FilterQuick™: Gyors használatba vételi útmutató
Kilép a hűtés üzemmódból vagy belépés a hűtés
üzemmódba.

Az aktuális és a
beállított hőmérsékletek, illetve
a szoftver verziószámának
ellenőrzése.

A programozás megnyitása,
válasz a bal oldali kijelzőn
megjelenő üzenetekre és a
visszaállítás megtekintése.
Szűrési menü megnyitása

Külön lenyomva:
Görgetés a menüben
és a programozási
lehetőségek között.
Együtt lenyomva:
Elindítja a tisztítást.

Kilépés a
menükből,
programozott
menüelemek
keresése.

Nyomja le a termékgombokat a főzés
indításához/
leállításához és a
rázási riasztás
nyugtázásához.
A gomb
megnyomásával és
lenyomva tartásával
állíthatja le a fűtést.

BE/ON/OFF (BE/KI)

ON/OFF (BE/KI)
Bal oldali termékgombok: Az 1-5 és 11-15
gombok a bal oldali kijelzőhöz tartozó termékek.

ON/OFF (BE/KI)
 Nyomja meg a BE/KI gombot. A sütő belép az olvasztási
ciklusba, mielőtt teljes hőmérsékletre melegedve és felfűtene
a beállítási pontra.



Külön lenyomva: Görgetés a
menüben és a programozási
lehetőségek között.
Együtt lenyomva: Átvált a 2.
nyelvre (ha be van állítva).

Az Exit Cool gomb vagy bármely beprogramozott termékgomb megnyomásával és elengedésével léphet ki az olvasztási ciklusból. A bal oldali kijelzőn az Exit Melt? kérdés,
a bal oldalon pedig a YES NO szöveg jelenik meg. A
kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Sütési ciklus megszakítása: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a termékgombot.

Navigálás a vezérlő gombjaival
 Termék: Nyomja meg a sütési ciklus elindításához. A sütési
ciklus végén ezen gomb megnyomásával állíthatja le a riasztást.



Sütés
 A kijelzőn a COOL szöveg látható: Nyomja meg a termékgombot vagy az Exit Cool gombot; a sütő a beállított értékre
melegszik fel, a kijelzőn pedig a READY felirat jelenik meg.
Nyomja meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.



A kijelzőn a - - - - felirat látható: A sütőkád hőmérséklete a
READY (Készen) zónán kívül van.



A kijelzőn a READY (Készen) szöveg látható: Nyomja
meg a termékgombot, majd dobja be a terméket.



A kijelzőn a SHAKE (Rázás) szöveg látható: Amennyiben
rázás szükséges, egy hangjelzés szólal meg. A riasztás
törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.



A kijelzőn a DONE (Kész) felirat látható: A riasztás törléséhez nyomja meg a termékgombot.



A kijelzőn a HOLD (Tártás) felirat látható: A tartás riasztásának törléséhez nyomja meg a villogó termékgombot.

Termékgomb LED: Sütés vagy tartás
esetén világít.

Exit/Scan: Nyomja meg egyszer, akkor az összes programozott termékgomb világítani kezd; Megjelenik a Termék
kiválasztása rész. A termék nevének megtekintéséhez
nyomja meg a termék gombját. A paraméterek megtekintéséhez nyomja meg a jobbra nyilat. Az ismétléshez nyomja
meg az Exit/Scan gombot. A kilépéshez nyomja meg kétszer
az Exit/Scan gombot.



Bal/jobb nyilak (): Navigálási lehetőség a bal oldali
kijelzőn. A gombok egyszerre történő megnyomásával és
lenyomva tartásával indíthatja el a Takarítás ciklust.



Fel/le nyilak (): Navigálási lehetőség a jobb oldali kijelzőn. A gombok egyszerre történő lenyomásával és
lenyomva tartásával válthat nyelvet, ha be van állítva.



Exit Cool (Kilépés a hűtésből): Belépés/ a hűtés módba
vagy kilépés a hűtés módból.



Hőmérő (): Fryer ON: Nyomja meg és engedje el a beállítási pont beállításához a bal oldalon; a sütőkád hőmérsékletének beállításához a jobb oldalon.

Jobb oldali termékgombok: Az 6-10 és 16-20
gombok a jobb oldali kijelzőhöz tartozó termékek.



Hőmérő (): Fryer (KI): A gomb megnyomásával és
elengedésével megtekintheti a hőmérsékletet, az időt, a
dátumot, a FilterQuick verziószámát és az áramköri kártya
verziószámát.



