
ON/OFF (Wł./Wył.)  
 Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wył.) Frytownica uruchamia cykl 

rozpuszczania przed przełączeniem na pełną temperaturę i nagrzaniem 
do temperatury docelowej.  

 Wyłącz cykl rozpuszczania, naciskając przycisk Exit Cool 
(Wyłącz tr. chłodzenia) i zwalniając go, lub dowolny zapro-
gramowany przycisk produktu. Na wyświetlaczu po lewej stronie 
zostanie wyświetlony komunikat Exit Melt? (Wyłączyć cykl 
rozpuszczania), a po prawej — opcje YES (Tak) i NO (Nie). 
Naciśnij , aby wyłączyć tryb.   

Smażenie  
 Wyświetlany komunikat COOL (Chłodzenie): Naciśnij przycisk 

produktu lub przycisk Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia). Frytown-
ica nagrzeje tłuszcz do temperatury docelowej. Na wyświetlaczu 
zostanie wyświetlony komunikat READY (Gotowe). 
Naciśnij przycisk produktu i włóż produkt. 

 Wyświetlany komunikat - - - -: Temperatura kadzi wykracza 
poza zakres gotowości. 

 Wyświetlany komunikat READY (Gotowe): Naciśnij przycisk 
produktu i włóż produkt. 

 Wyświetlany komunikat SHAKE (Otrząśnięcie): Jeżeli 
niezbędne jest otrząśnięcie, zostanie wyemitowany sygnał 
dźwiękowy alarmu. Naciśnij migający przycisk produktu, aby 
anulować alarm. 

 Wyświetlany komunikat DONE (Zakończone): Naciśnij 
przycisk produktu, aby anulować alarm. 

 Wyświetlany komunikat HOLD (Przechowywanie): Naciśnij 
migający przycisk produktu, aby anulować alarm czasu 
przechowywania. 

 Anulowanie cyklu smażalniczego: Naciśnij przycisk produktu i 
przytrzymaj go. 
  

Przyciski sterownika  
 Przycisk produktu: Naciśnij, aby uruchomić cykl smażalniczy. 

Naciśnij pod koniec cyklu smażalniczego, aby zatrzymać alarm. 
 Exit/Scan (Zamknij/Skanuj): Naciśnij raz; zaświecą się diody LED 

wszystkich przycisków produktów. Wybierz wyświetlany produkt. 
Naciśnij przycisk produktu, aby wyświetlić nazwę produktu. 
Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejrzeć parametry. 
Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) ponownie, aby 
powtórzyć. Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) dwa razy, 
aby przerwać procedurę.   

 Strzałki w lewo/prawo (): Nawigowanie opcji na lewym 
wyświetlaczu. Naciśnij je jednocześnie i przytrzymaj, aby uru-
chomić cykl polerowania.   

 Strzałki w górę/dół (): Nawigowanie opcji na prawym 
wyświetlaczu. Naciśnij oba jednocześnie, aby zmienić na drugi 
język, jeżeli jest zaprogramowany. 

 Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia): Naciśnij, aby włączyć/
wyłączyć tryb Cool Mode (Tryb chłodzenia)  
 

 Przycisk z symbolem termometru (): Frytownica wł.: Naciśnij 

przycisk i zwolnij go, aby wyświetlić temperaturę docelową (lewy 
wyświetlacz) i temperaturę kadzi (prawy wyświetlaczu). 

 Przycisk z symbolem termometru (): Frytownica wył.: 
Naciśnij i puść przycisk, aby wyświetlić temperaturę, godzinę, 
datę, wersję systemu, wersję FilterQuick oraz wersję płytki 
drukowanej.  

 Przycisk z symbolem znacznika wyboru(): Frytownica wył.: 
Naciśnij i puść: Sprawdź przywrócenie. Naciśnij i przytrzymaj 
przez 3 sekundy: wyświetlenie użycia filtracji. Naciśnij i 
przytrzymaj przez 10 sekund: menu główne — Product Setup 
(Konfiguracja produktu)  

 Przycisk z symbolem znacznika wyboru(): Frytownica wł.: 
Naciśnij i puść: Sprawdź przywrócenie. Naciśnij i przytrzymaj przez 
3 sekundy: tryb Info Mode (Tryb informacji). 

 Filter (Filtracja): Naciśnij i przytrzymaj: Opcje filtracji: FILTER 
(Filtracja), CLEAN AND FILTER (Czyszczenie i filtracja), DIS-
POSE (Utylizacja), DRAIN TO PAN (Spuszczenie do miski), 
BOIL OUT or CLEAN (Gotowanie lub czyszczenie), FILL VAT 
FROM PAN (Napełnianie zbiornika z miski), PAN TO WASTE 
(Bulk only)  and FILL VAT FROM BULK (Bulk only) (Miska do 
odpadów (tylko pojemnik zbiorczy) oraz napełnianie zbiornika z 
pojemnika zbiorczego (tylko pojemnik zbiorczy)). 

