
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)  
 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın. Fritöz tam 

sıcaklığa geçmeden ve ayar noktasına kadar ısıtmadan önce 
eritme döngüsüne girer.  

 Soğutmadan Çıkma veya herhangi bir programlanmış 
ürün düğmesine basarak Eritme döngüsünden çıkın. 
Ekran sol tarafta erime'den çıkılsın mı? sağ tarafta YES 
NO (EVET HAYIR) gösterir. Çıkmak için  sembolüne 
basın.   

Pişirme  
 SOĞUTMA gösterilir. Ürün düğmesine veya Soğut-

madan Çık düğmesine basın; fritöz ayar noktasına ısınır 
ve HAZIR görünür. 
Ürün düğmesine basın ve ürünü bırakın. 

 ----- gösterilir: Kazan sıcaklığı HAZIR bölgesi dışın-
dadır. 

 READY (Hazir) gösterilir: Ürün düğmesine basın ve 
ürünü bırakın. 

 SHAKE (Çalkala) gösterilir: Çalkalama gerekirse alarm 
çalar. Alarmını iptal ekmek için yanıp sönen ürün düğme-
sine basın. 

 DONE (Yapildi) gösterilir: Alarmı iptal ekmek için ürün 
düğmesine basınız. 
 

 
 HOLD (Bekleme) gösterilir: Bekleme alarmını iptal 

ekmek için yanıp sönen ürün düğmesine basın. 
 Pişirme döngüsünü iptal et: Ürün düğmesine basın ve 

tutun. 
Denetleyici Düğme Gezinme  
 Ürün: Pişirme döngüsü başlatmak için basın. Alarmı 

durdurmak için pişirme döngüsünün sonunda basın. 
 Exit/Scan (Çıkış/Tarama): Bir kere basın, tüm program-

lanmış ürün düğmeleri yanar; Ürünü Seçin gösterilir. 
Ürün adını görmek için ürün düğmesine basın. Para-
metreleri görüntülemek için sağ oka basın.. Tekrar etmek 
için, tekrar Çıkış/Tarama'ya basın. Çıkmak için, Çıkış/
Tarama'ya iki kez basın.   

 Sol/Sağ Okları (): Sol ekrandaki seçeneklerde gezi-
nin. Parlatma işlemini başlatmak için aynı anda basılı 
tutun.   

 Yukarı/Aşağı Ok Düğmeleri (): Sağ ekrandaki 
seçeneklerde gezinin. Programlanmış ise, dili 
değiştirmek için aynı anda basılı tutun. 

 Soğutma'dan çıkma: Soğutma Moduna girmek/çıkmak 
için basın.  

 Termometre (): Fritöz ON (AÇIK): Ayar noktası/sol 
için basılı tutun; kazan sıcaklığı./sağ. 

 
 

 Termometre (): Fritöz (KAPALI): Sıcaklık, zaman, 
tarih, sistem versiyonu, FilterQuick versiyonu, devre 
paneli versiyonu için basın ve bırakın.  

 İşaret koyma (): Fritöz OFF (KAPALI): Basın ve 
bırakın: Geri kazanımı kontrol edin; Basın ve 3 saniye 
basılı tutun: Filtre kullanımında gezinin; 10 saniye boyun-
ca basılı tutun: Ana Menü-Ürün kurulumu  

 İşaret koyma (): Fritöz ON (AÇIK): Basın ve bırakın: 
Geri kazanımı kontrol edin; Basın ve 4 saniye basılı 
tutun: Bilgi Modu. 

 Filtre: Basın ve basılı tutun. Filtre seçenekleri: FİL-
TREME, TEMİZLEME VE FİLTRELEME, İMHA ETME, 
TAVAYA BOŞALTMA, KAYNATMA veya TEMİZLEME, 
KAZANI TAVADAN DOLDURMA, TAVADAN ATIĞA 
(Sadece dökme) ve KABI YIĞINDAN DOLDURMA 
(sadece dökme) 

 Filtre: Basın ve bırakın: Filtre döngüsüne kadar pişirilen 
toplam ürünlerin ve kalan ürünlerin yüzdesini gösterir. 
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Ürün Düğme LEDİ: Ürün pişerken 
veya beklerken yanar.  

Sağ Taraf Ürün Düğmeleri: 6-10 ve 16-20 
sağ ekran ürünleridir.  

Filtre Menüsüne Erişin. 

Programlamaya erişin, sol 
ekrandaki yönergeleri takip edin 
ve geri almayı kontrol edin. 

