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ЗБОГ ВАШЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Не чувајте или користите гасна или друга запаљива испарења и 
течности у близини овог или било којег другог уређаја. 
 

 ОПРЕЗ 
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ УПУСТВА ПРЕ УПОТРЕБЕ 
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ОБАВЕШТЕЊЕ 
АКО, ТОКОМ ТРАЈАЊА ГАРАНЦИЈЕ, КОРИСНИК ЗА ОВУ FRYMASTER DEAN ОПРЕМУ КОРИСТИ ДЕО КОЈИ НИЈЕ 
НОВ И НЕИЗМЕЊЕН ИЛИ КОЈИ НИЈЕ КАО РЕЦИКЛИРАН КУПЉЕН ДИРЕКТНО ОД FRYMASTER DEAN-A, ИЛИ БИЛО 
КОГ ЊЕГОВОГ ФАБРИЧКИ ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА, И/ИЛИ ЈЕ КОРИШЋЕНИ ДЕО ИЗМЕЊЕН У ОДНОСУ НА 
СВОЈУ ПРВОБИТНУ КОНФИГУРАЦИЈУ, ОВА ГАРАНЦИЈА ЋЕ БИТИ ПОНИШТЕНА.  ДАЉЕ, FRYMASTER DEAN И 
ЊЕГОВЕ ПОСЛОВНИЦЕ НЕЋЕ СНОСИТИ ОДГОВОРНОСТ НИ ЗА КАКВЕ ЖАЛБЕ, ОШТЕЋЕЊА ИЛИ ТРОШКОВЕ 
ИЗАЗВАНЕ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА КОЈИ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПРОИЗИЛАЗЕ, У ЦЕЛОСТИ ИЛИ 
ДЕЛИМИЧНО, ИЗ МОНТАЖЕ БИЛО КОГ ИЗМЕЊЕНОГ ДЕЛА И/ИЛИ ДЕЛА ДОБИЈЕНОГ ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ 
СЕРВИСЕРА. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Овај уређај је предвиђен само за професионалну употребу и треба да га користи само овлашћено 
особље.  FRYMASTER DEAN овлашћени сервисер или други квалификовани стручњак би требало да 
обавља монтажу, одржавање и поправке.  Монтажа, одржавање или поправке од стране 
неквалификованог особља могу поништити произвођачку гаранцију.  Погледајте Одељак 1 овог 
упутства због дефиниција о квалификованом особљу. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Ова опрема мора бити монтирана према одговарајућим државним и локалним прописима земље и/или 
регије у којој се уређај монтира.  Погледајте ДРЖАВНЕ ПРОПИСЕ у Поглављу 2 овог упутства ради детаља.  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ИЗ САД-А 
Ова опрема се треба монтирати у складу са основним водоинсталатерским прописима Грађевинских 
прописа и међународних прописа (BOCA) и Упуством о санитизирању услуга хране у САД-у. 
Администрација за храну и лекове 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Овај уређај је предвиђен за комерцијалну употребу, на пример у кухињама ресторана, кантинама, 
болницама и комерцијалним предузећима као што су пекаре, месаре, итд. али не за масовну 
производњу хране. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Цртежи и фотографије из овог упутства требало би да прикажу оперативне процедуре, процедуре 
чишћења и техничке процедуре које се не уклапају у оперативне менаџерске процедуре на лицу места. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ УРЕЂАЈА КОЈИ ИМАЈУ КОНТРОЛОРЕ СА ЕКРАНОМ НА ДОДИР 
САД 
Овај уређај је у складу са Делом 15 FCC прописа.  Коришћење подлеже следећим двају условима:  1) Овај 
уређај не може изазвати неправилност, и 2) Овај уређај мора прихватити сваку неправилност, 
укључујући неправилност која може изазвати нежељен рад.  Пошто се овај уређај сматра уређајем 
Класе А, показало се да је усклађен са ограничењима Класе В. 
 
КАНАДА 
Овај дигитални уређај не превазилази ограничења Класе А или В за радијске емисије, како је наведено 
ICES-003 стандардом Канадског одсека за комуникације. 
Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites 
dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada. 
 

 ОПАСНОСТ 
Када је монтиран, овај уређај мора бити електрично уземљен у складу са локалним прописима, или у 
недостатку локалних прописа, са Националним прописом за струју, ANSI/NFPA 70, канадским прописом 
за струју, CSA C22.2, или одговарајућим националним прописом земље у којој је монтиран. 
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 УПОЗОРЕЊЕ 
Уређај мора да се монтира и користи тако да никаква вода не дођњ у контакт са масноћом или уљем.   
 

 ОПАСНОСТ 
Неправилна монтажа, подешавање, одржавање или сервис, и неовлашћене измене могу довести до 
оштећења уређаја, повреде, или смрти.  Прочитајте упутства за монтажу, коришћење и сервис пажљиво 
пре монтаже или сервисирања ове опреме. 

 

 ОПАСНОСТ 
Предњи језичак овог уређаја није степеник!   Немојте стајати на уређају.  Може доћи до озбиљне 
повреде од клизања или додира врућег уља. 

 

 ЗБОГ ВАШЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Не чувајте или користите гасна или друга запаљива испарења и течности у близини овог или било којег 
другог уређаја. 
 

 ОПАСНОСТ 
Ладица за мрвице у фритезама које имају филтерски систем мора бити испражњена у ватроотпорни 
контејнер након операција пржења сваког дана. Неке честице хране се могу случајно запалити ако 
остану потопљене у некој масноћи. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Не лупајте корпама фритезе или другим додацима по спојној површини фритезе.  Трака служи за 
затварање споја између посуда за пржење.  Лупањем корпи фритезе по површини да би се скинула 
масноћа ће се искривити површина, што негативно утиче на њено налегање.  Она је предвиђена за 
круто повезивање и може да се скида само због чишћења. 
 

 ОПАСНОСТ 
Одговарајући прибор мора бити обезбеђен да би се ограничило померање овог уређаја без обзира на 
пренос притиска на електрично коло.  Комплет за ограничавање се додељује уз фритезу.  Ако комплет 
за ограничавање недостаје, обратите се Вашем Frymaster овлашћеном сервисеру (ФОС). 
 

 ОПАСНОСТ 
Ова фритеза има кабл за напајање (трофазно) за сваку посуду за пржење и може имати један 
петожичани кабл за читав систем.  Пре померања, тестирања, одржавања или било какве поправке на 
Вашој Frymaster фритези; ископчајте СВЕ напонске каблове из електричног напајања.     
 

 ОПАСНОСТ 
Нека сви предмети буду изван одвода. Затварањем покретача може доћи до оштећења или повреде. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Овај уређај није предвиђен за употребу од стране деце млађе од 16 година или особа са смањеним 
физичким, чулним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим ако немају 
надзор због употребе уређаја, од стране особе одговорне за њихову безбедност. Не пуштајте децу да се 
играју са овим уређајем. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ  
Да бисте обезбедили безбедан и ефикасан рад фритезе и хаубе, електрични утикач за кабл напона 120 
волти, који напаја хаубу, мора бити скроз прикључен и закључан својом иглицом и утичницом.   
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Смернице из овог упутства за употребу система товарног уља за пуњење и одлагање уља су предвиђене 
за RTI систем.  Ова упутства се не односе на друге системе уља. 
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 ОПАСНОСТ 
Овај уређај мора бити прикључен на напајање истог напона и фазе како је наведено на плочи са 
вредностима која се налази на унутрашњој страни врата уређаја. 

 

УПОЗОРЕЊЕ 
Будите пажљиви и носите одговарајућу безбедносну опрему да бисте избегли контакт са врућим уљем 
или површинама које могу изазвати озбиљне опекотине или повреду.     
 

ОПАСНОСТ 
Не прскајте аеоросоли близу овог уређаја док ради. 
 

 ОПАСНОСТ 
Никакав чврсти материјал на фритези не треба мењати или склањати ради лакшег постављања 
фритезе испод хаубе.  Питања?  Позовите Frymaster Dean службу за хитне позиве на 1-800-551-8633. 
 

УПОЗОРЕЊЕ 
Немојте блокирати простор око основе или испод фритеза. 
 

УПОЗОРЕЊЕ 
Не користите млазеве воде да очистите ову опрему. 
 

УПОЗОРЕЊЕ 
Коришћење, монтажа, и сервисирање овог производа Вас може изложити хемикалијама/производима 
укључујући [Бисфенол A (BPA), стаклену вуну или керамичка влакна и силикатни кристал], који је [су] 
познати у Држави Калифорнији као узрочници канцера, оштећења плода и других репродуктивних 
недостатака. За више информација идите на www.P65Warnings.ca.gov.  
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LOV-T™ ЕЛЕКТРИЧНА ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈИ 
 

Frymaster, L.L.C. прави следеће ограничене гаранције првобитном купцу само за ову 

опрему и замењујуће делове: 

A.  ОДРЕДБЕ ГАРАНЦИЈЕ - ФРИТЕЗЕ 
 

1. Frymaster L.L.C. гарантује за све компоненте у односу на оштећења у материјалу и 

изради за период од две године. 

2. Сви делови, осим посуде за пржење, О-прстенова и прекидача су под гаранцијом 

од две године након датума монтаже фритезе. 

 

3. Ако неки од делова, осим прекидача и филтерских О-прстенова постану 

неисправни током прве две године од датума монтаже, Frymaster ће такође 

платити трошкове радне снаге за до два сата времена за замену дела плус за 

трошкове путовања 160 km/100 миља (80 km/50 миља у сваком правцу). 

 

Б.  ОДРЕДБЕ ГАРАНЦИЈЕ - ФРИТЕЗЕ 
      

Посуда за пржење има делове са доживотном гаранцијом и израдом.  Ако посуда за 

пржење почне да пропушта након монтаже, Frymaster ће заменити ту посуду, 

дозвољавајући максимално време по сатима са Frymaster графика за израду.  

Компоненте додате посуди за пржење, као што је висока граница, сонда, преграде, 

поклопци, или стезници су такође обухваћене доживотном гаранцијом ако је 

потребна замена због замене посуде.  Цурења због злоупотребе или истрошености 

прикључака попут сонди, сензора, високих граница, одводних вентила или повратних 

цеви нису укључена у гаранције. 

Ц.  OДРЕДБЕ ГАРАНЦИЈЕ – КОНТРОЛОР СА EASY TOUCH – ЕКРАНОМ НА ДОДИР 
 

Frymaster L.L.C. гарантује да су контролори са Easy Touch – екраном на додир без 

недостатака или неисправне израде у периоду од три године за замену, од датума 

прве монтаже. 

 Д.  ВРАЋАЊЕ ДЕЛОВА 
 

Сви неисправни делови под гаранцијом морају бити враћени Frymaster овлашћеном 

сервисеру у року од 60 дана ради замене.  Након 60 дана, замена неће бити 

дозвољена. 

E.  ИЗУЗЕЦИ ОД ГАРАНЦИЈЕ 
 

Ова гаранција не покрива опрему која је оштећена због злоупотребе, измена или 

незгоде попут: 

 Неправилне или неовлашћене поправке (укључујући сваку посуду за пржење која је 

заварена на терену); 

 Непридржавање упутстава о монтажи и/или заказиваним процедурама одржавања, 

како је описано у Вашим MRC картицама.  Потребан је доказ о заказаном одржавању 

да би се одржала гаранција; 
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 Неправилно одржавање; 

 оштећење при испоруци; 

 неисправна употреба; 

 скидање, измена, или уништавање плоче са вредностима или шифре датума на 

грејним елементима; 

 Употреба посуде за пржење без масноће или друге течности у њој; 

 ниједна фритеза за коју није добијен образац о правилном укључивању неће бити 

под гаранцијом. 

 

Ова гаранција такође не обухвата: 

 

 Транспорт или путовање дуже од 160 km /100 миља (80 km/50 миља у сваком правцу) 

или путовање дуже од два сата; 

 прековремене или празничне трошкове; 

 последична оштећења (трошкове поправке или замене другог оштећеног предмета, 

губитак времена, зараде, употреба или било каква друга случајна оштећења било 

које врсте. 

 

Не постоје никакве гаранције о куповини или погодности за било коју посебну врсту 

употребе. 

 

Ова гаранција је примењива у току своје штампе и подлеже изменама. 
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА 

ПОГЛАВЉЕ 1:  УВОД 
 

 

 

1.1 Опште 
 

Детаљно прочитајте смернице из овог упутства пре коришћења ове опреме.   Ово упутство обухвата све 

конфигурације McDonald’s BIELA14-T LOV™ модела. Фритезе из групе ових модела имају највише сличних 

делова, а када се посматрају као група, дефинишу се као “LOV™ фритезе. 
 

Фритезе BIELA14-T LOV™ имају посуду за пржење уз малу количину уља, аутоматско сипање уља, уређај за 

повремену аутоматску филтрацију и екран на додир.  Дизајн Euro-Look подразумева округли поклопац и 

велики округли одвод који омогућује да комадићи кромпира и други остаци буду испрани у филтерски суд.   

Фритезе BIELA14-T LOV™ се контролишу помоћу M4000 контролора са екраном на додир.  Фритезе из ове 

серије се добијају са једном или дводелном бачвом, и могу да се купе са батеријама јачине до пет вати.  
 

Сваки лонац за пржење има температурну сонду за прецизну контролу температуре.   
 

BIELA14-T LOV™ фритезе се испоручују потпуно склопљене. Све фритезе се испоручују са пакетом стандардних 

података.  Свака фритеза је подешена, тестирана и прегледана у фабрици пре паковања за слање. 

 

1.2 Безбедносне информације 
 

Пре коришћења ове опреме, детаљно прочитајте смернице из овог упутства.  
 

Унутар овог упутства ћете пронаћи напомене уоквирене двоструким оквирима, сличне овој испод. 
 

