
ON/OFF (PÅ/AV) 
 Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV). Fritösen går 

in i smältcykel innan den växlar till full temperatur 
och värmer upp till inställningspunkten. 

 Avsluta smältcykel genom att trycka in och släppa 
knappen Lämna kallt eller någon programmerad 
produktknapp. Displayerna visar Exit Melt (Smalt-
klar?) till vänster och YES/NO (JA NEJ) till höger. 
Tryck på  för att avsluta.  

Tillagning 
 Cool (Kall) visas: Tryck på en produktknapp 

Lämna kallt-knappen; fritösen värms upp till 
inställnings- 
punkten och visar REDO. 
Tryck på produktknappen och släpp ner produkten. 

 - - - - visas: Karets temperatur är inte inom REDO
-zonen.  

 Ready (Redo) visas: Tryck på produktknappen 
och släpp ner produkten. 

 Shake (Skaka) visas: Om skakning krävs ljuder 
en signal. Tryck på blinkande produktknapp för att 
avbryta larmet.  

 DONE (Klar) visas: Tryck på blinkande 
produktknapp för att avbryta larmet.  

 HOLD (Hall) visas: Tryck på blinkande 
produktknapp  
för att avbryta hållarmet. 

 Avbryt tillagningscykel: Tryck och håll in 
produktknapp.  

Kontrollknappsnavigering 
 Produkt: Tryck för att starta tillagningscykel. Tryck 

vid tillagningscykelns slut för att stoppa larm.  
 Lämna/skanna: Tryck en gång, alla program- 

merade produktknappar tänds; välj visad produkt. 
Tryck på produktknappen för att visa produktens 
namn. Tryck på höger knapp för att visa 
parametrar. Tryck på Lämna/Skanna igen för  
att upprepa. Tryck på Lämna/Skanna två gånger 
för att avsluta.  

 Vänster/höger pilar (): Navigera bland 
alternativ på vänster display. Tryck och håll 
samtidigt för att starta poleringscykel.  

 Pilar upp/ner (): Navigera bland alternativ på 
höger display. Tryck och håll in samtidigt för att 
byta språk om det är programmerat.  

 Lämna kallt: Tryck för att gå till/lämna kylläge. 
  

 Termometer (): Fritös PÅ: Tryck och släpp för 

inställningspunkt/vänster; kartemperatur/höger. 
 Thermometer (): Fritös AV: Tryck och släpp  

för att visa temperatur, tid, datum, systemversion, 
FilterQuicks och kretskortets versioner.  

 Kontrollmarkering (): Fritös AV: Tryck och 
släpp: Kontrollera återställning; Tryck och håll in  
i 3 sekunder: Användning av blädderfilter; Tryck 
och håll in i 10 sekunder: Produktinställning-
Huvudmeny  

 Kontrollmarkering (): Fritös PÅ: Tryck och 
släpp: Kontrollera återställning; Tryck och håll in  
i 4 sekunder: Infoläge.  

 Filtrera: Tryck och håll in: Filtreringsalternativ: 
FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN 
TO PAN, BOIL OUT (Filtrera, rengör och filtrera, 
avyttra, töm till fat, koka ur) eller CLEAN, FILL 
VAT FROM PAN, PAN TO WASTE (Rengör, fyll 
kar från fat, fat till avfall) (endast bulk) och FILL 
VAT FROM BULK (Fyll kar från bulk) (endast 
bulk).  

 Filtrera: Tryck och släpp: Visar procent för alla 
produkter som tillagats totalt och tillagningar kvar 
till filtreringscykel.  
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Produktknappslampa: Tänds när 
produkten tillagas eller varmhålls.  

Höger sidas produktknappar: 6-10 och  
16-20 är produkter för höger sidas display.  

Nå filtreringsmeny  

Gå till programmering, svara på 
vänster displays uppmaningar 
och kontrollera återställning.  

Kontrollera faktiska, 
inställningspunktstemp
eraturer och program- 
varuversioner.  