Pipa (): Fryer (BE): Nyomja meg, majd engedje el:
Tekintse meg a visszaállítást; Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva: Görgessen a szűrő használatára;
Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva: FőmenüTermékbeállítás



Pipa (): Fryer (BE): Nyomja meg, majd engedje el:
Tekintse meg a visszaállítást; Nyomja meg és 4 másodpercig tartsa lenyomva: Info mód.



Filter: Nyomja meg és tartsa lenyomva: Szűrő opciók:
FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO PAN,
BOIL OUT (SZŰRÉS, TISZTÍTÁS ÉS SZŰRÉS, ÜRÍTÉS,
LEERESZTÉS AZ EDÉBNYBE, KIFŐZÉS) vagy CLEAN,
FILL VAT FROM PAN, PAN TO WASTE (TISZTÍTÁS,
SÜTŐKÁD FELTÖLTÉSE EDÉNYBŐL, FÁRADTOLAJ
KIÜRÍTÉSE AZ EDÉNYBŐL) (csak ömlesztett) és FILL VAT
FROM BULK (SÜTŐKÁD FELTÖLTÉSE ÖMLESZTETT
OLAJ TARTÁLYBÓL) (csak ömlesztett).



Filter: Nyomja meg, majd engedje el: Megjeleníti a főzött
termékek teljes számának százalékos arányát és a szűrési
ciklusig hétralévő főzések számát. remaining to filter cycle.
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A következőkben az általános programozást és navigációt mutatjuk be. A bal oldali és a
középső oszlop a számítógép kijelzőjét; a jobb oldali oszlop pedig a folytatáshoz szükséges
műveletet mutatja. Bármely programozási lépés során kiléphet, ha egészen addig lenyomva
tartja a Scan gombot, amíg a kijelző visszalép a programozás előtti állapotra. Termék törléséhez a gombból adjon meg 0:00 időtartamot és nyomja meg a SCAN gombot.

Programozás
Bal oldali kijelző

Jobb oldali kijelző

OFF (Ki)

OFF (Ki)

PRODUCT setup
(Termékbeállítás)
PRODUCT setup
(Termékbeállítás)
Select Product
(Termék kiválasztása)
LONG Name (Hosszú
név)
Short Name (Rövid
név)
COOKING MODE (Sütés
mód )
1 Time (Idő)

Üres

1 Tempr (Hőmérséklet)
1 SENSITIVITY
(Érzékenység)
1 Alarm TIME (Riasztási
IDŐ)
1 alarm name (riasztás
neve)
1 Alarm Mode (Riasztási
mód)
2 Alarm Time (Riasztási
idő)
2 Alarm Time (Riasztási
idő)
Filter Prompt (Szűrési
felszólítás)
Instant On (Azonnali
bekapcsolás)

Művelet

Szűrő menü navigálása
Bal oldali kijelző

Jobb oldali kijelző

Cool vagy READY
(Hűtés vagy KÉSZ)

Cool vagy READY
(Hűtés vagy KÉSZ)

Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a
Szűrés gombot

Filter (Szűrés)

Üres

A  gomb segítségével görgessen a választási lehetőségek között: Szűrés, Tisztítás és szűrés, Ürítés,
Leeresztés az edénybe, Kifőzés vagy Tisztítás,
Sütőkád feltöltése edényből, Fáradtolaj kiürítése az
edényből (csak ömlesztett) Sütőkád feltöltése ömlesztett olaj tartályból (csak ömlesztett) és Kilépés.
Amikor megjelenik a kívánt elem, akkor nyomja meg
a  gombot . (MEGJEGYZÉS: néhány lehetőség csak „BE” módban, míg mások csak
„KI” módban érhető el.)

Nyomja meg a  gombot, amíg a Főmenü átvált a Termékbeállítás oldalra.
Nyomja meg a  gombot

Enter Code (Írja be a
kódot)
Üres

Adja meg a 1650-es kódot.

Product name or button
number
Termék neve vagy a gomb
száma
SINGLE SETPOINT (Egyetlen
beállítási pont)
0:00 vagy a korábban
megadott idő

A betűgombok segítségével írja be a termék nevét. Nyomja meg
a  gombot.
A betűgombok segítségével írja be a rövidített terméknevet.
Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a  gombot. Ha több beállítási pontos főzést
szeretne, nyomja le a  MULTIPLE SETPOINT gombot.
A számgombok segítségével írja be az időt. Nyomja meg a 
gombot. (Írja be ide a 0:00 értéket, majd a gomb leválasztIgen a szűrési felszólításra
ásához nyomja meg az Exit/Scan gombot.)
Írja be az új hőmérsékletet. Nyomja meg a  gombot.
1.
A vezérlő a FILTER NOW? (SZŰRÉS
A  gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja
MOST?) üzenetet jeleníti meg Yes no.
meg a  gombot.
(Igen Nem)
Írja be, hogy a sütési ciklus során mikor van szükség rázási
2.
Nyomja meg a  (IGEN) gombot.
hangjelzésre. Nyomja meg a  gombot.