 ОПРЕЗ 

ОПРЕЗ оквири садрже информације о поступцима или условима који могу изазвати или довести 

до квара Вашег система. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

УПОЗОРЕЊЕ оквири садрже информације о поступцима или условима који могу изазвати или 

довести до оштећења Вашег система, и који могу изазвати квар Вашег система. 

 

 ОПАСНОСТ 

ОПАСНОСТ оквири садрже информације о поступцима или условима који могу изазвати или 

довести до повређивања особља, и који могу оштетити Ваш систем и/или довести до квара 

Вашег система. 

 

Фритезе BIELA14-T LOV™ имају уређај за детектовање високе температуре који искључује напајање 

елемената чије су контролне температуре неисправне. 

Контролор садржи литијумску батерију. Замените батерију само Panasonic CR2032 3V литијумском батеријом, 

број дела 8074674.  Употреба друге батерије може представљати опасност од пожара или експлозије.  

Батерија се може купити од Вашег овлаштеног фабричког сервисера. 

 

 ОПРЕЗ 

Батерија може експлодирати ако се неправилно користи.  Немојте допуњавати, 

растављати или одлагати батерију у ватру. 
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1.3 Информације за М4000 контролоре 
 

Ова опрема је тестирана и утврђено је да одговара ограничењима за дигитални уређај Класе А, на основу 

Дела 15 из FCC правила.  Пошто се овај уређај сматра уређајем Класе А, показало се да је усклађен са 

ограничењима Класе В.  Ова ограничења служе ради пружања заштите против штетних сметњи када се 

опрема користи у комерцијалном окружењу.  Ова опрема производи, користи и може емитовати енергију 

радијске фреквенције, ако није монтирана и коришћена према упутству, може изазвати штетне сметње у 

радијским комуникацијама.  Коришћење опреме у стамбеном подручју ће вероватно изазвати штетне 

сметње, при чему ће се од корисника тражити да о свом трошку уклони недостатке. 

 

Корисник је упозорен о томе да све измене или промене које нису изричито одобрене од стране одговорне 

за усклађеност могу поништити овлашћење корисника да користи опрему. 

 

Ако је потребно, корисник би требало да се посаветује са трговцем или искусним радијским или 

телевизијским техничарем о додатним предлозима. 

 

Кориснику може од помоћи бити следећа брошура припремљена од стране Федералне комисије за 

комуникације:  „Како дефинисати и решити проблеме због Радио – ТВ сметњи“.  Ова брошура је доступна из 

САД-а. Штампарска канцеларија владе, Вашингтон, 20402, број производа 004-000-00345-4. 

 

1.4 Одређене информације Европске комисије (СЕ) 
 

Европска комисија (СЕ) је утврдила одређене стандарде у вези опреме ове врсте.  Која год разлика постоји 

између СЕ стандарда и оних који то нису (не-СЕ), одређене информације или упутства су дефинисане помоћу 

осенчених оквира, сличних оквиру испод. 

 

CE Стандард
Пример оквира за разликовање 

информација које се односе на СЕ а које 
не.

 

1.5 Особље за монтажу, операције и сервис 

Оперативне информације за Frymaster опрему су предвиђене само за употребу од стране квалифицираног 

и/или овлашћеног особља, како је дефинисано у Одељку 1.6.  Сву монтажу и сервисирање Frymaster 

опреме мора обављати квалификовано, сертификовано, лиценцирано и/или овлашћено особље за 

монтажу или сервис, како је дефинисано у Одељку 1.6.  

 

1.6 Дефиниције 

КВАЛИФИКОВАНО И/ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ОПЕРАТИВНО ОСОБЉЕ 

Квалификовано/овлашћено оперативно особље су они који су пажљиво прочитали информације у овом 

упутству и који су се упознали са функцијама опреме, или који су имали претходно искуство са радом опреме 

обухваћене овим упутством. 

 

КВАЛИФИКОВАНО ОСОБЉЕ ЗА МОНТАЖУ 

Квалификовано особље за монтажу представља појединце, фирме, корпорације, и/или компаније које, лично 

или преко представника, учествују и одговарају за монтажу електричних уређаја.  Квалификовано особље 

мора бити искусно у том раду, упознато са свим мерама опреза, и деловати у складу са свим условима 

важећих државних и локалних прописа. 
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КВАЛИФИКОВАНО СЕРВИСНО ОСОБЉЕ 

Квалификовано сервисно особље чине појединци упознати са Frymaster опремом и које је Frymaster, д.о.о. 

овластио да обављају сервисирање опреме.  Сво овлашћено сервисно особље треба бити опремљено 

сетовима упутстава за сервис и деловe, и имати на залихама минималну количину делова за Frymaster 

опрему.  Списак Frymaster фабрички овлашћених сервисера (ФОС) је доступан на вебсајту Frymaster на: 

www.frymaster.com. Неангажовање квалификованог сервисног особља ће поништити Frymaster гаранцију 

на Вашу опрему. 

 

 

1.7 Процедура пријаве оштећења при испоруци  
  

Шта чинити ако Ваша опрема стигне оштећена: 

Морате знати да је ова опрема била пажљиво прегледана и пакована од стране стручног особља пре напуштања 

фабрике. Теретна компанија сноси пуну одговорност за безбедну испоруку након прихватања опреме. 
 

1. Одмах поднесите жалбу због оштећења – без обзира на количину штете. 

 

2. Прегледајте и забележите све видљиве губитке или оштећења, и нека ова информација буде 

наведена на рачуну од теретне компаније и потписана од стране особе која је обавила испоруку.  

 

3. Прикривени губитак или оштећење – Ако је оштећење било непримећено док опрема није била 

отпакована, обавестите о томе теретну компанију или носача одмах након откривања и поднесите 

жалбу због прикривеног оштећења.  Она мора бити предата у року од 15 дана од датума испоруке. 

Задржите контејнер ради прегледа. 

Frymaster НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ОШТЕЋЕЊЕ ИЛИ ГУБИТАК 

НАСТАЛИ У ТРАНЗИТУ. 

 

 

1.8 Сервисне информације 
 

За нерутинско одржавање или поправке, или за сервисне информације, обратите се Вашем локалном 

Frymaster овлашћеном сервисеру (ФОС). Да би Вам брзо помогао, Frymaster овлашћеном сервисеру (ФОС) или 

представнику Сервисног одељења су потребне одређене информације о Вашој опреми. Већина ових 

информација је одштампана на плочи са подацима која је монтирана на унутрашњој страни врата фритезе.  

Бројеви делова се налазе у Упутству за сервис и делове.  Поруџбине делова морају директно да се решавају са 

Вашим локалним ФОС-ом или дистрибутером. Списак Frymaster фабрички овлашћених сервисера (ФОС-а) се 

налази на Frymaster вебсајту на www.frymaster.com. Ако немате приступа овом списку, обратите се Frymaster 

Сервисном одељењу на 1-800-551-8633 или 1-318-865-1711 или преко имејла на fryservice@welbilt.com. 

 

Да би Вам се ефикасно помогло, требаће следеће информације: 
 

Број модела ________________________________________________  
 

Серијски број _______________________________________________  
 

Напон _______________________________________________________  
 

Природа проблема _________________________________________  
 

 ______________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________  
 

ЗАДРЖИТЕ И ЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО НА СИГУРНОМ МЕСТУ ЗБОГ БУДУЋЕ УПОТРЕБЕ. 

http://www.frymaster.com/
http://www.frymaster.com/
mailto:fryservice@welbilt.com
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  

ПОГЛАВЉЕ 2:  УПУТСТВА ЗА МОНТАЖУ 
 

 

2.1 Општи услови за монтажу 
 

Правилна монтажа је изузетно важна за сигуран, ефикасан, несметан рад овог уређаја.   
 

Квалификовано, лиценцирано, и/или овлашћено особље за монтажу или сервис, како је дефинисано у 

Одељку 1.6 овог упутства, треба обављати сву монтажу и сервисирање Frymaster опреме.  
 

Неангажовање квалификованог, лиценцираног, и/или овлашћеног особља за монтажу и сервис 

(како је дефинисано Одељком 1.6 овог упутства) да монтира или сервисира ову опрему ће 

поништити Frymaster гарнацију и може довести до оштећења опреме или повређивања особља. 
 

Када смернице и информације у овом упутству и локални или државни прописи или одредбе нису 

усаглашени, монтажа и рад ће се повиновати важећим прописима у држави у којој се опрема монтира. 
 

Сервис можете добити контактирањем Вашег Frymaster овлашћеног сервисера. 
 

 ОПАСНОСТ 

Грађевински прописи забрањују монтажу фритезе отвореног резервоара са врућим уљем поред 

отвореног пламена било које врсте, укључујући пламен од бројлера и распона. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Све фритезе без фабрички додељених каблова и склопова утикача морају бити прикопчане помоћу 

флексибилног кабла за блок терминала на задњем делу фритезе.  Ове фритезе би требало да се 

прикопчају према NEC спецификацијама.  Прикопчани уређаји морају обухватати монтажу 

граничних уређаја. 
 

 ОПАСНОСТ 

Одговарајући прибор мора бити обезбеђен да би се ограничило померање овог уређаја без обзира 

на пренос притиска на електрично коло.  Комплет за ограничавање се додељује уз фритезу.  Ако 

комплет за ограничавање недостаје, обратите се Вашем Frymaster овлашћеном сервисеру (ФОС). 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Ако је ова опрема директно прикључена на електрично напајање, делови за ископчавање из 

напајања који имају контактни размак од најмање 3мм у свим врховима морају бити прикључени 

на фиксне жице. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Ова опрема мора бити постављена тако да утикач буде доступан осим ако нису обезбеђени неки 

други делови за искључивање из напајања (нпр. прекидач кола). 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Ако је овај уређај трајно прикључен на фиксне жице, он мора бити спојен помоћу бакарних жица 

чија температурна проводљивост није мања од 75°C (167°F). 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Ако је оштећен кабл за електрично напајање, мора га замјенити Frymaster овлашћени сервисер или 

слично квалификовано лице да би се избегла опасност. 
 

 ОПАСНОСТ 

Овај уређај мора бити прикључен на напајање истог напона и фазе како је наведено на плочи са 

вредностима која се налази на унутрашњој страни врата уређаја. 
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 ОПАСНОСТ 

Сви жичани прикључци за овај уређај морају бити направљени према дијаграмима ожичења 

додељеним са уређајем.  Пратите дијаграм(е) ожичења добијене уз уређај током монтирања или 

сервисирања ове опреме. 
 

 ОПАСНОСТ 

Немојте качити кецељасту дренажну плочу на једну фритезу.  Фритеза може постати нестабилна, 

преврнути се, и изазвати повреду.  Подручје око уређаја мора стално бити чисто и удаљено од 

запаљивих материјала. 
 

У случају квара напајања, фритеза(е) ће се аутоматски искључити.  Ако до тога дође, окрените прекидач за 

напајање на ИСКЉУЧЕНО.  Немојте поново укључивати фритезу(е) док се напајање не поврати. 
 

Овај уређај се мора држати чистим и удаљеним од запаљивих материјала, осим када они требају бити 

монтирани на запаљивим подовима. 
 

2.1.1 Удаљеност и вентилација 
 

Удаљеност од 15цм (6 инча) од запаљиве конструкције мора бити обезбеђена са обе стране и задњег дела 

уређаја.   Најмање 61цм (24 инча) треба бити размак испред опреме ради сервисирања и правилног рада. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Немојте блокирати простор око основе или испод фритеза. 
 

 ОПАСНОСТ 
Никакав чврсти материјал на фритези не треба мењати или склањати ради лакшег постављања 

фритезе испод хаубе.  Питања?  Позовите Frymaster Dean службу за хитне позиве на 1-800-551-8633. 

 

2.1.2 Услови за електрично уземљење 
 

Сви електрични уређаји морају бити уземљени у складу са свим важећим државним и локалним прописима, 

и када је то могуће CE прописима.  У недостатку локалних прописа, уређај мора бити уземљен према 

Националном електричном коду, ANSI/NFPA 70, или Канадском електричном коду, CSA C22.2, ако је потребно.  

Сви уређаји (спојени преко кабла или трајно) требају бити повезани на уземљени систем 

напајања.  Дијаграми ожичења се добијају уз фритезу.  Погледајте плочу са вредностима 

на унутрашњем делу врата фритезе ради правилних напона. 

 

Еквипотенцијално уземљење омогућује читавој опреми на једном месту да буде 

електрично прикључена тако да не буде разлика у електричном потенцијалу између 

уређаја, што може бити опасно. 

 

 ОПАСНОСТ 

Овај уређај има посебан (уземљујући) утикач за Вашу заштиту од струјног удара, који мора бити 

прикопчан директно у правилно уземљен прикључак.  Немојте сећи, склањати, или преспајати 

рачве на овом утикачу! 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Да би се омогућио сигуран и ефикасан рад фритезе и хаубе, електрични прекидач за контролно 

напајање, који напаја хаубу, мора бити пажљиво уметнут и закључан у свој уметак са иглом. 
 

 

 

2.1.3 Аустралијски прописи 
 

Да уређај буде монтиран у складу са AS 5601 / AG 601, важећим прописима локалних власти, прописима за 

гас, струју и другим релевантним законским прописима. 
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2.2 Услови за напајање 
 

Трофазни утикач за напајање за елементе има карактеристике 60 amps, 250 VAC и конфигурацију под 

називом NEMA, ознаке L15-60P.  Контролни и филтерски утикач има карактеристике 20 amps, 120/208 VAC и 

конфигурацију под називом  NEMA, ознаке L21-20P.  Свака фритеза треба имати свој кабл за напајање 

елемента преко појединачног кола, као и контролни кабл. 

 

НАПОН ФАЗА 

ЖИЦА 

СЕРВИС 

МИН. 