Gerçek ayar 
noktası 
sıcaklığını ve 
yazılım 
sürümünü 
kontrol edin. 

COOL MODE (SOĞUTMA MODU) 'na Girer/Çıkar 

Tek başına basıldığında: 
Menüler arası geçiş yap-
ma, seçenekleri program-
lama.  
Aynı anda basıldığında: 
Parlatmayı Başlatır.  

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) 

Çıkış Menüleri,  
Tarama programlı 
menü öğeleri. 

Bir pişirmeyi başlat-
mak/durdurmak ve 
çalkalama alarmının 
alındığını bildirmek 
için ürün düğmel-
erine basın. 
Bir pişirmeyi dur-
durmak için basın 
ve tutun.  

FilterQuick™: Çabuk Referans  Tek başına basıldığında: 
Menüler arası geçiş yapma, 
seçenekleri programlama.  
Aynı anda basıldığında:  
Programlanmış ise 2.dile geçiş.  

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) 

Sol Taraf Ürün Düğmeleri: 1-5 ve 11-15 sol 
ekran ürünleridir. 



Sol Ekran   Sağ Ekran Önlem 

OFF (Kapali) OFF (Kapali) Main Menu (Ana Menü)'nün Product Setup (Ürün Kurulumu) 
‘na dönüşmesine kadar düğmesine basın.  

PRODUCT setup (Ürün 
kurulumu) 

Boşluk   düğmesine basın.   

PRODUCT setup (Ürün 
kurulumu) 

Enter Code (Kodu Girin) 1650 tuşlayın. 

Select Product 
(Ürün Seçin) 

Boşluk  İstenilen ürün düğmesine basın. 

LONG Name (Uzun 
Adi) 

Product name (Ürün 
adı) veya  button num-
ber (düğme numarası) 

Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin.  düğmesine basın. 

Short Name (Kısa 
Adı) 

Product name (Ürün 
adı) veya  button num-
ber (düğme numarası) 

Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin.  düğmesine basın. 

1 Time (1 Süre) 0:00 veya daha önce 
girilen zaman. 

Numaraları tuşlarla zamanı girin.  düğmesine basın.  
(Burada 0:00'a basın ve bir düğmenin atamasını kaldırmak için 
Exit/Scan (Çıkış/Tarama) 'ya basın.) 

1 TempR (1 Sıcaklık*) Temp (Sıcaklık) Yeni sıcaklığı girin.  düğmesine basın. 
1 SENSITIVITY (1 HAS-
SASLIK) 

Number (Sayı)  tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  düğmesine 
basın. 

1 Alarm TIME (1 
Alarm ZAMANI) 

0:00 veya daha önce 
girilen zaman. 

Çalkalama için duyulabilir seste, pişirme işleminde süreyi 
girin.  düğmesine basın. 

1 alarm name (1 
alarm adı) 

Shake (Çalkalama)  tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  düğmesine 
basın. 

1 Alarm Mode (1 
Alarm Modu) 

Auto or manual 
(Otomatik ve Manüel) 

 tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  düğmesine 
basın. 

1 Alarm tome (1 
Alarm ZAMANI) 

Short (Kısa)  tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  düğmesine 
basın. 

HOLD TIME 
(BEKLEME  
SÜRESİ) 

0 Ürünü atmadan önce tutulacak süreyi dakika cinsinden girin. 
 düğmesine basın. 

Exit (Çıkış) Exit (Çıkış) Çıkmak için tarama düğmesine veya ek programlama için  
düğmesine basın. 

Select Product 
(Ürün Seçin) 

Boşluk  Daha fazla programlama? Ürün düğmesine basın ve Program-
lamadan Çık üzerindeki yönergeleri uygulayın? Tarama 
düğmesine basın. 

Product Setup (Ürün 
Kurulumu) 

Boşluk  Taramaya basın 

OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)   

2 Alarm Time (2 
Alarm ZAMANI) 

:00 Bu ikinci alarmdır ve ilki gibi girilir. 

Filter Prompt (Filtre 
İstemi) 

0 Filtreleme işlemi sorulana kadar, ürün için pişirme işlemi 
sayısını girin. 

COOKING MODE 
(PİŞİRME MODU) 

SINGLE SETPOINT (TEK 
AYAR NOKTASI) 

 düğmesine basın.  Şayet çoklu ayar noktalı pişirme is-
teniyorsa   MULTIPLE SETPOINT (ÇOKLU AYAR NOK-
TASI) ‘na basın. 