Lämnar/går in i KYLLÄGE. 

Trycks in individuellt: 
Skrollmeny, programme- 
ringsalternativ.  
Trycks in samtidigt:  
Startar oljepolering. 

ON/OFF (PÅ/AV)  

Lämna menyer, 
bläddra bland  
programmerade 
menyföremål 

Tryck på produkt- 
knapparna för att 
starta/stoppa och  
bekräfta skaklarm. 
Tryck och håll för 
att stoppa en 

FilterQuick™: Snabbreferens  Trycks in individuellt:  
Skrollmeny, programmerings- 
alternativ.  
Trycks in samtidigt: Växlar  
till 2:a språk om programmerat. 

ON/OFF (PÅ/AV)  

Vänster sidas produktknappar: 1-5 och  
11-15 är produkter för vänster sidas display. 



Vänster display  Höger display  Åtgärd  
OFF 
(AV) 

OFF 
(AV) 

Tryck på tills huvudmenyn ändras och Produktinställning 
visas.  

PRODUCT setup 
(Produkttinställning) 

Blank 
(Tom) 

Tryck på .  

Product Setup 
(Produkttinställning) 

Enter Code 
(Ange kod) 

Ange 1650.  

Select Product 
(Välj produkt) 

Blank 
(Tom) 

Tryck på önskad produktknapp.  

LONG Name 
(Långt namn) 

Product name or 
button number 
(Produktnamn eller 
knappnummer) 

Ange produktnamn med bokstavsknapparna. Tryck på .  

Short Name 
(Kort namn) 

Product name or 
button number 
(Produktnamn eller 
knappnummer) 

Ange förkortat produktnamn med bokstavsknapparna. 
Tryck på .  

1 Time 
(1 Tid) 

0:00 or previously 
entered time (eller 
tidigare angiven tid) 

Ange tid med sifferknapparna. Tryck på u. Ange 0:00 här och 
tryck på Lämna/Skanna för att avprogrammera en knapp.)  

1 TempR 
(1 TempR) 

Temp 
(Temp) 

Ange en ny temperatur. Tryck på .  

1 SENSITIVITY 
(1 känslighet) 

Number 
(Antal) 

Ställ in på önskat läge med knapparna . Tryck på .  

1 Alarm TIME 
(1 larmtid) 

0:00 or previously 
entered time (eller 
tidigare angiven tid) 

Ange tid i tillagningscykel för hörbart larm för skakning. 
Tryck på .  

1 alarm name 
(1 larmnamn) 

Shake 
(Skaka) 

Ställ in på önskat läge med knapparna . Tryck på .  

1 Alarm Mode 
(1 Larmläge) 

Auto or manual 
(Auto eller manuellt) 

Ställ in på önskat läge med knapparna . Tryck på .  

1 Alarm tome 
(2 Larmtid) 

Short 
(Kort) 

Ställ in på önskat läge med knapparna . Tryck på .  

HOLD TIME 
(Hålltid) 

0 Ange tid i minuter som en produkt ska hållas innan den 
kastas. Tryck på .  

Exit 
(Avsluta) 

Exit 
(Lämnar) 

Tryck på Skan-knappen för att lämna eller knappen  för 
ytterligare programmering.  

Select Product 
(Välj produkt) 

Blank 
(Tom) 

Ytterligare programmering? Tryck på en produktknapp och 
följ instruktionerna ovanför Lämna programmering? Tryck 
på knappen Skanna.  

Product Setup 
(Produktinställning) 

Blank 
(Tom) 

Tryck på Skanna.  

OFF 
(AV) 

OFF  
(AV) 

  

2 Alarm Time 
(2 Larmtid) 

:00 Detta är ett andra larm och anges som det första.  