ВЕЛИЧИНА 

ПРОСЕЧНО 

(мм
2
) 

АМПЕРА ПО НОГАРИ 

L1 L2 L3 

208 3 3 6 (16) 39 39 39 

240 3 3 6 (16) 34 34 34 

480 3 3 8 (10) 17 17 17 

220/380 3 4 6 (16) 21 21 21 

240/415 3 4 6 (16) 20 20 21 

230/400 3 4 6 (16) 21 21 21 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Ако је овај уређај трајно прикључен на фиксне жице, он мора бити спојен помоћу бакарних жица 

чија температурна проводљивост није мања од 75°C (167°F). 
 

 ОПАСНОСТ 

Овај уређај мора бити прикључен на напајање истог напона и фазе како је наведено на плочи са 

вредностима која се налази на унутрашњој страни врата уређаја. 
 

 ОПАСНОСТ 

Сви жичани прикључци за овај уређај морају бити направљени према дијаграмима ожичења 

додељеним са уређајем.  Пратите дијаграм(е) ожичења добијене уз уређај током монтирања или 

сервисирања ове опреме. 
 

 

2.3 Након стављања фритеза у станицу за пржење. 
 

 ОПАСНОСТ 
Никакав чврсти материјал на фритези не треба мењати или склањати ради лакшег постављања 

фритезе испод хаубе.  Питања?  Позовите Frymaster Сервисну службу за хитне позиве на  

1-800-551-8633. 
 

1. Када је фритеза постављена у станицу за пржење, користите столарски нивелир на врху посуде за 

пржење да би се проверило је ли уређај раван, са обе стране и од напред ка назад. 
 

Да бисте поравнали фритезе, подесите точкиће пазећи да оне буду довољно високо постављене у односу 

на станицу за пржење. 
 

Предњи десни точкић може бити закључан шрафовима који се могу олабавити ради лакшег померања.  

Након постављања на место, шрафови точкића се могу закључати котуром точкића паралелним са 

фритезом у правцу од напред ка назад, померајући фритезу ка и од хаубе ради чишћења и спречавајући 

ударање точкића у резервоар за уље. 
 

Када је фритеза поравната у свом коначном положају, монтирајте граничнике које је доделио KES да 

бисте ограничили њено померање, тако да оно буде независно и не преноси притисак на електрично 

коло или прикључак. Монтирајте граничнике према добијеним упутствима. Ако су граничници одвојени 

ради сервиса или из других разлога, они се морају прикопчати поново пре употребе фритезе. 
 

 ОПАСНОСТ 

Одговарајући прибор мора бити обезбеђен да би се ограничило померање овог уређаја без обзира 

на пренос притиска на електрично коло.  Комплет за ограничавање се додељује уз фритезу.  Ако 

комплет за ограничавање недостаје, обратите се Вашем Frymaster овлашћеном сервисеру (ФОС). 
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 ОПАСНОСТ  

Вруће уље може изазвати озбиљне опекотине. Избегавајте додир. Уље мора бити склоњено са 

фритезе под свим околностима, пре померања фритезе, да би се избегла просипања, падови, и 

озбиљне опекотине. Фритезе се могу преврнути и изазвати озбиљну повреду ако нису обезбеђене у 

стационарном положају. 
 

 

2. Очистите и напуните посуде за пржење уљем за кување до линије доњег нивоа уља. (Погледајте 

Процедуре подешавања опреме и искључивања у Поглављу 3.) 

 

2.4  Монтажа подлоге за канистер 

 

Отворите врата фритезе (обично крајња десна 

или трећа врата) и скините крстасти подупирач 

за испоруку скидањем четири вијка (погледајте 

слику 1). Монтирајте подлогу за канистер 

добијену (може се разликовати изгледом од 

приказане) у паковању делова са вијцима који су 

скинути у кораку скидања крстастог подупирача 

(погледајте слику 2).  У неким конфигурацијама 

је подлога опционална.   Монтирајте 

опционални штит канистера против прскања да 

заштите дно канистера (погледајте слику 3).   Ако 

користите чврсту масноћу, погледајте Додатке Б 

и Ц на крају овог упутства ради монтаже.  

 

        
Слика 1                          Слика 2 

 

 
Слика 3 
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  

ПОГЛАВЉЕ 3:  ОПЕРАТИВНА УПУТСТВА 
 

 

 

НАЛАЖЕЊЕ ВАШЕГ НАЧИНА РАДА СА BIELA14-T SERIES LOV™ EЛЕКТРИЧНОМ 

ФРИТЕЗОМ

Померљиво кућиште
Елементи

Горњи поклопац

Оквир

Контролна 

табла

(Приказани 

M4000 

контролор)

Филтерски лонац

Прекидач 

за 

напајање

Предфилтерски 

екран

Одложна ручка 

и брава
Канистер уља иза 

врата (погледајте 

одељак 3.3 слика 1)

Држач корпе

Предфилтерски 

кључ

Прекидач 

за 

ресетовање

 

 

 

 

 

УОБИЧАЈЕНА КОНФИГУРАЦИЈА (ПРИКАЗАНО BIELA314-T) 

НАПОМЕНА:  Изглед Ваше фритезе се може мало разликовати од овог  

приказаног у зависности од конфигурације и датума производње. 
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3.1 Подешавање опреме и процедуре искључивања 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Надзор на лицу места треба оператере учинити свесним о непосредним опасностима рада са 

системом филтрирања врућег уља, нарочито са аспектима филтрације, процедурама изливања и 

чишћења. 
 

 ОПРЕЗ 

Пре укључивања фритезе, проверите јесу ли одводни вентили посуде за пржење затворени.  

Склоните држач(e) корпе ако су монтирани, и напуните посуду за пржење до доње линије НИВО-

УЉА.  Ако се користи чврста масноћа, проверите да буде спакована у дно посуде за пржење. 

 
 

3.1.1 Подешавање  
 

 ОПАСНОСТ 

Никад не користите уређај са празном посудом за пржење.  Посуда за пржење мора бити напуњена 

до доње линије НИВО-УЉА са водом или уљем пре укључивања елемената.  Нечињењем тога се 

може изазвати непоправљива штета по елементе и узроковати пожар.   
 

 ОПАСНОСТ 

Обришите све капи воде из посуде за пржење пре сипања уља.  Ако се то не учини, може доћи до 

прскања вруће течности када је уље загрејано до температуре кувања. 
 

  УПОЗОРЕЊЕ 

 BIELA14-T није предвиђена за употребу чврсте масноће без монтираног комплета за чврсту масноћу.  

Употреба чврсте масноће без комплета за чврсту масноћу ће зачепити цеви за пролазак уља. 

Капацитет уља за BIELA14-T LOV™ електричну фритезу износи 14,5 литара/32 lbs. (14,5 литара/3.8 

галона) на 21°C (70°F) за пуну бачву и 8,6 литара/18 lbs. (8,33 литара/2.2 галона) на 21°C (70°F) за сваку 

половину двоструке бачве. 

 

1. Напуните посуду за пржење уљем за кување до доње линије НИВОА УЉА која се налази на задњем делу 

посуде за пржење.  Тиме ће се омогућити ширење уља због топлоте.  Не сипајте хладно уље изнад доње 

линије; може доћи до преливања због ширења уља.  За системе товарног уља, погледајте Одељак 5.3.9 за 

упутства о пуњењу бачве из товара. Ако се користи чврста масноћа, проверите да ли је спакована у дно 

посуде за пржење. 

2. Нека напонски кабл(ови) буде/буду прикључени и закључани (ако је могуће) у одговарајућу(е) утичницу(е).  

Проверите да ли предњи део утикача у равни са излазном плочом, без видљивих делова жица. 

3. Нека напајање буде укључено.  Главни прекидач се налази иза левих врата фритезе на предњем делу 

кутије левог контактора.  

4. Нека контролор буде окренута на УКЉУЧЕНО притиском и држањем дугмета на три секунде.  Фритеза ће 

аутоматски ући у режим циклуса топљења ако је температура посуде за пржење испод  82ºC (180ºF) и 

приказаће се ЦИКЛУС ТОПЉЕЊА У ТОКУ. (НАПОМЕНА:  Током циклуса топљења, елементи ће се пунити 

пар секунди, а затим искључити на дужи период.)  Масноћа се мора повремено мешати током процеса 

загревања да би се сва растопила у бачви. Када температура посуде за пржење достигне 82ºC (180ºF), 

уређај ће аутоматски прећи на режим загревања и биће приказано ПРЕДЗАГРЕВАЊЕ док се не достигне 

подешена тачка температуре од 9°C (15°F).  Елементи ће остати под напоном док температура посуде за 

пржење не достигне програмирану температуру кувања. Када фритеза достигне подешену тачку, приказ 

на контролору се мења у ПОЧЕТАК и фритеза је спремна за употребу. 

5. Нека ниво уља буде на горњој линији НИВОА УЉА када је уље на температури кувања. 

6. Максимална тежина по серији за помфрит у уљу или масноћи неће бити већа од 0,7 килограма или 1,5 фунте.   
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Искључивање 
 

1. Ставите УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО прекидач контролора у положај ИСКЉУЧЕНО да бисте искључили 

фритезу. 

2. Филтрирајте уље и очистите фритезе (погледајте Поглавља 5 и 6).  

3. Очистите филтерски лонац и замените филтерски папир или јастучић.   Немојте 

током ноћи остављати чврсту масноћу у филтерском лонцу. 

4. Ставите поклопце посуда за пржење на посуде. 
 

3.2 Коришћење 
 

Ова фритеза садржи M4000 контролоре (илустровано на десној страни). Погледајте 

Оперативна упутства за M4000 контролор у Поглављу 4 за поступке програмирања 

и коришћења контролора. 

Погледајте Поглавље 5 овог упутства за смернице о коришћењу система уградне филтрације. 

 

3.3   Аутоматско допуњавање мале количине уља 
 

Када се на фритези налази систем за 

Малу количину уља (LOV™), количине 

уља у посуди за пржење се стално 

проверавају и допуњавају по потреби из 

резервоара у кућишту. Резервоар може 

имати кутију уља количине од 15,8 

литара (35 фунти).  При уобичајеном 

коришћењу, ово би трајало неких два 

дана. 

Компоненте система су означене на десној 

страни (погледајте слику 1). 
 

НАПОМЕНА:    Систем је предвиђен за 

допуњавање посуда за пржење, не њихово 

пуњење.  Посуде за пржење ће захтевати 

ручно пуњење при укључивању и након 

дубинског чишћења (кључања), осим ако се 

не користи систем свежег товарног уља.  

Посебни поклопац:  Има 

закачено црево ради 

извлачења уља из 

резервоара у бачве 

фритезе.

Слика 1

Канистер:Канистер 

је резервоар за уље.

Прекидач за ресетовање за 

канистер: Ресетује жути 

индикатор након промене 

уља

 

 

3.3.1   Припремите систем за употребу 
 

Када је фритеза постављена испод хаубе, 

монтирајте корпу канистера, која је 

испоручена у паковању делова (погледајте 

слику 2).  Ако користите чврсту масноћу, 

погледајте Додатке Б и Ц. 

 

                  
              Слика 2 

 

3.3.2   Мењање резервоара за уље 
 

Скините оригинални поклопац са контејнера за уље и фолију.  Замените са добијеним поклопцем, који има 

прикључен усисни уређај.  Нека доводна цев из поклопца допре до дна контејнера за уље.   
 

Ставите контејнер за уље у кућиште и гурните га на место (како је приказано на следећој страници). Избегавајте 

качење усисног уређаја на унутрашњости кућишта док се контејнер ставља у фритезу. 
 

Систем је сада спреман за рад.   

M4000 КОНТРОЛОР  
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3.3.3    Рутинске промене уља 
 

 

Када је количина уља у резервоару мала, 

активира се жути индикатор (погледајте слику 

3) и приказује НЕМА УЉА ПРИ ВРХУ. 

Притисните дугме за проверу да видите 

приказ.  Када је резервоар допуњен и/или 

замењен, притисните и држите наранџасто 

дугме за ресетовање поред резервоара за 

уље док жути индикатор не престане да 

светли. Ако користите чврсту масноћу, 

погледајте упутства у Додацима Б и Ц. 

 
Слика 3  

Жути индикатор празног резервоара за уље. 
 

1.  Отворите кућиште и извуците канистер из 

њега (погледајте слику 4). 

 
Слика 4 

2.   Скините поклопац и сипајте преостало уље из контејнера у 

све бачве подједнако (погледајте слику 5). 

 
Слика 5 

3.  Скините поклопац фолију са замењујућег 

бидона (погледајте слику 6).  

 

 
Слика 6 

 

4.   Ставите црево у нови пуни контејнер (погледајте слику 7). 

 

 
Слика 7 

 

5.  Ставите канистер на полицу у 

кућишту фритезе (како је 

приказано на слици 4). 

 

6.  Притисните прекидач за 

ресетовање бидона да искључите 

жути индикатор на M4000 

контролору (погледајте слику  

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Немојте сипати ВРУЋЕ 

или ИСКОРИШЋЕНО 

уље у канистер. 

 
Слика 8 

3.3.4    Системи одлагања уља у товар или испред 
 

Упутства за монтажу и употребу система товарног уља се налазе у Додатку А 

на крају овог упутства.  
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BIELA30-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА 

ПОГЛАВЉЕ 4:  УПУТСТВА ЗА M4000 КОНТРОЛОР 

4.1 Опште информације за M4000 

 

Добродошли у M4000, контролор једноставан за употребу са екраном на додир и капацитетом менија од 40 

производа. Једним притиском на дугме почиње циклус кувања за одређени производ. Само одаберите 

ставку менија на дугмету производа и притисните дугме ПОЧЕТАК испод приказа жељене ставке. Контролор 

се може несметано кретати од McNuggets дo Crispy Chicken до било које додате ставке у менију. 

 

M4000 ће се користити са електричним и фритезама на струју, са једном или дводелном бачвом. 

