Filterquick™: Hurtig reference
Forlader/åbner COOL MODE (AFKØLINGINDSTILLING).

Kontroller aktuel,
indstillingsværdi
temperaturer og
softwareversioner.

Indtast koder, besvar prompter på
venstre display og kontroller genoprettelse.

Adgangsfilter menu.

Aktiveret individuelt:
Rulle menu, programmeringsmuligheder.
Aktiveret samtidigt:
Starter polering.

Tryk på produktknapper for at
starte/stoppe en
tilberedning og
anerkend ryst
alarm.
Tryk og hold for at
afslutte.

Scan programmerede
menupunkter.

ON/OFF (TIL/FRA)

ON/OFF (TIL/FRA)
Produktknapper på venstre side: 1-5 og 11-15 er
produkter til venstre side visning.

ON/OFF (TIL/FRA)



Tryk på ON/OFF (TIL/FRA) knappen. Frituregryden
starter smeltecyklussen inden der skiftes til fuld temperatur og opvarmning til indstillingsværdi.
Forlad smeltecyklussen ved at trykke og give slip på
afslut afkøling-knappen eller enhver anden forudindstillet
produktknap. Vises Exit Melt (Forlad smeltning)? til
venstre og YES NO (JA NEJ) til højre. Tryk  for at
forlade.








COOL (AFKØLING) fremkommer: Tryk på produktknappen eller Forlad afkøling knappen; frituregryden
opvarmes til indstillingsværdien og KLAR fremkommer.
Tryk på produktknappen og nedsænk produktet.
- - - vises: Kartemperaturen ligger uden for Klar zonen.
READY (KLAR) fremkommer: Tryk på produktknappen
og nedsænk produktet.
SHAKE (RYST) vises: Hvis ryst er nødvendig, lyder en
alarm. Tryk på den blinkende produktknap for at annullere alarmen.
DONE (FÆRDIG) fremkommer: Tryk på produktknappen for at annullere alarmen.
HOLD (HOLD) fremkommer: Tryk på den blinkende
produktknap for at annullere hold alarmen.

Produktknap LED: Lyser når produktet
tilberedes eller holder.

Annuller tilberedningscyklus: Tryk og hold produktknappen.

Højre side produktknapper: 6-10 og 16-20 er
produkter til højre side visning.



Kontrolenhed knapnavigering



Tilberedning


Aktiveret individuelt: Rulle menu,
programmeringsmuligheder.
Aktiveret samtidigt: Skifter til andet
sprog hvis programmeret.







Produkt: Tryk for at starte en tilberedningscyklus. Tryk
og afslut tilberedningscyklus for at stoppe en alarm.
Exit/Scan (Forlad/Scan): Tryk en gang, alle programmerede produktknapper lyser, vælg det viste produkt.
Tryk på produktknappen for at få vist produktnavnet.
Tryk på den højre pil for at få vist parametre. Tryk igen
på Forlad/scan for at gentage. Tryk på Forlad/scan to
gange for at afslutte.
Left/Right Arrows (Venstre/højre pile ): Navigationsmuligheder på det venstre display. Tryk og hold
samtidigt for at starte poleringscyklus.
Up/Down Arrows (Op/Ned pile ): Navigationsmuligheder på det højre display. Tryk og hold samtidigt for at ændre sprog hvis programmeret.
Exit Cool (Forlad afkøling): Tryk på enter/forlad afkølingsindstilling.
Thermometer (Termometer ): Fryer ON (Frituregryde
TÆNDT): Tryk og giv slip for indstillingsværdi/venstre;
kar temp./højre.
Thermometer (Termometer): Fryer OFF
(Frituregryde SLUKKET): Tryk og giv slip for at vise temperaturen, klokkeslæt, dato, systemversion og Filter-






Quick version, printplade-versioner.
Checkmark (Afkrydsning ): Fryer OFF (Frituregryde
SLUKKET): Tryk og slip: Kontroller genoprettelse; tryk
og hold i 3 sekunder: Brug af rullefilter; tryk og hold i 10
sekunder: Hovedmenu produktopsætning
Checkmark (Afkrydsning ): Fryer ON (Frituregryde
TÆNDT): Tryk og slip: Kontroller genoprettelse; tryk og
hold i 4 sekunder: INFO-tilstand:
Filter (Filter): Tryk og hold: Filtreringsmuligheder: FILTRER, RENGØR OG FILTRER, BORTSKAF, TØM TIL
BAKKE, UDKOG ELLER RENGØR, FYLD KAR FRA
BAKKE, BAKKE TIL AFFALD (kun masse) og FYLD
KAR FRA MASSE (kun masse).
Filter (Filter): Tryk og slip: Viser den samlet procentdel
af tilberedte produkter og resterende tilberedninger til
filtreringscyklus.
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Grundlæggende programmering og navigering vises nedenfor. Venstre og midterste
kolonne viser computerdisplays; højre kolonne viser hvilke handlinger der kræves for at
fortsætte. Forlad et programmeringstrin når som helst ved at trykke på Scan tasten indtil
displayet vender tilbage til status før programmeringen påbegyndtes. For at slette et
produkt fra en knap skal du indtaste et tidspunkt som 0.00 og trykke på SCAN knappen.

Programmering
Venstre
display

Højre display

OFF (Sluk)

OFF (Sluk)

PRODUCT setup
(Produktopsætning)
PRODUCT setup
(Produktopsætning)
Select Product
(Vælg produkt)
LONG Name
(Langt navn )

Blank (Blank)

Short Name
(Kort navn)

Højre display

Indtast 1650.

