
AÇMA/KAPATMA 
 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın. 

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

 Soğutmadan Çıkma veya herhangi bir program-
lanmış ürün düğmesine basarak Eritme döngüsün-
den çıkın. Ekran sol tarafta erime'den çıkılsın mı? 
sağ tarafta YES NO (EVET HAYIR) gösterir. 
Çıkmak için  'ye basın.  

Pişirme 
 COOL (SOĞUTMA) gösterilir. Ürün düğmesine 

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

 ----- gösterilir: Kazan sıcaklığı HAZIR bölgesi 
dışındadır. 

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

 SHAKE (ÇALKALA) gösterilir: Çalkalama gere-
kirse alarm çalar. 

 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 sonun-
da basın. 

 Çıkış/Tarama: Bir kere basın, tüm programlanmış 
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 
gezinin. Parlatma işlemini başlatmak için aynı an-
da basılı tutun.  

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

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

 
 Termometre (): Fritöz AÇIK: Ayar noktası/sol 

için basılı tutun; kazan sıcaklığı./sağ.  
 Termometre (): Fritöz KAPALI : Sıcaklık, za-

man, tarih, sistem versiyonu, 3000 versiyonu için 
basın ve bırakın. ATO panel sürümleri için basın 
ve tutun.  

 İşaret koyma(): Fritöz KAPALI: Basın ve 3 
saniye basılı tutun. Filtre kullanımında gezinin; 10 
saniye boyunca basılı tutun: Ana Menü-Ürün ku-
rulumu  

 İşaret koyma(): Fritöz KAPALI: Basın ve 
bırakın: Geri kazanımı kontrol edin. Basın ve 4 sn 
basılı tutun. Bilgi Modu. 

 *Filtre: Basın ve basılı tutun: Filtre seçenekleri : 
Filtre, Temizleme ve Filtre, Boşaltım ve Kaynatma 
(sadece denetleyici kapalıyken).  

 *Filtre: Basın ve bırakın: Geri Kalan Pişirme. 
(*NOT: İşlevler sadece etkin ise)  
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Ürün Düğme LEDİ: Ürün 
pişerken veya beklerken yanar. 

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

Erişilen Filtre Menüsü  
Etkin ise 

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

Gerçek ayar nok-
tası sıcaklığını ve 
yazılım sürümünü 
kontrol edin. 

COOL MODE (SOĞUTMA 
MODU)  'na Girer/Çıkar 

Tek başına basıldığın-
da: Menüler arası geçiş 
yapar, seçenekleri pro-
gramlar.  
Aynı anda basıldığında: 
Parlatmayı Başlatır.  

ON/OFF 
Çıkış Menüleri, 
Tarama programlı 
menü öğeleri. 

Ürün düğmeleri Bir 
pişirme döngüsü 
başlatmak ve son-
landırmak için 
basın. Bir pişirmeyi 
durdurmak için 
basın ve tutun. 

3000: Çabuk Referans Tek başına basıldığında: 
Menüler arası geçiş yapma, 
seçenekleri programlama.  
Aynı anda basıldığında:  
Programlanmış ise 2.dile geçiş.  

ON/OFF 

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

Çıkarılabilir 
Menü Şeridi 



Sol Ekran   Sağ Ekran  Önlem   
OFF (KAPALI)  OFF (KAPALI)  Ana Menü'nün Ürün Kurulumuna dönüşmesine kadar basın  

PRODUCT setup  
(ÜRÜN KURULUMU) 

Blank (Boşluk)  'ye basın. .  

PRODUCT setup  
(ÜRÜN KURULUMU) 

Enter Code (KODU 
GİRİNİZ)  

1650 tuşlayın. 

Select Product 
(ÜRÜN SEÇİN)  

Blank İstenilen ürün düğmesine basın. 

LONG Name (UZUN ADI)  Product name or button 
number (ÜRÜN ADI VEYA 
DÜĞME NUMARASI)  

Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin. . u 'ye basın.   

Short Name (KISA ADI)  Product name or button 
number (ÜRÜN ADI VEYA 
DÜĞME NUMARASI)  

Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin.  'ye basın. 

1 Time (1 ZAMAN)  0:00 or previously entered 
time (0:00 veya daha önce 
girilen zaman.)  

Numaraları tuşlarla zamanı girin. . 'ye basın.  (Burada 0:00'a basın ve 
atanmamış düğme için Çıkış/Tarama'ya basın.)  

1 TempR*  
(1 SICAKLIK*)  

Temp (Sıcaklık)  Yeni sıcaklığı girin.  düğmesine basın.  .  

1 SENSITIVITY  
(1 HASSASLIK)  

Number (Numara)  tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  'ye basın.   

1 Alarm TIME  
(1 ALARM ZAMANI)  

0:00 or previously entered 
time (0:00 veya daha önce 
girilen zaman.) 

Çalkalama için duyulabilir seste, pişirme işleminde süreyi girin. .   