 Filter (Filtracja): Naciśnij i puść: Wyświetla całkowity odsetek 
usmażonych produktów i pozostałą liczbę cykli smażalniczych do 
cyklu filtracji.  
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Dioda LED przycisku produktu: Świeci, 
gdy trwa smażenie lub przechowywanie 
produktu. 

Prawy blok przycisków produktu: 6-10 oraz 16-20 
dotyczą produktów wyświetlacza po prawej stronie. 

Uzyskiwanie dostępu do menu 
filtracji. 

Rozpoczynanie sekwencji pro-
gramowania, reagowanie na monity 
wyświetlane na lewym wyświetlaczu 
i sprawdzanie przywrócenia. 

Sprawdzanie  
rzeczywistej  
temperatury 
i temperatury doc-
elowej oraz wersji 
oprogramowania. 

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb COOL 
MODE (Tryb chłodzenia). 

Naciśnięte osobno: 
Przewijanie menu, opcji 
programowania.  
Naciśnięte jed-
nocześnie: Uruchomie-
nie polerowania.  

ON/OFF (Wł./Wył.) 

Skanowanie zapro-
gramowanych 
pozycji menu 
i zamykanie menu. 

Naciśnij przyciski 
produktu, aby 
rozpocząć/zakończyć 
smażenie i pot-
wierdzić alarm ot-
rząśnięcia. 
Naciśnij i przytrzymaj 
go, aby zatrzymać 
smażenie.  

FilterQuick™: Skrócony przewodnik obsługi  Naciśnięte osobno: Przewijanie 
menu, opcji programowania.  
Naciśnięte jednocześnie: 
Zmiana na drugi język, jeżeli jest 
zaprogramowany.  

ON/OFF (Wł./Wył.) 

Lewy blok przycisków produktu: 1-5 oraz 11-15 
dotyczą produktów wyświetlacza po lewej stronie. 



Lewy 
wyświetlacz  

Prawy 
wyświetlacz  

Czynność  

OFF (Wył.) OFF (Wył.) Naciskaj , aby przewinąć na menu główne do Product Setup 
(Konfiguracja produktu). 

PRODUCT Setup 
(Konfiguracja  
produktu) 

Puste  Naciśnij .  

PRODUCT Setup 
(Konfiguracja  
produktu) 

Enter Code (Wprowadź kod) Wpisz 1650. 

Select Product 
(Wybierz produkt) 

Puste  Naciśnij przycisk żądanego produktu. 

LONG Name (Długa 
nazwa) 

Product name or button 
number (Nazwa produktu 
lub numer przycisk) 

Wprowadź nazwę produktu za pomocą klawiatury. Naciśnij . 

Short Name (Krótka 
nazwa) 

Product name or button 
number (Nazwa produktu 
lub numer przycisk) 

Wprowadź krótką nazwę produktu za pomocą klawiatury. Naciśnij . 

1 Time (Czas 1) 0:00 lub poprzednio wprow-
adzony czas  

Wprowadź czas za pomocą klawiatury numerycznej. Naciśnij .  (Aby 
usunąć przypisanie produktu do przycisku, ustaw czas na 0:00 i naciśnij 
przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj)). 

1 TempR (Temp. 1) Temp (Temperatura) Wprowadź nową temperaturę. Naciśnij . 

1 SENSITIVITY  
(Podatność 1) 

Number (Liczba ) Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków . Naciśnij . 

1 Alarm TIME  
(Czas 1. alarmu) 

0:00 lub poprzednio wprow-
adzony czas  

Wprowadź czas w cyklu smażalniczym, po którym ma być emitowany 
alarm otrząśnięcia. Naciśnij . 

1 Alarm Name (Nazwa 1. 
alarmu) 

Shake (Otrząśnięcie) Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków . Naciśnij . 

1 Alarm Mode (Tryb 1. 
alarmu) 

Auto (Auto) lub Manual 
(Ręczny) 

Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków . Naciśnij . 

2 Alarm Time (Czas 2. 
alarmu) 

Short (Krótki) Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków . Naciśnij . 

HOLD TIME (Czas 
przechowywania) 

0 Wprowadź w minutach czas przechowywania produktu przed jego 
wyrzuceniem. Naciśnij . 

Exit (Zamknij) Exit (Zamknij) Naciśnij przycisk Exit (Zamknij) lub przycisk  w celu dodatkowego 
programowania. 

Select Product 
(Wybierz produkt) 

Puste  Jeżeli niezbędne jest dalsze programowanie, naciśnij przycisk produktu 
i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Aby zakończyć pro-
gramowanie, naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj). 

Product Setup 
(Konfiguracja produktu) 

Puste  Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj). 

OFF (Wył.) OFF (Wył.)   