Temp (Hőmérséklet)
Number (Szám)
0:00 Auto or manual
(Automatikus vagy
manuális)
Shake
Auto or manual
(Automatikus vagy
manuális)
Short (Rövid)
:00
0
5 vagy a korábban
beállított szám

Nyomja meg a kívánt termékgombot.

Válaszadás a sütő
szűrési felszólításaira

3.

A  gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja
meg a  gombot.
A  gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja
meg a  gombot.
A  gombok segítségével állítsa a kívánt pozícióra. Nyomja
meg a  gombot.
Ez a második riasztás, melyet az elsőhöz hasonlóan kell megadni.
Írja be a sütési ciklusok azon számát, mielőtt a rendszer felszólítja a szűrésre.
Ez az az idő (másodpercekben), ami alatt a sütő 100%-ra melegedik miután megnyomta a termékgombot és mielőtt a vezérlő
beállítaná a hőmérsékletet. Írja be az értéket, majd nyomja meg
a  gombot. (Az alapbeállítás 5. 0=KI). MEGJEGYZÉS: Az
azonnali bekapcsolási időt alacsony hőmérsékleten történő
sütés esetén kell módosítani.
Adja meg percekben azt az időt, amíg a termék megtartásra
kerül a kidobás előtt. Nyomja meg a  gombot.

HOLD TIME (Tartási idő)

0

Exit (Kilépés)

Exit (Kilépés)

A kilépéshez nyomja meg a Scan gombot, a további programozáshoz pedig a  gombot .

Select Product
(Termék kiválasztása)

Üres

PRODUCT setup
(Termékbeállítás)
OFF (Ki)

Üres

További programozást szeretne végezni? Nyomja meg a termékgombot, majd kövesse az Exit Programming? feletti utasításokat
Nyomja meg a Scan gombot.
Nyomja meg a Scan gombot

OFF (Ki)

Művelet

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

A vezérlő a SKIM VAT (Megosztott Kád)
üzenetet jeleníti meg.
A habszedő kanál segítségével távolítsa el a
szennyeződést a sütőedényből.
A vezérlő a START FILTRATION
(Szűrés indítása ) üzenetet jeleníti meg, a
kék leeresztő LED pedig villog.
Nyomja meg a gombot a villogó LED.
A vezérlő a szűrés során a DRAINING
(Leürítés) és FLUSHING (Öblítés)
üzeneteket jelenti meg.
A vezérlő a sütőkád feltöltése során
aFILLING (Töltés) üzenetet jeleníti meg.
A vezérlő a hőmérséklet változásakor a
LOW TEMP (Alacsony hőmérséklet), az
üzemi hőmérsékletre történő visszaállásig
pedig
a - - - - - - üzenetet jeleníti meg.
A vezérlő a ready üzenetet jeleníti meg.

Nem a szűrési felszólításra
1.

2.
3.

A vezérlő a FILTER now? (SZŰRÉS
MOST?) üzenetet jeleníti meg Yes no.
(Igen Nem)
Nyomja meg a (NO) (NEM) gombot.
A sütő folytatja a normál működést.

Válasz az alacsony
olajszintre történő
figyelmeztetésre
JIB- (tartálydoboz-)rendszer
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A vezérlő a bal oldali kijelzőn a
TOPOFF OIL EMPTY (Üres tartályok
feltöltése) in the left display and CONFIRM (Jóváhagyás) in the right display.
Press  (Confirm).
Nyissa ki a szekrényajtót a
TARTÁLYDOBOZ eléréséhez.
Távolítsa el az olajvezetéket a
TARTÁLYDOBOZBÓL
Távolítsa el a TARTÁLYDOBOZT
Nyissa fel az új olajtartályt és távolítsa el a
kupak alatt lévő alátétet.
Helyezze a felvevőcsövet az új dobozba úgy,
hogy a csatlakoztatott kupak a helyén
legyen.
Helyezze az új tartályt a sütőszekrénybe.
Tartsa nyomva a narancssárga nullázó gombot három (3) másodpercig a rendszer nul-