Filter Prompt 
(Filtreringsuppmaning) 

0 Ange antal tillagningscykler för produkten innan 
uppmaning om filtreringscykel ska visas.  

COOKING MODE 
(Tillagningsläge) 

SINGLE SETPOINT 
(En inställningspunkt) 

Tryck på . Om tillagning med flera inställningsvärden 
krävs, tryck på  FLERA INSTÄLLNINGSVÄRDEN.  

Instant On 
(Direkt på) 

5 or previously set 
number 
(5 eller föregående 
angivet nummer) 

Detta är tiden i sekunder som fritösen värms upp till 100 % 
efter att produktknappen har tryckts in och innan 
styrenheten anpassar temperaturen. Ange ett värde och 
tryck på . (Standard är 5. 0=AV). OBS: Tiden för direkt 
på kan behöva justeras för lättare tillagningsomgångar.  

Navigering, filtreringsmeny 
Vänster display  Höger display  Åtgärd  

Cool or READY 
(Kyl eller redo) 

Cool or READY 
(Kyl eller redo) 

Tryck och håll in knappen Filtrering i 10 sekunder  

Filter 
(Filtrera) 

Blank 
(Tom) 

Tryck på  för att bläddra till valen: Filtrera, Rengör 
och filtrera, Avyttra, Töm till fat, Koka ur eller rengör, 
Fyll kar från fat, Fat till avfall (endast bulk) och Fyll kar 
från bulk (endast bulk) och Lämna. När önskat val visas, 
tryck på . (OBS: Vissa val är endast tillgängliga  
i läget “PÅ” och vissa är endast tillgängliga i läget 
“AV”.)  

Programmering  

Vanlig programmering och navigering visas nedan. Vänstra och mellersta kolumnen 
visar datormeddelanden; höger kolumn visar stegen som krävs för att fortsätta. 
Lämna när som helst programmeringssteget genom att trycka på Skanna-knappen  
tills displayen återgår till sin för-programmeringsstatus. För att ta bort en produkt  
från en knapp, ange tiden 0:00 och tryck på knappen SKANNA.  

Ya till filtreringsuppmaning 
 

1. Datorn visar FILTER NOW? 
Yes no (Filtrera nu? Ja nej). 

2. Tryck på  Yes (Ja) . 
3. Styrenheten visar SKIM VAT

(Skumma kar). 
4. Använd skummaren för att ta  

bort smuts från frityrgrytan. 
5. Styrenheten visar START FIL-

TRATION (Starta filtrering) och den 
blå tömningslampan blinkar. 

6. Tryck på knappen med den 
blinkande lampan. 

7. Styrenheten visar DRAINING
(Tömmer) och FLUSHING 
(Spolar) under filtrering. 

8. Styrenheten visar FILLING 
(Fyller) medan pumpen pumpar 
igen. 

9. Styrenheten visar LOW TEMP 
(Låg temp) alternerande med 
temperaturen  
eller - - - - - - tills den återgått  
till driftstemperatur. 

10. Styrenheten visar ready (Redo). 
 

 

Att besvara fritösens 
filtreringsuppmaning

JIB-system (dunk i låda) 
  

1. Styrenheten visar TOPOFF OIL 
EMPTY  (Påfyllningolja tom) på 
vänster display och CONFIRM 
(Bekräfta) på höger display.  
Tryck på  (BEKRÄFTA).  

2. Öppna skåpdörren för att  
komma åt JIB. 

3. Ta bort oljelinje från JIB. 
4. Ta bort JIB. 
5. Öppna ny oljeflaska och ta  

bort skyddet från locket. 
6. Positionera matningstuben  

i den nya ladan med locket fast. 
7. Positionera den nya flaskan  

i friterarens skåp. 
8. Tryck och håll in den 

orangefärgade 
återställningsknappen i tre (3) 
sekunder för att återställa systemet. 

Att besvara 
varningsljuset för 

Oljevarning  

 

Nej till filteruppmaning 
 

1. Styrenheten visar FiLTER NOW? 
Yes no (Filtrera nu? Ja nej ). 

2. Tryck på (NO). 