2 Alarm Time (Czas 2. 
alarmu) 

:00 Jest to drugi alarm i procedura jego programowania jest identyczna jak 
w przypadku pierwszego. 

Filter Prompt (Monit 
o filtrację) 

0 Wprowadź liczbę cykli smażalniczych produktu, po których ma być 
wyświetlony monit o filtrację. 

COOKING MODE  
(Tryb smażenia) 

SINGLE SETPOINT (Jedna temp. 
docelowa) 

Naciśnij .  Jeśli wymaganych jest wiele temperatur docelowych, 
naciśnij  MULTIPLE SETPOINT (Wiele temperatur docelowych). 

Instant On 
(Błyskawiczne  
włączenie) 

5 lub poprzednio wprow-
adzona wartość. 

Jest to czas wyrażony w sekundach, przez który frytownica nagrzewa się 
do 100% temperatury po naciśnięciu przycisku produktu przed regulacją 
temperatury przez sterownik. Wprowadź wartość i naciśnij . 
(Domyślna wartość to 5. 0=OFF (Wył.)).  WSKAZÓWKA: 
W przypadku małych wsadów może być wymagane dostosowanie 
czasu błyskawicznego włączenia. 

Nawigacja menu filtrowania  
Lewy wyświetlacz  Prawy wyświetlacz Czynność  

Cool (Tryb chłodzenia) 
lub  READY (Gotowe)  

Cool (Tryb chłodzenia) 
lub  READY (Gotowe)  

Naciśnij przycisk Filter (Filtracja) i przytrzymaj go przez  
10 sekund. 

Filter (Filtracja) Puste  Naciśnij przycisk , aby przewinąć dostępne pozycje:  
Filtracja, Czyszczenie i filtracja, Utylizacja, Spuszczenie do 
miski, Gotowanie lub czyszczenie, Napełnianie kadzi z 
miski, Miska do odpadów (tylko pojemnik zbiorczy) oraz 
napełnianie kadzi z pojemnika zbiorczego (tylko pojemnik 
zbiorczy) i wyjdź. Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij 
przycisk .  (UWAGA: Niektóre pozycje są dostępne 
wyłącznie w trybie „ON” (Wł.), a inne wyłącznie w trybie 
„OFF” (Wył.).) 

Programowanie  

Poniżej opisano wspólne części sekwencji programowania i nawigację po menu. W lewej i środkowej 
kolumnie przedstawione zostały komunikaty z ekranu komputera, a w prawej — niezbędne 
czynności. Sekwencję programowania można przerwać w dowolnym czasie, naciskając przycisk Exit/
Scan (Zamknij/Skanuj), aż na wyświetlaczu zostanie przywrócony stan sterownika sprzed rozpoczęci-
em programowania. Aby usunąć produkt z przycisku, wprowadź czas 0:00 i naciśnij przycisk SCAN 
(skanuj).  

Tak na pytanie o filtrowanie 
 
1. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 

FILTER NOW? (Filtrować teraz?) 
Yes no (Tak nie.). 

2. Naciśnij  (YES)(Tak). 
3. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 

SKIM VAT (Kadź na szumowiny). 
4. Odgarniakiem usuń zanieczyszczenia z 

kadzi. 
5. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 

START FILTRATION (Rozpocznij 
filtrację) i miga niebieska dioda LED spustu. 

6. Naciśnij przycisk z miganiem DOPROWA-
DZIŁO. 

7. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 
DRAINING (Spust) i FLUSHING 
(Płukanie) podczas filtracji. 

8. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 
FILLING (Napełnianie), gdy napełniana 
jest kadź. 

9. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 
LOW TEMP (Niska temperatura) na 
przemian z temperaturą lub - - - - - - do 
chwili aż powróci do temperatury roboczej. 

10. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 
ready (Gotowy). 

Reagowanie na 
zapytania o filtrowanie  

System JIB (Poj. uzupełniania 
tłuszczu)  
 
1. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 

TOPOFF OIL EMPTY (Brak oleju) na 
lewym wyświetlaczu oraz komunikat CON-
FIRM (Potwierdź) na prawym 
wyświetlaczu.  Naciśnij  (CONFIRM) 
(Potwierdź). .  

2. Open cabinet door to access JIB. 
3. Remove oil line from JIB 
4. Remove JIB. 
5. Open new oil jug and remove liner under 

cap. 
6. Position pick-up tube in new box with at-

tached cap in place. 
7. Position the new jug in the fryer cabinet. 
8. Press and hold orange reset button for three 

Reagowanie na lampkę 
ostrzegawczą niskiego 

poziomu tłuszczu  

 

Nie na pytanie o filtrowanie  
 
1. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat 

FILTER NOW? (Filtrować teraz?) Yes 
no. (Tak nie.) 

2. Naciśnij (NO) (Nie). 
3. Frytownica powraca do normalnej pracy.  