Instant On (Tam 
Zamanında) 

5 veya daha önce ayar-
lanan sayı. 

Bu saniye cinsinden süredir, ürün düğmesinde bastıktan sonra, 
denetleyici sıcaklığı ayarlamadan önce fritöz %100 'e ısınır. 
Değeri girin ve 'ye basın. (Varsayılan 5 'tir.  0=OFF 
(KAPALI))  NOT: Hafif pişirme yükleri için tam zamanın-
da pişirme ayarlama gerektirebilir. 

Filtre Menüsü Gezinme 

Sol Ekran  Sağ Ekran Önlem  
Cool (Soğuk) veya READY 
(HAZIR) 

Cool (Soğuk) veya 
READY (HAZIR) 

Press and hold Filter button for 10 seconds 

Filter (Filtreleme ) Boşluk  Seçenekler arasında gezinmek için 'ye basın: Filtreme, 
Temizleme ve Filtreleme, İmha Etme, Tavaya Boşaltma, 
Kaynatma veya Temizleme, Kazanı Tavadan Doldurma, 
Tavadan Atığa (sadece Dökme) Ve Kabı Yığından Dol-
durma (sadece Dökme) İstenen seçenek görüntülenince 
düğmesine basın.  (NOT: Bazı seçenekle sadece 
“ON” (AÇIK) modunda mevcuttur ve bazıları ise 
sadece “OFF” (KAPALI) modunda mevcuttur. 

Programlama  

Genel programlama ve gezinme aşağıda gösterilmektedir. Sol ve orta sütun bilgisayar 
ekranını gösterir; sağ sütunda yapılması gereken eylem vardır. Ekran önceden programla-
ma durumuna dönene kadar, istediğiniz zaman Tarama tuşuna basarak programlama 
adımından çıkın Bir ürünü düğmeden silmek için zamanı 0:00 girin ve SCAN (TARAMA) 
düğmesine basın.  

Filtre etme komutuna evet 
 
1. Denetleyicide FILTER NOW? 

(Şimdi filtre edilsin mi) ibaresi 
görüntülenir.  Yes no (Evet/Hayir). 

2. p (YES) (EVET)’e Basın . 
3. Denetleyicide SKIM VAT (Yağ alma 

kazani) görüntülenir. 
4. Atıkları kızartma kabından sökmek için 

kevgir kullanın. 
5. Denetleyicide START FILTRA-

TION (Filtrelemeye başla) 
görüntülenir ve mavi tahliye LEDİ 
yanıp söner. 

6. Yanıp sönen LED ile düğmeye basın. 
7. Denetleyici filtreleme sırasında 

DRAINING ve FLUSHING 
(BOŞALTMA, YIKAMA) görüntüler. 

8. Kazan dolarken denetleyicide FILL-
ING (Dolduruyor) ibaresi görüne-
cektir. 

9. Çalışma sıcaklığına dönünceye kadar 
denetleyici sırasıyla LOW TEMP 
(Düşük sicaklik) ve sıcaklık veya  - - - - 
- - görüntüler. 

10. Denetleyici ready (hazır) 
görüntüler.  

Fritöz Filtre iletilerine 
Yanıtlar  

Düşük yağ uyarısını Yanıtlar  
 
1. Denetleyici sol ekranda TOPOFF 

OIL EMPTY (Tamamlama yaği boş) 
ve sağ ekrandaCONFIRM 
(Onayla) görüntüler.   (Confirm) 
(Onayla) ‘ya basın. 

2. KS’ ye ulaşmak için kabin kapısını 
açın. 

3. KS’den yağ kanalını çıkarınız. 
4. KS' yi çıkarınız. 
5. Yeni yağ kazanını açın ve kapağın 

altındaki astarı çıkarın. 
6. Emme tüpünü ekteki kapak yardımı 

ile yerine oturacak şekilde yeni kazanı 
yerleştir. 

7. Yeni yağ sürahisini fritöz kabinine 
yerleştirin. 

8. Sistemi resetlemek için turuncu reset 
düğmesine (3) saniye basın ve basılı 
tutun.  

Düşük yağ uyarısını 
Yanıtlar  

 

Filtre Etme Komutuna Hayır  
 

1. Denetleyicide FiLTER NOW? (Şimdi 
filtre edilsin mi) görüntülenir.  Yes 
no (Evet/Hayir).  

2. (NO) (HAYIR) ‘a basın. 
3. Fritöz normal işleme kaldığı yerden 

devam eder.  