 

4.2 Опис и функције M4000 дугмета 

 

4.2.1    Дугмад за навигацију 

 

Промените 
језик

Дугме Почетак 
(Подешавања, 
Рецепти) Филтерски 

мени

Уштеда 
енергије

Промените 
мени Статистика 

информација

Темп

Укључено-
Искључено 
(Притисните и 
држите 
прекидач 
укљученим.
Притисните
да  
искључите)

Индикатор 
топлоте

Произод/Промените производ Започните кување/Откажите аларм

TPM
(Квалитет уља)

 
4.2.1.1   Трака дугмади главног менија 

 

Трака дугмади главног менија на дну екрана служи  

за кретање кроз различите M4000 меније (погледајте 

слику 1). 

 

 

4.2.1.2    Дугме Почетак 

 

Дугме за почетак служи за прелазак на почетни екран 

(погледајте слику 2).  Почетни екран има дугмад за Режим 

Особља, Меније, Рецепте, Подешавања и Сервис.   

 

 
Слика 1 

 
Слика 2 
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4.2.1.3    Режим особља дугме 

 

Дугме за режим особља прелази са почетног екрана на режим 

кувања (погледајте слику 3).  

 

 

 

 

4.2.1.4    Дугме Менији 

 

Дугме за меније служи за уређивање менија са посебним 

производима као што су менији за доручак, ручак и ужину 

(погледајте слику 4).   

 

 

 

4.2.1.5    Дугме Рецепти 

 

Дугме за рецепте омогућује уређивање и додавање производа 

(погледајте слику 5).   

 

 

 

4.2.1.6   Дугме Подешавања 

 

Дугме за подешавања омогућује уређивање подешавања 

фритезе (погледајте слику 6).  

 

 

 

 

4.2.1.7    Дугме Сервис 

 

Дугме за сервис омогућује приступ сервисним функцијама у 

фритези (погледајте слику 7). 

 

Ако нема никакве активности током једне минуте програмирања 

и других функција, контролор се враћа на претходни режим рада. 

 

 

4.2.1.8    Дугме Напајање 
 

Притиском и држањем дугмета за напајање на три (3) секунде се 

укључује кориснички интерфејс и фритеза.  Када је фритеза 

укључена, притиском на дугме за напајање се она искључује 

(погледајте слику 8). 

 

 

4.2.1.9    Дугме Језик 
 

Притиском на дугме за језик се прелази између примарног 

и секундарног језика, ако је опција конфигурисана  

у подешавањима менаџера (погледајте слику 9). 

 

Слика 3 

Слика 4 

 
Слика 5 

 
Слика 6 

 
Слика 7 

 
Слика 8 

 
Слика 9 
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4.2.1.10    Дугме Филтерски мени 
 

Притиском на дугме за филтерски мени се приступа функцијама везаним за филтрирање, 

одлагање, изливање, пуњење, као и дубинско чишћење бачви (погледајте слику 10). Ако је 

аутоматски филтер прескочен, дугме постаје жуто до завршетка филтрације. 

 

4.2.1.11    Дугме Температура 
 

Притиском на дугме за температуру се приказују стварна температура бачве и подешена 

температура (погледајте слику 11). 

 

 

4.2.1.12    Дугме Мени 
 

Притиском на дугме за мени се омогућује мењање различитих менија ако су конфигурисани 

(погледај слику 12). 

 

 

4.2.1.13   Дугме Уштеда енергије 
 

Притиском на дугме за уштеду енергије фритеза прелази са подешене температуре на нижу 

температуру када је рад фритезе паузиран да би се смањили трошкови струје (погледајте слику 13). 

 

 

4.2.1.14    Дугме Статистика информација 
 

Притиском на дугме за статистику информација се добијају статистичке информације о 

филтеру, уљу, трајању, потрошњи, времену опоравка, последњој количини, и верзијама 

софтвера (погледајте слику 14).  
 

 
4.2.1.15    Излазак из ставки менија 
 

Да бисте изашли из МЕНИЈА или ПОДМЕНИЈА, притисните дугме Почетак или са 

стрелицом Назад (погледајте слику 15). 

 

 

4.2.1.16    Дугме TPM (Total Polar Materials/Сви чврсти материјали) OQS (Oil 

Quality Sensor/Сензор квалитета уља) 

 

Притиском на TPM дугме када је масноћа чврста, приказује се последњих 30 дана TPM/OQS 

очитавања (погледајте слику 16).  Притиском на TPM дугме када трепери, показује да је 

прошло више од 24 сата од последњег OQS филтрирања и обавештава се о OQS филтрирању. 

 

 

 
Слика 11 

 
Слика 12 

 
Слика 13 

 
Слика 14 

   
    Слика 15 

 
Слика 16 

 
Слика 10 
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4.3   Резимирање M4000 изборника  
 

Испод су приказани главни програмер ски одељци у M4000 и ред по којем се налазе поднаслови подменија 

испод одељака у Упутству за рад и коришћење. 

Филтрациони мени 
Aутоматска филтрација
Одржавање филтера
Одложити уље
Излити уље
Напунити бачву из одводног лонца
Напунити бачву из товара (само товар)
Уље лонца за отпад (само товар)
Дубинско чишћење

Дугме Почетак 

Режим за особље (Режим кувања)

Mенији (1234)

Креирајте нови

Рецепти (1234)

Назив производа
Темп
Време кувања
Тежина терета
Тајмер квалитета
Потрес 1
Потрес 2
Филтер

Подешавања

Менаџер (1234)

Језик
Примарни
Секундарни

Датум и време

F° у C°/ C° у F° (Промене температурне скале)

Звук
Јачина
Тон

Карактеристике филтера
Филтрирати после (кувања)
Време филтрирања (сати)
Затварање филтера
Време затварања филтера

Уштеде енергије (активирано, температура, време)
Задаци по траци (# корпи)
Осветљеност

СЕРВИС (1650)
Локал (CE / Не-CE)

Конфигурација корпе

Врста енергије (Гас / Електрична)
Врста бачве (Једноделна / Дводелна)

Врста система уља (Канистер / Товар)
Отпадно уље (Нема / Товар/Одлагање напред)
Аутоматско досипање у бачву (Укључено / Искључено / Кориснички активирано досипање)

Сервис

Пословођа (4321)
E-Пријава
Подешавање лозинке

Рад USB Менија

Копирати Мени са USB-а на фритезу

Особље

Тестирање високе границе

Време ATO одлагања

Заштита екрана

Подешавања времена филтрације
Врста филтрације
OQS Подешавање

OQS (Активирано/Деактивирано)
Врста уља (Крива уља)
Врста приказа (Број/Текст)
Одбацити сада (TPM вредност)
Одбацити ускоро (TPM пренесена вредност)
Тајмер одлагања одбацивања

Тајмер кориснички активираног досипања
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4.4   Резиме информација за M4000  

Испод је приказана статистика информација у M4000 и ред по којем су наслови подменија садржани у 

контролору. 

Статистика информација

Филтер

1. Тренутни дан и датум
2. Кувања преостала до следећег филтера
3. Дневни број кувања
4. Дневни број филтера 
5. Дневни број прескочених филтера 
6. Просечна кувања по филтеру 
7. Филтрација

Уље

1. Датум последњег одлагања 
2. Кувања од последњег одлагања 
3. Филтери од последњег одлагања 
4. Прекочени филтери од последњег одлагања 
5. Тренутно трајање уља 
6. Просечна кувања према трајању уља

Трајање

1. Датум предаје 
2. Серијски број уређаја 
3. Серијски број контролора 
4. Укупно време рада (Сати) 
5. Укупан број топлотних циклуса

Потрошња

1. Датум почетка потрошње 
2. Укупан број циклуса кувања 
3. Укупан број прекинутих циклуса кувања 
4. Укупно трајање рада бачви (Сати)

Опоравак

1. Време последњег опоравка

Последњи утовар

1. Последњи скувани производ 
2. Последње време почетка утовара
3. Последње време кувања утовара 
4. Последње време програма утовара 
5. Макс темп бачве при последњем утовару
6. Мин темп бачве при последњем утовару 
7. Просечна темп бачве при последњем утовару 
8. % времена кувања, топлота је укључена 
9. Темп бачве пре почетка кувања

Верзија софтвера

1. Верзија UIB софтвера 
2. Верзија SIB софтвера (1, 2 – делови) 
3. Верзија VIB софтвера 
4. Верзија FIB софтвера
 5. Верзија OQS софтвера 
6. Стварна темп бачве (Л, Д - делови) 
7. AIF RTD Tемп (Л, Д - делови) 
8. ATO RTD Temп (Л, Д - делови)
9. ID табле 
10. Верзија улазног софтвера 
11. Улазна IP адреса 
12. Квалитет улазног линка 
13. Јачина и звук уланзог сигнала

Ресетовање       (Ресетује податке о потрошњи 4321)

Свеже уље

1. Број кувања од последњег одлагања 
2. Број одлагања од последњег ресетовања 
3. Датум ресетовања бројача свежег уља 
4. Бројач свежег уља

Ресетовање свежег уља       (Ресетује податке о свежем уљу 4321)

TPM статистика

 



УКЉУЧИТЕ или ИСКЉУЧИТЕ фритезу

Притисните и држите дугме 
да укључите. Притисните 
дугме да искључите. 
Одаберите дугме на 
жељеној страни дводелне 
бачве.

Проверите температуру и подешену 
тачку

Притисните дугме за температуру. 
Приказује стварну температуру и 
полазну тачку.

Започните циклус кувања

Притисните дугме ПОЧЕТАК 
испод жељеног производа.

Откажите аларм за дужност или
 потресање

Притисните дугме испод активног 
приказа.

Промена производа

Притисните ИКОНУ 
производа повезану са 
траком да промените 
производ. Затим притисните 
икону новог производа

Откажите циклус кувања
Притисните ЦРВЕНО “X” дугме 
поред жељеног производа 
током првих 30 секунди кувања.

Откажите аларм за завршетак 
кувања (СКЛОНИТЕ)

Притисните дугме испод 
активног приказа.

Промените језик

Дугме Почетак 

(Подешавања, Рецепти)

Филтерски мени
Уштеда 
енергије

Мени

Статистика информација

Темп
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4.6 Кување  

 

Кување са М4000

ВАЖИ ИСТЕКЛО наизменично са ЗНАКОМ ЗАВРШЕНО је приказано када 
је време квалитета истекло.

Притисните дугме ВАЖИ ИСТЕКЛО/ЗНАК ЗАВРШЕНО враћа 
приказ на тренутно одабрани производ и уређај је спреман 
за кување.

Притиском на дугме ПОЧЕТАК ће се сада покренути циклус кувања и завршити 
одбројавање тајмера квалитета.

9

10

11

Притисните дугме ПОЧЕТАК испод производа за започнете 
циклус кувања.

2

Приказује промене са КУВАЊЕМ са преосталим 
временом кувања.

3

ПРОТРЕСТИ наизменично са корпом је приказано када 
је време да се протресе корпа за пржање.

4

Притисните СКЛОНИТЕ/ЗНАК ЗАВРШЕНО дугме да 
откажете аларм.

6

5

СКЛОНИТЕ наизменично са ЗНАКОМ ЗАВРШЕНО је приказано када је завршен 
циклус кувања.

Притисните дугме ПРОТРЕСТИ/КОРПУ да откажете аларм 
за ПРОТРЕСТИ.

7

1 Производ је приказан на екрану. Одаберите 
производ притиском на икону производа и 
одаберите други производ.

ТАЈМЕР КВАЛИТЕТА је приказан испод дугмета ПОЧЕТАК док тајмер 
квалитета одбројава.

8
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4.7 Програмирање подешавања (Сервиса) фритезе 

Неопходно је након првог укључивања или промене контролора конфигурисати параметре за фритезу.  
Подешавање се односи на подручје, врсту енергије, врсту бачве, свежег уља, врсту отпадног уља и 

подешавања за сипање. Ова подешавања треба мењати САМО техничар.   
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Са контролором у положају искључено/паузирано, притисните дугме 
Почетак. 

 

2. Притисните дугме Подешавања. 

 
3. Притисните дугме Сервис. 

1 6 5 0 4. Укуцајте 1650 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ ПОДРУЧЈЕ 6. Притисните дугме ПОДРУЧЈЕ. 

CE    NON-CE 7. Одаберите CE или NON-CE.  CE (Европски стандарди о усаглашености) 
или Non-CE (не-Европски стандарди) 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО РЕСЕТУЈТЕ 
СИСТЕМ 8. Без поступка. 

 

9. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ ВРСТА ЕНЕРГИЈЕ 10. Притисните дугме Врста енергије. 
ГАС    EЛЕКТРИЧНА 11. Одаберите ГАС или ЕЛЕКТРИЧНА 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО РЕСЕТУЈТЕ 
СИСТЕМ 12. Без поступка. 

 

13. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ ВРСТА БАЧВЕ 14. Притисните дугме Врста бачве. 
ЈЕДНОДЕЛНА БАЧВА   ДВОДЕЛНА БАЧВА 15. Одаберите ЈЕДНОДЕЛНУ БАЧВУ или ДВОДЕЛНУ БАЧВУ. 

4 16. Одаберите Конфигурацију корпе. Подешено је на 4. 

 

17. Притисните икону Производ и одаберите жељени производ. Поновите 
за остале траке. 

 

18. Притисните дугме Сачувај када завршите. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО РЕСЕТУЈТЕ 
СИСТЕМ 19. Без поступка. 

 

20. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

21. Притисните дугме са Стрелицом надоле. 

□ ВРСТА СИСТЕМА УЉА 22. Притисните дугме Врста система уља. 

