrazí START 

FILTRATION (Spustit filtraci) a 
rozbliká se modrá dioda LED. 

6. Stisknout tlačítko s blikající LED. 
7. Řídicí jednotka zobrazí DRAIN-

ING (Vypouštění) a FLUSHING 
(Proplach) během filtrace. 

8. Řídicí jednotka zobrazí FILLING 
(Plnění) a vana se naplní. 

9. Řídicí jednotka zobrazí LOW 
TEMP (Nízká teplota), což se bude 
střídat s hodnotou teploty nebo - - - 
- - -, dokud se zařízení nevrátí na 
provozní teplotu. 

10. Řídicí jednotka zobrazí ready 
(Připraven).  

Reakce na výzvy Fryer 
Filter (Filtr fritézy)  

Systém JIB (Nádoba ve skříni)  
 
1. Řídicí jednotka zobrazí TOPOFF 

OIL EMPTY (Doplnit olej) na levém 
displeji a CONFIRM (Potvrdit) na 
pravém displeji.  Stiskněte tlačítko  
(CONFIRM) (Potvrdit).  

2. Otevřete dveře skříně pro přístup 
k JIB. 

3. Vyjměte přívod  oleje z JIB. 
4. Vyjměte JIB. 
5. Otevřete novou nádobu na olej a 

odstraňte těsnění pod víkem. 
6. Umístěte sací trubici do nové 

nádoby s připojeným víkem na 
svém místě. 

7. Umístěte novou nádobu do skříně 
fritézy. 

8. Stiskněte a podržte oranžové re-
setovací tlačítko tři (3) sekundy a 
systém resetujte.  

Reakce na varovnou 
kontrolku 

Výstraha oleje  

 

Ne na výzvu filtrování 
 

1. Řídicí jednotka zobrazí FiLTER 
NOW? Yes no. 

2. Stiskněte tlačítko (No) (Ne). 
3. Fritéze pokračuje v normálním 

provozu.  


