
ON/OFF (LIG/DESLIG) 
 Pressione o botão ON/OFF (Lig/Deslig). A fritadeira entra no 

ciclo de derretimento antes de mudar para temperatura total e 
aquecer até o ponto de ajuste.  

 Saia do ciclo de derretimento pressionando e soltando o 
botão Exit Cool (sair do resfriamento) ou qualquer botão 
de produto programado. O visor exibe Exit Melt? (Sair 
do derretimento?) à esquerda e YES NO (Sim Não) à 
direita. Pressione  para sair.   

Cozimento 
 COOL exibido: Pressione o botão do produto ou o 

botão Exit Cool. A fritadeira aquece até o ponto de 
ajuste e exibe READY (pronto). 
Pressione o botão do produto e solte o produto. 

 - - - - exibido: A temperatura da cuba está fora da zona 
READY (pronto). 

 READY (Pronto) exibido: Pressione o botão do produto 
e solte o produto. 

 SHAKE (Agitar) exibido: Se for necessário agitar, um 
alarme soa. Pressione o botão piscante para cancelar o 
alarme. 

 DONE (Conduida) exibido: Pressione o botão do 
produto para cancelar o alarme. 
 

 HOLD exibido: Pressione o botão piscante para can-
celar o alarme de espera. 

 Cancelar ciclo de cozimento: Pressione e segure o 
botão do produto. 
  

Navegação do botão do controlador  
 Produto: Pressione para iniciar o ciclo de cozimento. 

Pressione no final do ciclo de cozimento para interromp-
er o alarme. 

 Exit/Scan (Sair/Navegar): Pressione uma vez, todos os 
botões de produto programados acendem. Select prod-
uct (Selecionar produto) exibido. Pressione o botão do 
produto para ver o nome do produto. Pressione a seta 
direita para ver os parâmetros. Pressione Exit/Scan 
novamente para repetir. Pressione Exit/Scan para sair.     

 Setas esquerda/direita  (): Navegue as opções no 
visor esquerdo. Pressione e segure simultaneamente 
para lançar o ciclo Polish (polonês).     

 Setas para cima/baixo  (): Navegue pelas opções 
no visor direito. Pressione e segure simultaneamente 
para mudar o idioma, se programado.   

 Exit Cool: Pressione para entrar/sair do modo Cool 
(resfriar).   
 

 Termômetro (): Fritadeira LIG: Pressione e solte para 
ajuste/esquerda, temperatura cuba/direita. 

 Termômetro (): Fritadeira DESLIG: Pressione e solte 
para exibir temperatura, hora, data, versão do sistema, 
versão do  FilterQuick, versões da placa de circuito.  

 Marca (): Fritadeira DESLIG: Pressione e solte: Veri-
ficar recuperação, Pressione e segure 3 segundos: 
Rolar uso do filtro, Pressione e segure 10 segundos: 
Configuração do menu principal do produto  

 Marca (): Fritadeira LIG: Pressione e solte: Verificar 
recuperação, Pressione e segure 4 segundos: Modo 
informativo. 

 Filtro: Pressione e segure: Opções do filtro: FILTER 
(filtrar), CLEAN AND FILTER (limpar e filtrar), DISPOSE 
(descartar), DRAIN TO PAN (drenar para bandeja), 
BOIL OUT or CLEAN (ferver ou limpar), FILL VAT 
FROM PAN (encher cuba a partir da bandeja), PAN TO 
WASTE (Bulk only) (bandeja para resíduos [apenas 
tanque]) e FILL VAT FROM BULK (Bulk only) (encher 
cuba a partir de tanque [somente tanque]). 

 Filtro: Pressione e solte: Exibe a porcentagem total de 
produtos cozidos e cozinha o restante até o ciclo de 
filtragem. 
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Botões à esquerda do produto: 
1 a 5 e 11 a 15 são produtos para 

Botões à direita do produto: 6 a 10 e 
16 a 20 são produtos para o visor direito.  