КАНИСТЕР    ТОВАР 

23. Одаберите КАНИСТЕР или ТОВАР.  
НАПОМЕНА:  Канистер JIB (Jug in a Box) или BIB (Bag in a Box) је једнократна врста 
контејнера за уље. Систем товара има велике контејнере који су прикључени на 
фритезу која пуни горњи резервоар. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО РЕСЕТУЈТЕ 
СИСТЕМ 24. Без поступка. 

 

25. Притисните √ (заврши) дугме. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 
□ ОТПАДНО УЉЕ 26. Притисните дугме Отпадно уље. 

НИКАКВО, ТОВАР      СПРЕДА ОДЛАГАЊЕ 

27. Одаберите НИКАКВО, ТОВАРНО или ОДЛАГАЊЕ НАПРЕД.  
НАПОМЕНА:  Одаберите НИКАКВО ако одлажете уље у MSDU или други МЕТАЛНИ 
контејнер.  Одаберите ТОВАР ако одлажете уље у товарни систем, који има 
велике контејнере за складиштење уља, прикључене на фритезу. Одаберите 
ОДЛАГАЊЕ НАПРЕД ако одлажете у предњу посуду за одлагање. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО РЕСЕТУЈТЕ 
СИСТЕМ 28. Без поступка. 

 

29. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ АУТОМАТСКО ДОПУЊАВАЊЕ БАЧВЕ 30. Притисните дугме Допуњавање бачве. 

   

31. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

УКЉУЧЕНО ИСКЉУЧЕНО КОРИСНИЧКИ 
ПОКРЕНУТО ДОСИПАЊЕ 

32. Одаберите УКЉУЧЕНО за аутоматско досипање.  Одаберите ИСКЉУЧЕНО 
да деактивирате аутоматско досипање. Одаберите КОРИСНИЧКИ 
ПОКРЕНУТО ДОСИПАЊЕ да деактивирате аутоматско досипање и 
обавестите корисника када да досипа. Подешено је УКЉУЧЕНО. 

 

33. Притисните дугме са Стрелицом надоле. 

□ ТАЈМЕР КОРИСНИЧКИ ПОКРЕНУТОГ 
ДОСИПАЊА 

34. Подесите време да поново обавестите након обавештења о досипању.  
Ово подешавање је доступно само ако је КОРИСНИЧКИ ПОКРЕНУТО 
ДОСИПАЊЕ одабрано у АУТОМАТСКОМ ДОСИПАЊУ БАЧВЕ. (Подешено 
је 30 минута). 

□ ВРЕМЕ ATO ОДЛАГАЊА 35. Притисните дугме за време ATO одлагања. 

30 MИНУТА 

 

36. Притисните време да промените време одлагања након промене 
резервоара уља за досипање, пре него што систем почне са досипањем.  
Притисните √ (заврши) дугме.  Унесите вредност већу од 0 за чврсту 
масноћу. Подешено је на 30 минута да би се омогућило време за 
топљење масноће пре досипања.  Подесите вредност на 0 за течну 
масноћу. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 37. Без поступка. 

 

38. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

□ ПОДЕШАВАЊА ВРЕМЕНА ФИЛТРАЦИЈЕ 39. Притисните дугме за Подешавање времена филтрације. 
□ ВРЕМЕ ПОЛИРАЊА 

□ ВРЕМЕ ДУБОКОГ ЧИШЋЕЊА 
□ ВРЕМЕ АУТОМАТСКОГ ПРАЊА ФИЛТЕРА 

□ ВРЕМЕ ПРАЊА ФИЛТЕРА ЗБОГ 
ОДРЖАВАЊА 

 

40. Ова подешавања се само требају подесити ако је захтевано од фабрике. 
Фабричка подешавања: 
□ ВРЕМЕ ПОЛИРАЊА -300 
□ ВРЕМЕ ДУБОКОГ ЧИШЋЕЊА -3600 
□ ВРЕМЕ АУТОМАТСКОГ ПРАЊА ФИЛТЕРА -5 
□ ВРЕМЕ ПРАЊА ФИЛТЕРА ЗБОГ ОДРЖАВАЊА -30 
Притисните дугме назад кад завршите. 

 

41. Притисните дугме са Стрелицом надоле. 

□ ВРСТА ФИЛТРАЦИЈЕ 42. Притисните дугме Врста филтрације. 
ЧВРСТО   ТЕЧНО 

 

43. Одаберите ЧВРСТО ако се користи чврста масноћа.  Одаберите ТЕЧНО 
ако се користи течна масноћа. Притисните дугме назад кад завршите. 

□ OQS ПОДЕШАВАЊЕ 44. Притисните дугме OQS подешавање ако је монтиран OQS сензор. 
□ OQS АКТИВИРАЈ/ДЕАКТИВИРАЈ 

 
45. Притисните OQS АКТИВИРАЈ/ДЕАКТИВИРАЈ дугме да 

активирате/деактивирате OQS сензор. 

АКТИВИРАЈ ДЕАКТИВИРАЈ 46. Одаберите АКТИВИРАЈ да активирате OQS сензор или ДЕАКТИВИРАЈ да 
деактивирате OQS сензор. 
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ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  

47. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО. 

□ ВРСТА УЉА 48. Притисните дугме Врста уља. 
OC01v01, OC02v02, итд. 

 

49. Одаберите криву за исправну врсту уља.  Притисните дугме са 
стрелицом надоле да дођете до додатних кривих за врсте уља. 
OC01vO1=F212, OC02v02=MCSOL, OC12v02=F600 
Нека се врста уља поклапа са оним што се користи у продавници. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  

50. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО. 

□ ВРСТА ПРИКАЗА 51. Притисните дугме Врста приказа. 

БРОЈ TЕКСТ 
 

52. Одаберите БРОЈ или ТЕКСТ.  НАПОМЕНА: Ако је подешено на БРОЈ, Total 
polar materials (Сви чврсти материјали) је приказано као број.  Ако је 
подешено на ТЕКСТ, приказано је дамо ОДБАЦИ УСКОРО/ПОТВРДИ, УЉЕ 
ЈЕ ИСПРАВНО или ОДБАЦИ САДА. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  

53. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО. 

□ ОДБАЦИ САДА 54. Притисните дугме Одбаци сада. 

TPM ВРЕДНОСТ 
55. Притисните број изнад TPM вредности.  Након што је TPM (Total Polar 

Materials/Сви чврсти материјали) вредност за уље постигнута, фритеза 
ће намеравати да одбаци уље. 

 

56. Користите тастатуру да унесете вредност за TPM одбаци сада. 

 

57. Притисните √ (завршено) дугме након уноса вредности. 

 

58. Притисните √ (завршено) дугме да сачувате вредност. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  
59. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО. 

 

60. Притисните дугме са стрелицом надоле. 

□ ОДБАЦИ УСКОРО 61. Притисните дугме Одбаци ускоро. 

TPM ВРЕДНОСТ 

62. Притисните број изнад TPM вредности за Одбаци ускоро.  Ова вредност 
је обично одабрана као број испод вредности за TPM Одбаци сада.  Ова 
вредност ће приказати поруку Одбаци ускоро када се постигне вредност 
за TPM Одбаци ускоро. Ово служи као обавештење особљу да ће уље 
морати ускоро да се одбаци. 

 

63. Користите тастатуру да унесете вредност за TPM одбаци ускоро. 
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64. Притисните √ (завршено) дугме након уноса вредности. 

 

65. Притисните √ (завршено) дугме да сачувате вредност. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  
66. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО. 

□ ТАЈМЕР ЗА ПОМЕРАЊЕ ОДЛАГАЊА 

67. Притисните дугме Тајмера за померање одлагања.  Ово је време које се, 
након приказивања обавештења ОДБАЦИ САДА помера пре него што се 
врати порука ОДБАЦИ САДА.  (Подешено је: 30 минута.  Минимална 
вредност је :00 = ДЕАКТИВИРАНО, максимална вредност је 4:00 сата.) 

 
 

68. Притисните оквир сата да унесете временско одлагање у сатима.   

 
 

69. Користећи тастатуру, унесите време у сатима. 

 
 

70. Притисните оквир за минуте да унесете временско одлагање у 
минутама.  

 
 

71. Користећи тастатуру, унесите време у минутама. 

 

72. Притисните √ (завршено) дугме да сачувате вредност. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  
73. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО. 

 

74. Притисните дугме Почетак. 

 
РЕЖИМ ЗА ОСОБЉЕ 

75. Притисните дугме Режим за особље. 

 

76. Притисните и држите прекидач за ресетовање на унутрашњој страни 
левих врата током тридесет (30) секунди. 

 

77. Систем се рестартује током неких 45 минута и враћа у режим 
искључено/пауза. 
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4.8 Програмирање (менаџерских) подешавања за фритезу 
  

Важно је да се након првог укључивања или промене контролора конфигуришу ова локална менаџерска 

подешавања за фритезу.  Подешавање се односи на језик, датум и време, температуру, звук, филтер, уштеду 

енергије, задатке по тракама и осветљеност екрана. Ова подешавања треба мењати САМО менаџер или 

техничар.   

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Са контролором у положају искључено/паузирано, притисните 

дугме Почетак. 

 

2. Притисните дугме Подешавања. 

 
3. Притисните дугме Менаџер. 

1 2 3 4 4. Укуцајте 1234 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ ЈЕЗИК 6. Притисните дугме Језик. 

 

7. Притисните дугме Примарни језик. 

□ EНГЛЕСКИ 8. Одаберите примарни језик који желите.  

 

9. Притисните дугме Други језик. 

□ ШПАНСКИ 10. Одаберите други језик који желите.  

 
11. Притисните дугме Назад. 

□ ДАТУМ И ВРЕМЕ 12. Притисните дугме Датум и време. 

 
13. Притисните дугме Подеси време 

 
 

14. Притисните оквир за сате. 

 
 

15. Користећи тастатуру, унесите време у сатима. 

 
 

16. Притисните оквир за минуте. 

 
 

17. Користећи тастатуру, унесите време у минутама. 

   
18. Притисните дугме за AM, PM или 24H. 

 

19. Притисните √ (заврши) дугме. 
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ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 20. Без поступка. 

 

21. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 

ЗАВРШЕНО. 

 

22. Притисните дугме Подеси датум 

  

23. Притисните оквир Формат датума да мењате између MM-DD-YY или 

DD-MM-YY.  

   2 0 1 4    

24. На врху екрана, приказана је година. Притисните леву или десну 

стрелицу да одаберете годину. 

   МАРТ    

25. Испод године је месец. Притисните леву или десну стрелицу да 

одаберете месец. 

 

26. Одаберите датум користећи нумеричке типке и притисните √ 

(завршено) дугме. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 27. Без поступка. 

 

28. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 

ЗАВРШЕНО. 

 
29. Притисните DST (ВРЕМЕ УШТЕДЕ ТОКОМ ДАНА) ПОДЕШАВАЊЕ. 

□ DST УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО 30. Притисните дугме DST УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО. 

 

31. Одаберите УКЉУЧЕНО да активирате DST или ИСКЉУЧЕНО да 

деактивирате DST. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 32. Без поступка. 

 

33. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 

ЗАВРШЕНО. 

□ DST ПОДЕШАВАЊА 34. Притисните дугме DST ПОДЕШАВАЊА. 

□ DST МЕСЕЦ ПОЧЕТКА 

□ DST НЕДЕЉА ПОЧЕТКА 

□ DST МЕСЕЦ ЗАВРШЕТКА 

□ DST НЕДЕЉА ЗАВРШЕТКА 

35. Одаберите неко од ових и користите тастатуру да измените. 

Подразумевана подешавања за САД су следећа: 

DST МЕСЕЦ ПОЧЕТКА -3 

DST НЕДЕЉА ПОЧЕТКА -2 

DST МЕСЕЦ ЗАВРШЕТКА -11 

DST НЕДЕЉА ЗАВРШЕТКА -1 

 

36. Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 37. Без поступка. 

 

38. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 

ЗАВРШЕНО. 

 
39. Притисните дугме Назад три (3) пута. 

□ F° to C° 
40. Притисните дугме  F° ДO C° или F° ДO C°.  

НАПОМЕНА:  F се користи за Фаренхајт, C се користи за Целзијус 

ПОТВРДИ    
41. Одаберите ДА да пребаците температурну скалу. 

УСПЕШНО ЗАВРШЕНО 

 

42. Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

YES   NO 
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□ ЗВУК 43. Притисните дугме Звук. 

   

44. Користите стрелице горе  доел да промените јачину звука и тон.  
Звук има девет нивоа од којих је 1 за најтиши звук а 9 за најгласнији.  
Тон има три фреквенције од 1-3. Користите различите фреквенције 
да разликујете станице за протеински кромпир или помфрит. 

 

45. Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 46. Без поступка. 

 

47. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

 

48. Притисните дугме Доле. 

□ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИЛТЕРА 

49. Притисните дугме Карактеристике филтера.  
Режим аутоматске филтрације користи два мерења пре преласка на 
филтер.  Једне провере за циклусе кувања који су подешени у 
НАКНАДНОМ ПОДЕШАВАЊУ ФИЛТЕРА и друге провере за време док 
се подешава у следећем одељку за подешавање ВРЕМЕНА 
ФИЛТРИРАЊА.   Обавештење о филтрацији се покреће кад се нешто 
прво појави; или број протеклих или број преосталих циклуса. 

□ ФИЛТРИРАТИ ПОСЛЕ 

50. Притиснути дугме Филтрирати после.  
Опција ФИЛТРИРАТИ ПОСЛЕ се користи да се подеси број циклуса 
кувања који настају пре обавести о филтрацији. 

 

51. Притисните √ (завршено) дугме да наставите или притисните дугме 
са бројем да унесете број кувања, па притисните √ (завршено) 
дугме.  (Према подешавању, једноделна бачва је подешена на 12 
кувања а дводелна бачва на шест кувања.)  

 

52. Притисните √ (заврши) дугме. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 53. Без поступка. 