Product name or button
number (Produktnavn
eller knapnummer)
Product name or button
number (Produktnavn
eller knapnummer)
SINGLE SETPOINT (Enkel
Indstillingsværdi)

Indtast produktnavn med bogstavstaster Tryk på .

Tryk på den ønskede produktknap.

Handling

Cool or READY (Afkøl eller
Klar)

Cool or READY (Afkøl
eller Klar)

Tryk og hold FILTERKNAPPEN i 10 sek.

Filter (Filter)

Blank

Tryk  for at rulle til valg: Filtrer, rengør og filtrer, bortskaf,
dræn til bakke, udkog eller rengør, fyld kar fra bakke, bakke
til affald (kun masse), fyld kar fra masse (kun masse) og
forlad. Med det ønskede valg vist tryk på . (Bemærk:
Visse valgmuligheder er kun tilgængelige i “ON”
tilstand og andre er kun tilgængelige i “OFF”
tilstand.)

Tryk indtil Hovedmenuen skifter og Produktopsætning
vises.
Tryk på .

Enter Code
(Indtast kode )
Blank (Blank)

Reaktion på frituregryde
filterprompts
Ja til filtermeddelelse

Indtast produktnavn med bogstavstaster Tryk på .

1 Time (1 Klokkeslæt )

0:00 eller tidligere
indtastet klokkeslæt

1 TempR (1 Temp.)

Temp (Temp.)

1 SENSITIVITY
(Sensitivitet):
1 Alarm TIME
(1 Alarmtidspunkt)
1 alarm name (1 navn
på alarm)
1 Alarm Mode
(1 Alarmindstilling)
1 Alarm tome
(1 Alarmtone)
2 Alarm Time
(2 Alarmtidspunkt)
FILTER PROMPT
(Filterprompt)
Instant On
(Omgående Til)

Number (Antal)

Indstil passende position med taster. Tryk på .

0:00 eller tidligere
indtastet klokkeslæt.
Shake (Ryst)

Indtast klokkeslæt i tilberedningscyklus til hørbar alarm for
rystning. Tryk på .
Indstil passende position med  taster . Tryk på .

Auto or manual
(Auto eller manuel)
Short (Kort)

Indstil passende position med  taster . Tryk på .

:00

Dette er den anden alarm og den indstilels ligesom den første.

0

Indtast antallet af tilberedningscyklusser for produktet inden
du bliver anmodet om en filtreringscyklus.

5 eller tidligere indstillet
nummer

HOLD TIME (Holdtid)

0

Exit (Forlad)

Exit (Forlad)

Select Product
(Vælg produkt)

Blank (Blank)

Product Setup
(Produktopsætning)
OFF (Sluk)

Blank (Blank)

Dette er tidsrummet i sekunder frituregryden opvarmer ved
100 % efter produktknappen bliver aktiveret inden kontrolenheden justerer temperaturen. Indtast værdi og tryk på .
(Standard er 5. 0=OFF). BEMÆRK: Omgående til tiden
skal evt. justeres til små portioner.
Indtast tidsrum i minutter til at holde produktet inden bortskaffelse. Tryk på .
Tryk på Scan knappen for at forlade eller  knappen for
yderligere programmering.
Mere programmering? Tryk på produktknappen og følg
vejledningen over Forlad programmering? Tryk på knappen
Scan.
Tryk på Scan

OFF (Sluk)

Venstre display

Handling

Tryk på . Hvis der ønskes flere indstillingsværdier for
tilberedning, skal du trykke på  MULTIPLE SETPOINT
(FLERE INDSTILLINGSVÆRDIER).
Indtast tidsrummet med taltasterne. Tryk på . (Indtast 0.00
her og tryk på Exit/Scan (Forlad/Scan) for at fjerne tildeling af
en knap.)
Indtast en ny temperatur. Tryk på .

COOKING MODE
(Tilberedningsindstilling)

Filtermenu navigering

Indstil passende position med  taster . Tryk på .

1.

Kontrolenheden viser FILTER
NOW? (Filtrer nu?) Yes no (Ja/
nej).
2. Tryk på  (JA) .
3. Computeren viser SKIM VAT
(Skum kar) .
4. Brug skummeren til at fjerne skidt fra
stegegryden.
5. Kontrolenheden viser START FILTRATION (Start Filtrering) og den
blå dræn LED blinker. .
6. Tryk på knappen med den blinkende
LED.
7. Kontrolenheden viser DRAINING
(Tømning) og FLUSHING
(Skylning) under filtrering.
8. Kontrolenheden viser FILLING
(Fylder) mens karret fyldes.
9. Kontrolenheden viser henholdsvis
LOW TEMP (Lav Temp.) og temperaturen eller - - - - - - indtil den vender tilbage til driftstemperaturen.
10. Kontrolenheden viser ready (Klar).

Nej til filtermeddelelse
1.
2.
3.

Kontrolenheden viser FILTRER
NU? YES / NO (Ja/nej).
Tryk på (NEJ).
Friturestationen genoptager normal

Reaktion på lav olie
advarsel
JIB system (Jug In Box)
1.

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

Kontrolenheden viser TOPOFF OIL
EMPTY (Efterfyldningsolien Er Tom)
på det venstre display og CONFIRM
(Bekræft) på det højre display. Tryk på
 (BEKRÆFT)
Åbn skabsdøren for at få adgang til JIB.
Fjern olieslangen fra JIB.
Fjern JIB.
Åbn den nye oliedunk og fjern foringen
under låget.
Anbring opsamlingsslangen i den nye
boks med påsatte hætte på plads.
Anbring den nye dunk i friturestationens skab.
Tryk og hold den orange nulstillingsknap i tre (3) sekunder for at
nulstille systemet.