1 alarm name  
(1 ALARM ADI)  

Shake (Çalkalama)   tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  'ye basın.  .   

1 Alarm Mode  
(1 ALARM MODU)  

Auto or manual (Otomatik 
ve Manüel)  

 tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  'ye basın.  

1 Alarm tome  
(1 ALARM ZAMANI)  

Short (Kısa)   tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın.  'ye basın.   

HOLD TIME 
(BEKLEME SÜRESİ)  

0 Ürünü atmadan önce tutulacak süreyi dakika cinsinden girin.  'ye basın.  

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

Select Product  
(ÜRÜN SEÇİN) 

Blank (Boşluk)  Daha fazla programlama? Ürün düğmesine basın ve Programlamadan 
Çık üzerindeki yönergeleri uygulayın? Tarama düğmesine basın. 

Product Setup  
(ÜRÜN KURULUMU) 

Blank (Boşluk)  Taramaya basın 

OFF (KAPALI)  OFF (KAPALI)    

2 Alarm Time  
(2 ALARM ZAMANI)  

:00 Bu ikinci alarmdır ve ilki gibi girilir. 

Filter Prompt**
(FİLTRE İSTEMİ**)  

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

Filtre Menüsünde Gezinme* (Filtreler etkin ise)  

Sol Ekran   Sağ Ekran  Önlem   
Cool, READY  
(SOĞUK, HAZIR) 

Cool, READY 
(SOĞUK, HAZIR) 

10 saniye boyunca filtre düğmesine basın ve tutun.  

*Filter (*Filtre) Blank (Boşluk) Seçenekler arasında gezinmek için  'ye basın: Filtreleme, 
Temizleme ve Filtreleme, Boşaltma, Kabı Yığından doldur-
ma (Sadece Yığından), Kaynatma (sadece fritöz KAPALI 
iken) ve Çıkış. İstenen seçenek görüntülenince düğmesine 
basın. .  
*NOT – Seçenekler sadece etkinleştirilmişse mevcuttur. 

Programming For Single Setpoint Cooking* 

Bilgi Modu Gezinme 

Genel programlama ve gezinme aşağıda gösterilmektedir. Sol ve orta sütun bilgi-
sayar ekranını gösterir; sağ sütunda yapılması gereken eylem vardır. Ekran 
önceden programlama durumuna dönene kadar, istediğiniz zaman Tarama tuşuna 
basarak programlama adımından çıkın 

* 3000 aynı zamanda bölünmüş pişirme programınada sahipitir Bu özellik Pişirme Modu olarak 
adlandırılır ve istenirse kemikli tavuk eti içi kullanılır ve varsayılan olarak KAPALI 'ya ayar-
lanmıştır. Bu özelliği etkinleştirmek ve programlamak için kılavuza bakın. 
 

**Filtreleme Modu etkin ise programlama sırasında Filtre istemleri görülür. Bu özellik önceden 
AÇIK olarak tanımlanmıştır, kapatılabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için kılavuza bakın. 
 

* Filtreleme özelliği kapatılabilir. Filtreleme devre dışı bırakıldığında Filtre düğmesinin işlevi 
yoktur. Fritöz AÇIK veya KAPALI iken filtre düğmesine basılmasının bir etkisi yoktur. 3000 
seçeneklerinin etkinleştirilmesinin açıklamaları için kılavuzda sayfa 1-2 'ye bakın. 

Sol Ekran   Sağ Ekran  Önlem   

OFF or READY
(KAPALI veya 
HAZIR) 

OFF or Ready  
(KAPALI veya HAZIR) 

BİLGİ MODU görünene kadar  'e basýn ve býrakýn. 

Last Dispose Stats 
(Son Boşaltma 
Durumu) 

Blank (Boşluk) Seçenekler arasında gezinmek için  'ye basın: *Son Boşaltma 
Durumu, Günlük Durum, Seçilen Periyot Durumu, Son Yük Duru-
mu. İstenilen seçenek gösterildiğinde basın . 
*NOT: Filtreleme devre dışı olduğunda, bu özellikteki tüm 
veriler toplanmaz.  

Vat Setup Navigation 

Sol Ekran   Sağ Ekran  Önlem   

OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) En soldaki denetleyiciden başlayın. BİLGİ MODU gösterilene 
kadar  'e basın, Ana seçeneğe ve ardından Ürün Kurulumu'na 
döner.  

Vat Setup (Kazan 
Kurulum) 

Enter Code (Kodu Girin) 1656 tuşlayın 

Product Setup
(Ürün Kurulumu) 

Blank (Boşluk) Kazan kurulumunda gezinmek için  'ye basın. 

System*(Sistem*) Blank (Boşluk) Seçenekler arasında gezinmek için  'ye basın: Zaman/Tarih, 
DST Kurulumu, E-Kayıt, Parolayı Değiştir. İstenen seçenek 
görüntülenince düğmesine basın.  