Acessar Menu filtro 

Access programming, re-
spond to left-display prompts 
and check recovery. 

Verificar temper-
atura atual,  
programada e 
versões de  
software.  

Sai/Entra do COOL MODE (modo de resfriamento).  

Pressionado individ-
ualmente: Menu, 
opções de pro-
gramação.  
Pressionados simul-
taneamente: Inicia 
Polish (polonês).  

ON/OFF (LIG/DESLIG) 

Sair dos menus, 
ver itens do menu 
programado.  

Pressione os 
botões de produto 
para iniciar/parar 
um cozimento e 
alarme de 
reconhecimento. 
Pressione e segure 
para interromper o 
cozimento.  

FilterQuick™: referência rápida Pressionado individualmente: 
Menu, opções de programação.  
Pressionados simultane-
amente: Alterações de 2º idio-
ma, se programado.  

ON/OFF (LIG/DESLIG) 

Botões à esquerda do produto: 1 a 5 e 
11 a 15 são produtos para visor esquerdo. 



Visor esquerdo  Visor direito Ação   

OFF (Deslig ) OFF (Deslig ) Pressione  até aparecer a mensagem Main Menu changing to 
Product Setup (Menu principal mudando para configuração de 
produto).  

PRODUCT setup 
(Configuração de 
produto ) 

Em branco Pressione .  

PRODUCT setup 
(Configuração de 
produto ) 

Enter Code (Digite o 
código ) 

Digite 1650. 

Select Product 
(Selecione Product ) 

Ajuste Único  Pressione o botão de produto desejado. 

LONG Name (Nome lon-
go ) 

Product name (Nome do 
produto ) ou button 
number (número do botão ) 

Digite o nome do produto com as teclas de letras. Pressione  .   

Short Name (Nome 
curto ) 

Product name (Nome do 
produto ) ou button 
number (número do botão ) 

Digite o nome abreviado do produto usando as teclas de letras. 
Pressione  .   

1 Time (1 Tempo ) 0:00 ou hora inserida 
anteriormente  

Digite o tempo com as teclas de números. Pressione .  (Digite 
0:00 aqui e pressione Exit/Scan para desabilitar um botão.) 

1 TempR (1 Tempr ) 1 TempR (1 Tempr ) Digite a nova temperatura. Pressione . 

1 SENSITIVITY (1 sensi-
bilidade ) 

Number (Número ) Defina a posição desejada com teclas . Pressione . 

1 Alarm TIME (1 tempo do 
alarme ) 

0:00 ou hora inserida 
anteriormente  

Digite o tempo no ciclo de cozimento para ouvir um alarme 
sonoro para agitar. Pressione . 

1 alarm name (1 nome do 
alarme ) 

Shake (Agitar ) Defina a posição desejada com teclas . Pressione . 

1 Alarm Mode (1 modo do 
alarme ) 

Auto or manual (Auto ou 
manual) 

Definido para a posição desejada com chaves  . Pressione 
. 

1 Alarm tome (1 tempo do 
alarme) 

Short (Curto ) Definido para a posição desejada com chaves  . Pressione 
. 

HOLD TIME (Tempo de 
espera) 

0 Digite o tempo em minutos para manter o produto antes de 
descartar. Pressione . 

Exit (Sair ) Exit (Sair ) Pressione o botão Scan para sair ou o botão ü para programação 
adicional. 

Select Product 
(Selecione Product ) 

Em branco Mais programação? Pressione o botão de produto e siga as 
instruções acima de Exit Programming? (sair da programação?) 
Pressione o botão Scan. 

Product Setup 
(Configuração de 
produto ) 

Em branco Pressione Scan 

OFF (Deslig ) OFF (Deslig )   

2 Alarm Time (2 tempo do 
alarme ) 

:00 Um segundo alarme inserido como o primeiro. 