 

54. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

□ ВРЕМЕ ФИЛТРАЦИЈЕ 

55. Притисните дугме Време филтрације.  
         Опција Време филтрације се користи да се подеси време протекло 

пре обавести о филтрацији.  Ова опција је корисна у мањим 
продавницама, у којима је филтрација потребнија од количине 
циклуса кувања. 

 

56. Притисните √ (завршено) дугме да наставите или притисните дугме 
са бројем да унесете број сати између филтрирања (нпр. након 
сваких два сата, укуцајте 2) и притисните √ (завршено) дугме.  
(Фабрички, време је подешено на 0 сати.) 

 

57. Притисните √ (заврши) дугме. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 58. Без поступка. 

 

59. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

□ ЗАТВАРАЊЕ ФИЛТЕРА  

60. Притисните дугме за Затварање филтера.  
        Опција Затварања филтера служи да се подесе времена у којима је 

филтрирање деактивирано (нпр. подневна гужва). 

 

61. Одаберите УКЉУЧЕНО да активирате ЗАКЉУЧАВАЊЕ ФИЛТЕРА.  

Одаберите ИСКЉУЧЕНО да деактивирате ЗАТВАРАЊЕ ФИЛТЕРА. 
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□ ВРЕМЕ ЗАТВАРАЊА ФИЛТЕРА  

62. Притисните дугме Време затварања филтера.   
        Опција Време затварања филтера служи да се подесе времена када 

је филтрација деактивирана (нпр. подневна гужва). 
НАПОМЕНА: Ако је ЗАТВАРАЊЕ ФИЛТЕРА деактивирано 
(ИСКЉУЧЕНО), ова опција је сива и недоступна. 

 

63. Користите стрелице горе доле клизите показивачем између M-F 1 
до SUN 4. Постоји укупно 12 периода који се могу програмирати за 
затварање филтера.  Одаберите подручје за уређивање времена 
почетка и прекида када би филтрацију требало прекинути. 
Одаберите AM/PM (ПРЕПОДНЕ/ПОПОДНЕ).  Када су времена 
одабрана, притисните дугме завршено да сачувате подешавање. 
(Пример на левој страни показује да од Понедељка – Петка нема 

филтрирања током ручка од 11:00 AM до 1:00 PM.)  

 

64. Када су времена одабрана, притисните √ (завршено) дугме. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 65. Без поступка. 

 

66. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО  

67. Притисните √ (завршено) дугме у оквиру ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

 
68. Притисните дугме Назад. 

□ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ 

69. Притисните дугме Уштеде енергије.  
        Опција Уштеда енергије служи током периода паузе да се смањи 

температура посуде за пржење због уштеде енергије. 

 

70. Притисните дугме Активирај да бисте подесили опцију Уштеда 
енергије на укључено или искључено.  

 

71. Притисните дугме Подеси задњу темп да бисте променили 
подешену температуру за опцију Уштеде енергије. Користите 
нумеричку тастатуру да унесете температуру подешене тачке за 
Уштеду енергије и притисните √ (завршено) дугме.   

 

72. Притисните дугме Време паузе да промените количину времена у 
минутама колико је паузиран бачве пре аутоматског уласка у 
режим Уштеде енергије. Користите нумеричку тастатуру да унесете 
температуру подешене тачке за Уштеду енергије и притисните √ 
(завршено) дугме.   

 

73. Притисните √ (заврши) дугме. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 74. Без поступка. 
 

 

75. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО. 

□ ЗАДАЦИ ПО ТРАЦИ  

76. Притисните дугме Задаци по траци.  
        Ово служи да се подеси број трака или корпи које ће свака бачва 

користити.  (Подешени број је 4.) 

 

77. Притисните дугме са бројем 4.  

 
78. Притисните икону испод сваке траке и одаберите одговарајући 

производ за кување у тој траци. 

 

79. Притисните дугме да се запамти. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 

РЕСЕТУЈТЕ СИСТЕМ 
80. Без поступка. 

 

81. Притисните мање √ (завршено) унутар оквира за ПОДЕШАВАЊЕ 
ЗАВРШЕНО РЕСЕТУЈТЕ СИСТЕМ. 

□ ОСВЕТЉЕНОСТ 

82. Притисните дугме Осветљеност.  

        Ово служи да се подеси осветљеност екрана.  Користите стрелице 

горе доле да подесите. (Подешено је 100.) 

 

83. Притисните √ (заврши) дугме. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 84. Без поступка. 

 

85. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 

ЗАВРШЕНО. 

□ ЗАШТИТА ЕКРАНА 

86. Притисните дугме Заштита екрана.  

Ово служи да се подеси потребно време након искључивања 

контролора, пре уласка у режим заштите екрана. Користите 

стрелице горе доле да подесите време. (Подешено је на 15 минута.) 

   

87. Користите стрелице горе доле да промените осветљеност екрана.  

Осветљеност има девет нивоа при чему је ниво 100 означен као 

најсветлији а 10 као најтамнији ниво. 

 

88. Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

ПОДЕШАВАЊЕ ЗАВРШЕНО 89. Без поступка. 

 

90. Притисните мање √ (завршено) дугме унутар оквира ПОДЕШАВАЊЕ 

ЗАВРШЕНО. 

 
91. Притисните дугме Назад. 

 

92. Притисните дугме Почетак. 

 
РЕЖИМ ЗА ОСОБЉЕ 

93. Притисните дугме Режим за особље. 

 

94. Притисните и држите прекидач за ресетовање на унутрашњој 

страни левих врата током тридесет (30) секунди. 

 

95. Систем се рестартује током неких 45 минута и враћа у режим 

искључено/пауза. 
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4.9 Додавање или уређивање постојећих производа 
 

 Ова функција служи за додавање додатних производа или уређивање постојећих.   

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак. 

 
2. Притисните дугме Рецепти. 

1 2 3 4 3. Укуцајте 1234 

 

4. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

5. Одаберите икону производа за уређивање или притисните 

+ да додате нови производ. 

 
 

6. Притисните икону оловке на дну екрана да уредите 

постојећи производ. 

 
 

7. Унесите или промените име производа користећи 

тастатуру. 

 

8. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

9. Овај екран показује важећу подешену тачку, време кувања, 

компензацију терета или осетљивост, тајмер квалитета, 

тајмере протресања и филтерска подешавања.  Да бисте 

уредили параметар, притисните ставку за уређивање. 

 

10. Да бисте уредили температуру, притисните дугме за 

температуру. 

 

11. Користите тастатуру да унесете или уредите температуру 

кувања за производ. 

 

12. Притисните √ (заврши) дугме. 

 
13. Притисните дугме за време кувања. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

14. Користите тастатуру да унесете или уредите време кувања у 
минутама и секундама. 

 

15. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

 
 

16. Притисните дугме за компензацију терета или остељивост. 

 

17. Користите стрелице горе и доле да промените компензацију 
терета или подесите осетљивост предложену за овај производ.  
 

Ово подешавање омогућава промену компензације 
производа (осетљивости). Неке ставке из менија би требало 
да се подесе, зависно од карактеристика њиховог кувања.  
НАПОМЕНА:   Изузетно је препоручљиво да НЕ мењате 
ово подешавање, јер може имати неповољан утицај на 
циклусе кувања производа. 
Подешавање за компензацију производа је уређено на четири.   

 

18. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

19. Притисните дугме Тајмер квалитета. 

 

20. Унесите време у минутама и секундама за време чувања 
производа. 

 

21. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

22. Притисните дугме Тајмер потреса 1. 

 

23. Унесите време у минутама и секундама за прво протресање. 

 

24. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

25. Притисните стрелицу доле да пређете на више подешавања. 

 

26. Притисните дугме Тајмер потреса 2 ако је потребно додатно 
потресање, или пређите на корак 30. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

27. Унесите време у минутама и секундама за секунде 
потресања. 

 

28. Притисните √ (заврши) дугме. 

 
 

29. Притисните дугме Филтер.  

 

30. Нека дугме за филтер буде УКЉУЧЕНО да би се омогућила 
аутоматска филтрација за овај производ.  Ово подешавање 
служи да би се спречило мешање одређених уља 
производа. За производе попут РИБЕ, одаберите НЕ да 
бисте спречили аутоматску филтрацију. 

 

31. Притисните √ (заврши) дугме. 

  
 

32. Одаберите икону да повежете са рецептом производа који 
се треба укуцати или уредити. 

 

33. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

34. Одаберите мени(је) да повежете са рецептом производа 
који се треба укуцати или уредити. 

 

35. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

36. Контролор приказује САЧУВАНО. 

 

37. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

38. Одаберите други производ да уредите или притисните 
типку + да додате производе.  Ако је завршено, притисните 
дугме за почетак. 

 
Crew Mode (Режим за особље) 

39. Притисните дугме Режим за особље да бисте се вратили на 

главни екран. 
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4.10 Додавање или уређивање Менија 

 Ова функција служи за додавање или уређивање менија.  Менији омогућавају оператеру да групише 

одређене производе.  На пример, подешавањем менија за доручак се групишу само производи везани за 

доручак.  Ово је корисно при мењању производа уз сужавање броја производа које треба одабрати.     
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак. 

 
2. Притисните дугме Менији. 

1 2 3 4 3. Укуцајте 1234 

 

4. Притисните √ (заврши) дугме. 

 

5. Одаберите мени притиском на дугме изнад дугмета 

УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО да бисте уредили производе 

(светло зелене боје) или притисните + дугме да додате нови 

мени.  Ако додајете нови мени, унесите његово име на 

следећи екран и притисните √ (завршено) дугме. Ако 

бришете мени, означите га и притисните канту за отпатке 

на дну екрана. 

 

6. Притисните икону са оловком на дну екрана да уредите 

постојећи мени. 

 

7. Одаберите жељене производе притиском на њихове иконе 

које треба додати у одабрани мени.  Одабрани производи 

ће бити светло зелене боје. Да бисте деактивирали одабир 

производа, притисните икону и означено ће променити 

боју са зелене на сиву. 

 

8. Притисните √ (завршено) дугме када завршите са чувањем 

одабраних производа за мени.   

 

9. Притисните дугме Назад да уредите додатне меније почев 

од корака 5, или пређите на следећи корак 

 

10. Притисните дугме Почетак. 

 
РЕЖИМ ЗА ОСОБЉЕ 

11. Притисните дугме Режим за особље. 
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4.11 Прелазак са менија за Доручак на мени за Ужину или Ручак 
 
Ако се креирају одвојени менији за Доручак, Ужину и Ручак, притиском на дугме МЕНИ на главном екрану ће 

се приказати опције промене менија. Притиском на жељени мени ће се заменити менији.  

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

       

1. Притисните дугме Мени. 

 
 

 

2. Притисните дугме УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО испод Ужине или 

Ручка да замените меније.  

 

НАПОМЕНА: Може да се одабере само један мени. 

 

3. Након одабира жељеног менија, испод њега светли 

„УКЉУЧЕНО“.   

  

4. Притисните дугме назад да се вратите на главни екран. 

  

5. Притисните икону производа да замените производе.. 

 

 

6. Приказ се враћа на главни екран.  

4.12 Прелазак са менија за Ручак на мени за Ужину или Доручак 

Ако се креирају одвојени менији за Доручак, Ужину и Ручак, притиском на дугме МЕНИ на главном екрану ће 

се приказати опције промене менија. Притиском на жељени мени ће се заменити менији. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

       

1. Притисните дугме Мени. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 
 

 

2. Притисните УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО испод Доручка или 

Ужине да замените меније.  

 

НАПОМЕНА: Може да се одабере само један мени. 

 

3. Након одабира жељеног менија, испод њега светли 

„УКЉУЧЕНО“.   

  

4. Притисните дугме назад да се вратите на главни екран. 

  

5. Притисните икону производа да замените производе.. 

 

 

6. Приказ се враћа на главни екран.  

4.13 Сервисни задаци 

Овај одељак обухвата сервисне задатке особља и менаџера који се спроводе а то могу бити Тестирање 

високе границе, E-Log (грешка у пријави), подешавање лозинке, и функције копирања менија у и из фритезе 

са USB прикљученог на мени. 
 

4.13.1 Тестирање високе границе 

Режим тестирања високе границе служи за тестирање високограничног кола.  Режим високе границе ће 

уништити уље.  Треба да се обавља само са старим уљем. Одмах искључите фритезу и позовите сервис ако 

температура достигне 238°C (460°F) без другог мерења високе границе а контролор прикаже НЕИСПРАВНА 

ВИСОКА ГРАНИЦА ИСКЉУЧИТИ НАПАЈАЊЕ са алармантним тоном током тестирања.  
 

Тест се отказује било када искључивањем фритезе.  Када се фритеза поново укључи, она се враћа на 

оперативни режим и приказује производ . 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Са контролором у положају искључено/паузирано, притисните дугме 

Почетак. 

 
2. Притисните дугме Сервис. 

 
3. Притисните дугме Особље. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

   

4. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

ПРИТИСНИТЕ И ДРЖИТЕ 
5. Притисните и држите дугме Притисните и држите да бисте започели 

тестирање високе границе.  

ОТПУСТИТЕ 

6. Док притискате и држитe дугме, бачва почиње да се загрева.   Контролор 

приказује стварну температуру бачве током тестирања.  Када 

температура достигне 210°C ± 12°C (410°F ± 10° F)*, контролор приказује 

HOT HI-1 (пр. 410F) и наставља загревање.   

       *НАПОМЕНА:  Код контролора који се користе у Европској унији (оних са CE 

ознаком), температура износи 202°C (395°F) када контролор приказује HOT HI-1. 

HOT HI-1 

7. Док се дугме држи притиснуто, фритеза наставља загревање док се не 

отвори висока граница.  Генерално, ово се дешава када температура 

достигне 217°C to 231°C (423°F дo 447°F) за високе границе код уређаја који 

нису CE и 207°C дo 219°C (405°F дo 426°F) за високе границе CE уређаја.   

HELP HI-2 

8. Отпустите дугме. Бачва престаје да се загрева а контролор приказује 

важеће температуру док се она не спусти до испод 204°C (400°F).  

Притисните дугме за напајање да откажете аларм. 

НЕИСПРАВНА ВИСОКА 

ГРАНИЦА 

ИСКЉУЧИТИ НАПАЈАЊЕ 

9. Ако контролор приказује ову поруку, искључите напајање фритезе и 

одмах позовите сервис. 

    

10. Након тестирања високе границе, када се се бачва охлади до испод 204°C 

(400°F), одложите уље.   

 

4.13.2    Менаџерске функције 
 

4.13.2.1   E-Log   
E-LOG функција служи да се види десет (10) последњих грешака у шифрама на фритези.  Ове шифре су 
приказане прво са последњим грешкама.  Приказани су шифра грешке, време и датум. 
 

Ако нема грешака, контролор ће бити празан у овој функцији. Грешке су приказане са страном на којој је 
дошло до грешке ако се ради о дводелној бачви, шифром грешке, датумом и временом.  Шифра грешке која 
приказује “L”, односи се на леву страну дводелне бачве док се “R” односи на десну страну дводелне бачве на 
којој је дошло до грешке (R E19  06:34AM    04/22/2014).  Шифра грешке која приказује “G” значи да је ово 
глобална грешка која није везана за одређену бачву.  Шифре грешака су наведене у одељку 7.6 овог упутства. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак. 

 

2. Притисните дугме Сервис. 

 

3. Притисните дугме Менаџер. 

4 3 2 1 4. Укуцајте 4321 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ E-LOG 6. Притисните E-LOG дугме.  Приказане су три последње грешке.  

 

7. Притисните дугме Доле. Приказане су следеће три грешке.  
Наставите са притискањем стрелице доле да бисте видели 
додатне грешке. 

  

8. Притисните дугме Назад да се вратите на мени или 

притисните дугме Почетак да изађете. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 
РЕЖИМ ЗА ОСОБЉЕ 

9. Притисните дугме Режим за особље. 

 

 

 

 

4.13.2.2     

Режим лозинке омогућује менаџеру ресторана да мења лозинке за различите режиме.   
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак. 

 

2. Притисните дугме Сервис. 

 
3. Притисните дугме Менаџер. 

4 3 2 1 4. Укуцајте 4321 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ ПОДЕШАВАЊЕ ЛОЗИНКЕ 6. Притисните дугме ПОДЕШАВАЊЕ ЛОЗИНКЕ.   

□ MЕНИЈИ 

□ РЕЦЕПТИ 

□ МЕНАЏЕР ПОДЕШАВАЊА 

□ МЕНАЏЕР ДИЈАГНОСТИКЕ 

7. Одаберите лозинку коју желите изменити. Користите 

стрелицу доле да пређете до додатног подешавања. 

Подешено: 

MЕНИЈИ 1234 

РЕЦЕПТИ 1234 

МЕНАЏЕР ПОДЕШАВАЊА 1234 

МЕНАЏЕР ДИЈАГНОСТИКЕ 4321 

 

8. Користите тастатуру да унесете нову лозинку за одабрану 

ставку. 

 

9. Притисните √ (заврши) дугме. 

ПОНОВО ОТКУЦАЈТЕ ЛОЗИНКУ 
10. Користите тастатуру да поново унесете нову лозинку ради 

потврде.  

 

11. Притисните √ (заврши) дугме. 

УСПЕШНО ПОДЕШАВАЊЕ ЛОЗИНКЕ 

 

12. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ MЕНИЈИ 

□ РЕЦЕПТИ 

□ МЕНАЏЕР ПОДЕШАВАЊА 

□ МЕНАЏЕР ДИЈАГНОСТИКЕ 

  

13. Притисните дугме Назад да се вратите на мени или 

притисните дугме Почетак да изађете. 

 
РЕЖИМ ЗА ОСОБЉЕ 

14. Притисните дугме Режим за особље. 
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4.13.2.3   Рад USB – Мени   

Ова опција омогућује да се менији пренесу до контролора.  Овим се производи могу креирати у MenuSync да 

би се сачували на USB драјв и пребацили на фритезу. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак. 

 

2. Притисните дугме Сервис. 

 
3. Притисните дугме Менаџер. 

4 3 2 1 4. Укуцајте 4321 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

□ РАД USB – МЕНИ 6. Притисните дугме РАД USB – МЕНИ.   

□ КОПИРАЈТЕ МЕНИ СА USB НА 

ФРИТЕЗУ 
7. Притисните дугме КОПИРАЈТЕ МЕНИ СА USB НА ФРИТЕЗУ   

СТАВИТЕ USB… 
8. Ставите USB драјв у конектор иза крајњих левих врата 

фритезе. 

ЈЕ ЛИ USB СТАВЉЕН? ДА НЕ 9. Притисните ДА када ставите USB драјв. 

ОЧИТАВАЊЕ ФАЈЛА СА USB-А 

МОЛИМО НЕ ИЗВЛАЧИТЕ USB ТОКОМ 

ОЧИТАВАЊА 

10. Не треба ништа чинити. 

ПРЕНОС UI-UI ПОДАТАКА МЕНИЈА У 

ТОКУ 
11. Не треба ништа чинити док се фајл учитава. 

НАДОГРАДЊА МЕНИЈА У ТОКУ 12. Не треба ништа чинити док траје надоградња. 

НАДОГРАДЊА ЗАВРШЕНА? ДА 13. Притисните ДА. 

ЗАВРШЕНА НАДОГРАДЊА МЕНИЈА, 

ИЗВАДИТЕ USB И РЕСТАРТУЈТЕ СИСТЕМ. 

14. Извадите USB драјв и укључите напајање читаве батерије 

фритезе користећи прекидач за ресетовање иза крајњих 

левих врата фритезе, испод USB конектора.  НАПОМЕНА: 

Нека прекидач буде притиснут и држан притиснутим 

најмање 30 секунди. 

 

4.14    Статистика информација 
 
 

4.14.1   статистике филтера 
 

Функција статистике филтера служи да се види број кувања преосталих до следећег филтера, број кувања по 

бачви, број филтера по бачви, број прескочених филтера по бачви и просечан број циклуса кувања по 

филтеру дневно. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

  

1. Притисните дугме Информације 

 
 

2. Притисните дугме Филтер. 

□  ДАН 1 

□  ДАН 2 

□  ДАН 3 

□  ДАН 4    

 

3. Одаберите и притисните жељени дан.  

Притисните стрелицу надоле да бисте 

се вратили на додатне дане. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. ДАН И ДАТУМ (Приказани дан и датум статистике филтера) 

2. ПРЕОСТАЛО КУВАЊЕ ДО СЛЕДЕЋЕГ ФИЛТЕРА (Број 

преосталих кувања до обавештења о следећем филтеру.) 

3. ДНЕВНИ БРОЈ КУВАЊА (Број кувања тог дана) 

4. ДНЕВНИ БРОЈ ФИЛТЕРА (Број пута колико је бачва била 

филтрирана за одређени дан)  

4. Притисните стрелицу надоле да 

дођете до више статистике.  

5. ДНЕВНИ БРОЈ ПРЕСКОЧЕНИХ ФИЛТЕРА 

 (Број пута колико је филтер био прескочен тог дана.) 

6. ПРОСЈЕЧАН БРОЈ КУХАЊА ПО ФИЛТЕРУ - (Просечан број 

циклуса кувања по филтеру тог дана) 

7. ФИЛТРАЦИЈА – (Приказује ако је филтрација активирана 

или деактивирана. Дијагностички алат за одређивање 

статуса FIB табле.) 

      

5. Притисните стрелицу нагоре да бисте 

прешли према горе или дугме назад 

да бисте се вратили да одаберете 

други дан.  

 

6. Притисните дугме назад да се вратите 

на мени или дугме за почетак да 

изађете. 
 

 

 

 

4.14.2     Статистика за уље 
 

Функција статистике уља да видите датум последњег одлагања, број кувања од последњег одлагања, филтере 

од последњег одлагања, филтере прескочене од последњег одлагања, трајање садашњег уља и просечан 

број кувања на основу трајања уља. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Притисните дугме Информације 

 
2. Притисните дугме Уље. 

1. ДАТУМ ПОСЛЕДЊЕГ ОДЛАГАЊА 

2. КУВАЊА ОД ПОСЛЕДЊЕГ ОДЛАГАЊА 

3. ФИЛТЕРИ ОД ПОСЛЕДЊЕГ 

ОДЛАГАЊА 

4. ПРЕСКОЧЕНИ ФИЛТЕРИ ОД 

ПОСЛЕДЊЕГ ОДЛАГАЊА 

 

3. Притисните стрелицу надоле да дођете до више статистике.  

5. ТРЕНУТНО ТРАЈАЊЕ УЉА 

6. ПРОСЕК КУВАЊА ПРЕМА ТРАЈАЊУ 

УЉА 

  

4. Притисните стрелицу нагоре да прелазите према горе; дугме 

назад да се вратите на мени или дугме за почетак да изађете.  
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4.14.3   Статистика трајања 
 

Функција статистике трајања служи да се види датум предаје фритезе, који се аутоматски подешава након 

што фритеза обави 25 кувања, серијски број контролора, укупно трајање рада фритезе у сатима и укупан број 

грејних циклуса фритезе (укупно време када је контролор укључивао/искључивао грејање). 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Притисните дугме Информације 

 
2. Притисните дугме Статус трајања. 

1. ДАТУМ ПРЕДАЈЕ 

2. СЕРИЈСКИ БРОЈ УРЕЂАЈА 

3. СЕРИЈСКИ БРОЈ КОНТРОЛОРА 

4. УКУПНО ВРЕМЕ (САТИ) 

5. УКУПАН БРОЈ ЦИКЛУСА ГРЕЈАЊА    

3. Притисните дугме назад да се 

вратите на мени или дугме за 

почетак да изађете.  

 

 

 

 

4.14.4   Статистика потрошње 
 

Статистика потрошње приказује све циклусе кувања по бачви, број циклуса кувања по бачви, број циклуса 

кувања прекинутих пре завршетка, број сати колико је/су бачва/е била/е укључена/е и датум ресетовања 

последње употребе. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

   

1. Притисните дугме 

Информације 

 

2. Притисните дугме Статистика 

потрошње. 

1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ПОТРОШЊЕ 

2. УКУПАН БРОЈ ЦИКЛУСА КУВАЊА 

3. УКУПАН БРОЈ ПРЕКИНУТИХ ЦИКЛУСА КУВАЊА 

4. УКУПНО ВРЕМЕ РАДА БАЧВЕ (САТИ)    

3. Притисните дугме назад да се 

вратите на мени или дугме за 

почетак да изађете.  

 

 

 

 

4.14.5   Време опоравка 
 

Опоравак служи да се утврди да ли фритеза исправно ради.  Опоравак је време потребно за фритезу да 

подигне температуру уља са 28°C (50°F) до између 121°C (250°F) и 149°C (300°F). Максимално време опоравка 

не би требало да прелази 1:40 за електричне фритезе или 3:15 за фритезе на гас. 

                ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Притисните дугме Информације 

 

2. Притисните дугме Опоравак. Време је приказано у 

минутама и секундама. 

1. ВРЕМЕ ПОСЛЕДЊЕГ ОПОРАВКА 

  

3. Притисните дугме назад да се вратите на мени или 

дугме за почетак да изађете.  
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4.14.6   Статистика последњег пуњења 
 

Статистика последњег пуњења пружа податке о последњем циклусу кувања. 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме 
Информације 

 

2. Притисните дугме Последње 
пуњење. 

1. ПОСЛЕДЊИ СКУВАНИ ПРОИЗВОД 
2. ВРЕМЕ ПОЧЕТКА ПОСЛЕДЊЕГ ПУЊЕЊА 
3. ТРАЈАЊЕ КУВАЊА ПОСЛЕДЊЕГ ПУЊЕЊА 

4. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛЕДЊЕГ ПУЊЕЊА  

 
 
 

 
3. Притисните стрелицу надоле 

да дођете до више 
статистике.  

5. МАКС. ТЕМП. БАЧВЕ ПРИ ПОСЛЕДЊЕМ ПУЊЕЊУ 
6. МИН. ТЕМП. БАЧВЕ ПРИ ПОСЛЕДЊЕМ ПУЊЕЊУ 
7. ПРОСЕЧНА ТЕМП. БАЧВЕ ПРИ ПОСЛЕДЊЕМ ПУЊЕЊУ 

8. % ТРАЈАЊА КУВАЊА, ГРЕЈАЊЕ ЈЕ УКЉУЧЕНО  

4. Притисните стрелицу надоле 
да дођете до више 
статистике. 

9. ТЕМП. БАЧВЕ ПРЕ ПОЧЕТКА КУВАЊА   

5. Притисните стрелицу нагоре 
да прелазите према горе; 
дугме назад да се вратите на 
мени или дугме за почетак 
да изађете.  

 

4.14.7   Верзија софтвера 
 

Функција верзије софтвера садржи верзије софтвера за плоче контролора и кола у фритези; вредности 

температурне сонде, AIF RTD сонде и ATO RTD сонде. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме 

Информације 

 

2. Притисните дугме са 

стрелицом надоле. 

 

3. Притисните дугме Верзија 

софтвера. 

1. ВЕРЗИЈА UIB СОФТВЕРА 

2. ВЕРЗИЈА SIB СОФТВЕРА 

3. ВЕРЗИЈА VIB СОФТВЕРА 

4. ВЕРЗИЈА FIB СОФТВЕРА 

   

4. Притисните стрелицу надоле 

да дођете до додатних верзија 

софтвера, температура сонде 

и информација.  НАПОМЕНА: 

Дводелне бачве ће имати 

SIB2 и AIF температуре за 

леву и десну бачву, и ATO 

температуре. 