Filter Prompt (Aviso 
filtro ) 

0 Digite um número de ciclos de cozimento para o produto antes 
de um ciclo de filtro ser solicitado. 

COOKING MODE (Modo de 
cozimento ) 

SINGLE SETPOINT (Ajuste 
Único) 

Pressione .  Se quiser vários tempos de cozimento, pressione 
 MULTIPLE SETPOINT. 

Instant On (Instante 
Lig ) 

5 ou número definido 
anteriormente 

É o tempo em segundos que a fritadeira leva para aquecer a 
100% depois de o botão produto ser pressionado antes de o 
controlador ajustar a temperatura. Insira o valor e pressione . 
(O padrão é 5.  0=OFF).  OBSERVAÇÃO: Instante no tempo 
pode precisar ser ajustado para cargas de cozimento leves. 

Navegação do menu Filtro 

Visor esquerdo  Visor direito Ação  

Cool ou READY Cool or  READY Pressione e segure o botão Filter por 10 segundos 

Filter (Filtro ) Em branco Pressione   para rolar as opções: Filter, Clean and 
Filter, Dispose, Drain to Pan, Boil Out or Clean, Fill 
Vat from Pan, Pan to Waste (Bulk only), Fill Vat 
from Bulk (Bulk only) e Exit (sair). Com a opção 
desejada exibida, pressione  . (OBSERVAÇÃO: 
Algumas opções são disponíveis apenas no 
modo “ON” e algumas apenas quando esti-
ver no modo “OFF”.)  

Programação 

Programação e navegação comuns exibidas abaixo. A coluna da esquerda e do 
meio mostram as telas do computador. A coluna da direita tem a ação necessária 
para continuar. Saia de uma etapa de programação a qualquer momento pres-
sionando a tecla Scan até o visor voltar ao status pré-programação. Para excluir 
um produto de um botão, digite a hora de 0:00 e pressione o botão SCAN.  

Sim para comando do filtro  
 
1. Controlador exibe FILTER NOW? 

(Filtrar agora) Yes no (sim não). 
2. Pressione  (YES) . 
3. Controlador exibe SKIM VAT 

(escumadeira na cuba). 
4. Use uma escumadeira para remover 

resíduos da cuba. 
5. Controlador exibe START FIL-

TRATION (iniciar filtragem) e o led 
azul do dreno pisca. 

6. Pressione o botão com o piscar CON-
DUZIU. 

7. Controlador exibe DRAINING 
(drenando) e FLUSHING 
(enxaguando) durante a filtragem. 

8. Controlador exibe FILLING 
(enchendo) enquanto a cuba está 
enchendo. 

9. Controlador exibe LOW TEMP 
(temperatura baixa) alternando com a 
temperatura ou - - - - - - até voltar à 
temperatura de operação. 

10. O controlador exibe ready.  

Resposta aos avisos do 
Filtro da fritadeira 

Sistema JIB (caixa de óleo) 
 
1. Controlador exibe TOPOFF OIL 

EMPTY (óleo superior vazio) no visor 
esquerdo e CONFIRM (confirmar) no 
visor direito. Pressione  (confirmar).  

2. Abra a tampa do gabinete para acessar 
o JIB. 

3. Retire a linha de óleo do JIB. 
4. Retire o JIB. 
5. Abra o novo recipiente de óleo e tire o 

lacre sob a tampa. 
6. Posicione o tubo de coleta na nova 

caixa com a tampa fixada no lugar. 
7. Coloque a nova caixa no gabinete da 

fritadeira. 
8. Pressione e segure o botão reset laranja 

por três (3) segundos para reiniciar o 
sistema.  

Resposta ao aviso de 
nível de óleo baixo 

 

Não para aviso do filtro 
 

1. Controlador exibe FiLTER NOW? 
(Filtrar Agora) Yes no (sim não). 

2. Pressione (NO). 
3. A fritadeira volta à operação normal.  