5. ВЕРЗИЈА OQS СОФТВЕРА 

6. СТВАРНА ТЕМП.БАЧВЕ 

7. AIF RTD ТЕМП. 

8. ATO RTD TМП. 
9. ID ПЛОЧЕ 

 
 

5. Притисните стрелицу надоле 

да пређете на додатне 

верзије сотфвера и 

информације. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

10. ВЕРЗИЈА УЛАЗНОГ СОФТВЕРА 

11. УЛАЗНА IP АДРЕСА 

12. КВАЛИТЕТ УЛАЗНЕ ВЕЗЕ 

13. ЈАЧИНА УЛАЗНОГ СИГНАЛА 

  

6. Притисните стрелицу нагоре 

да прелазите према горе; 

дугме назад да се вратите на 

мени или дугме за почетак 

да изађете. 

 

4.14.8   Статистика ресетовања потрошње 

Функција ресетовања ресетује све податке о потрошњи у статистици потрошње. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Информације 

 

2. Притисните дугме са стрелицом надоле. 

 
3. Притисните дугме Ресетовање. 

4 3 2 1 4. Укуцајте 4321 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

СВИ ПОДАЦИ О ПОТРОШЊИ СУ 

РЕСЕТОВАНИ 
6. Притисните √ (заврши) дугме. 

  

7. Притисните стрелицу нагоре да прелазите 

према горе; дугме назад да се вратите на мени 

или дугме за почетак да изађете.  

 
 

4.14.9   Статистика свежег уља 

Статистика свежег уља служи за добијање информација о свежем уљу у употреби. 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

    

1. Притисните дугме Почетак а затим дугме 

Информације. 

 

2. Притисните дугме са стрелицом надоле. 

 

3. Притисните дугме Свеже уље. 

1. БРОЈ КУВАЊА ОД ПОСЛЕДЊЕГ ОДЛАГАЊА 

2. БРОЈ ОДЛОЖЕНИХ КУВАЊА ОД ПОСЛЕДЊЕГ 

РЕСЕТОВАЊА 

3. ДАТУМ РЕСЕТОВАЊА БРОЈАЧА СВЕЖЕГ УЉА 

4. БРОЈАЧ СВЕЖЕГ УЉА 

  

4. Притисните дугме назад да се вратите на мени или 

дугме за почетак да изађете.  
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4.14.10   Статистика ресетовања потрошње свежег уља 

Функција ресетовања ресетује све податке о свежем уљу у статистици за свеже уље. 

 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак а затим дугме Информације. 

 

2. Притисните дугме са стрелицом надоле. 

 
3. Притисните дугме Ресетовање свежег уља. 

4 3 2 1 4. Укуцајте 4321. 

 

5. Притисните √ (заврши) дугме. 

РЕСЕТОВАНИ СУ ПОДАЦИ О СВЕЖЕМ 

УЉУ 

 

6. Притисните √ (заврши) дугме. 

  

7. Притисните дугме назад да се вратите на мени или 

дугме за почетак да изађете.  

 

4.14.11     Статистика TPM (свих чврстих материјала) 

TPM статистика садржи податке из OQS (сензора квалитета уља).  Истим подацима се може приступити 

притиском на TPM дугме на предњем делу контролора када је TPM дугме притиснуто. 

 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Притисните дугме Почетак а затим дугме Информације. 

 

2. Притисните стрелицу надоле.  

 
 

3. Притисните дугме ТРМ статистика.  Приказане су ТРМ 

вредности за претходних важећих тридесет (30) дана. 

  

4. Притисните стрелицу нагоре да прелазите према горе; 

дугме назад да се вратите на мени или дугме за почетак 

да изађете.  
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  

ПОГЛАВЉЕ 5:  УПУТСТВА ЗА ФИЛТРАЦИЈУ 
5.1 Увод 
 

Систем филтрације FootPrint Pro омогућује да уље у посуди за пржење буде безбедно и ефикасно филтрирано 

док друге посуде за пржење у батерији остају у раду.  
 

Одељак 5.2 обухвата припрему филтерског система за употребу. Рад система је објашњен у Одељку 5.3. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Надгледач на лицу места треба обезбедити да оператери буду свесни непосредних опасности рада 

са системом филтрирања врућег уља, нарочито аспеката филтрације уља, поступака изливања и 

чишћења. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Филтерски јастучић или папир се МОРА свакодневно мењати. 

5.2 Припрема филтера за употребу 

 

1. Лагано извуците филтерски лонац из 

кућишта и сачекајте да се капање заврши 

пре потпуног извлачења лонца (приказано 

испод). Извадите ладицу за мрвице, 

причврсни прстен, филтерски јастучић (или 

папир), и филтерску преграду (погледајте 

слику 1). Очистите све металне делове 

раствором Свенаменског концентрата и 

вруће воде, а затим темељно осушите. 
 

 
 

 

2. Прегледајте прикључак филтерског лонца 

да бисте утврдили јесу ли О-прстенови у 

добром стању (погледајте слику 2). 

Проверите да ли је предфилтерска преграда 

монтирана и чиста. 

 

 

Ладица за 
мрвице

Причврсни 
прстен

Филтерски јастучић 
или папир
Екран

Филтерски 
лонац

Предфилтерски 
екран

 

Слика 1 
 

 
 Слика 2

3. Затим обрнутим редоследом, поставите металну филтерску преграду у средину дна лонца, затим ставите 
филтерски јастучић преко ње, тако да груба страна јастучића буде окренута нагоре.  Проверите да ли је 
јастучић постављен између ивица филтерског лонца. Затим ставите причврсни прстен на јастучић.  Ако 
користите филтерски папир, ставите комад филтерског папира преко врха лонца тако да прекрива све 
стране. Причврсни прстен ставите на филтерски папир а затим спустите прстен у лонац, тако да се папир 
савије и окружи прстен док се помера ка дну лонца. Затим попрскајте једно паковање (осам унца) 
филтерског праха по филтерском папиру. 

Прегледајте 

филтерски прикључак  

O-прстенови. 
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4.  Поново монтирајте ладицу за мрвице испред лонца. (погледајте слику 1)  
 

НЕ НАНОСИТЕ ФИЛТЕРСКИ ПРАХ ЈАСТУЧИЋЕМ! 
 

5. Гурните филтерски лонац назад у фритезу, стављајући га испод фритезе. Пазите да “P” не буде приказано 
у горњем десном углу било којег контролора.  Филтрациони систем је сада спреман за употребу. 

 

 ОПАСНОСТ 
Не изливајте у уграђени филтрациони уређај уље из више од једне посуде за пржење одједном да бисте 
избегли преливање и просипање врућег уља што може изазвати озбиљне опекотине, клизање и пад.  

 

 ОПАСНОСТ 
Ладица за мрвице у фритезама са једним филтерским системом мора бити испражњена у 
ватростални контејнерепо завршетку пржења сваког дана. Неке честице хране се могу случајно 
запалити ако остану потопљене у некој масноћи. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Не лупајте корпама фритезе или другим додацима по спојној површини фритезе.  Површина 
покрива везу између посуда за пржење. Лупањем корпи фритезе по површини да би се скинула 
масноћа ће се искривити површина, што негативно утиче на њено налегање.  Она је предвиђена за 
круто повезивање и може да се скида само због чишћења. 

5.3   Филтрациони мени 
 

Опције за избор у филтрационом менију се користе за филтрирање, изливање, пуњење, одлагање и 
чишћење бачви.  

Филтрациони мени је приказан испод: 

 Aутоматска филтрација      страница 5-2 

 Филтрација по аутоматском захтеву    страница 5-3 

 Одржавање филтера      страница 5-5 

 Одложити уље (системи који нису товарни)   страница 5-6 

 Одложити уље (товарни системи)    страница 5-7 

 Одложити уље       страница 5-9 

 Напунити бачву из одводног лонца     страница 5-10 

 Напунити бачву из товара (само товар)    страница 5-11 

 Уље лонца за отпад (само товар)     страница 5-11 

 Дубинско чишћење (системи који нису товарни)   страница 5-13 

 Дубинско чишћење (товарни системи)    страница 5-15 

5.3.1   Aутоматска филтрација 

Aутоматска филтрација је опција која, након броја предвиђених циклуса кувања или времена, аутоматски 

прелази на филтрирање посуда за пржење.  Ова функција се такође може обављати по захтеву и садржана је 

у следећем одељку.  Напомена: Не обавља се истовремено филтрирање више бачви. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

ПОТРЕБНА ФИЛТРАЦИЈА – ФИЛТРИРАТИ 

САДА? 

1. Притисните √ (завршено) дугме да почнете филтрацију. Ако 
је одабрано дугме X, филтрирање је отказано, а фритеза 
наставља са нормалним радом. Дугме филтера ће постати 
жуто док се не заврши филтрирање фритезе. Контролор ће 
опет ускоро да обавести о филтрирању уља.  Ова операција 
се понавља до завршетка филтрације. 

ПРЕНИЗАК НИВО УЉА   

2. Приказано ако је пренизак ниво уља.  Притисните √ 
(завршено) дугме да прихватите проблем и вратите се на 
режим паузираног кувања.   Проверите да ли је у канистеру 
низак ниво уља.  Ако ниво уља у канистеру није низак, а ово 
настави да се појављује, обратите се Вашем фабрички 
овлашћеном сервисеру. 

САСТРУГАТИ ОСТАТКЕ СА БАЧВЕ - 

ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА ЗАВРШИТЕ 

3. Састружите мрвице са уља покретима од напред ка назад, 
скидајући што више мрвица са сваке бачве.  Ово је важно да 
би се побољшало корисно трајање уља и његов квалитет.  



5-3 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 
Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 
4. Гурните филтерски лонац скроз на своје место. Приказано 

ако филтерски лонац није скроз искоришћен.  

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 5. Не треба ништа радити.   

ПРАЊЕ У ТОКУ 6. Не треба ништа радити.   

ПУЊЕЊЕ У ТОКУ 7. Не треба ништа радити.   

ПРЕДГРЕЈАВАЊЕ 
8. Не треба ништа радити.  Приказано све док фритеза не 

достигне подешену тачку. 

ПОЧЕТАК 
9. Фритеза је спремна за употребу. Приказано када фритеза 

достигне подешену тачку. 

 

За читав процес филтрирања треба неких четири минута. 
 

Ако током филтрирања уље није скроз враћено, систем ће прећи на функцију непотпуне филтрације.  

Погледајте одељак 7.3.1. 
 

НАПОМЕНА:  Ако је током филтрације склоњен филтерски лонац, процес филтрације се прекида и наставља 

када лонац буде враћен на своје место. 
 

 ОПАСНОСТ 

Нека сви предмети буду изван одвода. Затварањем покретача може доћи до оштећења или 

повреде. 

5.3.2   Аутоматска филтрација по захтеву 

Аутоматска филтрација по захтеву служи за ручно покретање аутоматске филтрације.  Напомена: Не обавља се 

истовремено филтрирање више бачви. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

                        

1. Фритеза МОРА на температури подешене тачке. Притисните 

дугме за мени филтрације. 

   

2. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне 

бачве. 

 

3. Одаберите АУТОМАТСКА ФИЛТРАЦИЈА. 

AУТОМАТСКА ФИЛТРАЦИЈА? 
4. Притисните √ (завршено) дугме да почнете филтрацију. Ако 

је одабрано дугме X, филтрирање је отказано и фритеза 
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наставља са нормалним радом.  

ПРЕНИЗАК НИВО УЉА   

5. Приказано ако је пренизак ниво уља.  Притисните √ 
(завршено) дугме да прихватите проблем и вратите се на 
режим паузираног кувања.   Проверите да ли је у канистеру 
низак ниво уља.  Ако ниво уља у канистеру није низак, а ово 
настави да се појављује, обратите се Вашем фабрички 
овлашћеном сервисеру. 

САСТРУГАТИ ОСТАТКЕ СА БАЧВЕ - 
ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА ЗАВРШИТЕ 

6. Састружите мрвице са уља покретима од напред ка назад, 
скидајући што више мрвица са сваке бачве.  Ово је важно за 
оптимизацију корисног трајања уља и његов квалитет.  
Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 
7. Гурните филтерски лонац скроз на своје место. Приказано 

ако филтерски лонац није скроз искоришћен.  

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 
8. Не треба ништа чинити док се уље излива у филтерски 

лонац.   

ПРАЊЕ У ТОКУ 9. Не треба ништа чинити док се наслаге налазе у бачви.   

ПУЊЕЊЕ У ТОКУ 10. Не треба ништа чинити док се бачва поново пуни.   

ПРЕДГРЕЈАВАЊЕ 
11. Не треба ништа чинити док се фритеза загрева до 

подешене тачке. 

ПОЧЕТАК 
12. Фритеза је спремна за употребу. Приказано када фритеза 

достигне подешену тачку. 
 

За читав процес филтрирања треба неких четири минута. 

НАПОМЕНА:  Ако је током филтрације склоњен филтерски лонац, процес филтрације се прекида и наставља 
када лонац буде враћен на своје место. 
 

 ОПАСНОСТ 

Нека сви предмети буду изван одвода. Затварањем покретача може доћи до оштећења или 

повреде. 

Ако дође до прекида у поступку аутоматске филтрације, приказује се порука о грешци.  Следите упутства на 
контролору да уклоните грешку.  

Када је приказано ФИЛТЕР РАДИ, FIB/ФИБ плоча чека на филтрирање друге бачве или чека на решавање 
следећег проблема.  Притисните √ (завршено) дугме и чекајте 15 минута да видите да ли је проблем решен.  Ако 
није, позовите Вашег локалног ФОС. 
 

 ОПАСНОСТ 

Не изливајте у уграђени филтрациони уређај уље из више од једне посуде за пржење одједном да бисте 

избегли преливање и просипање врућег уља што може изазвати озбиљне опекотине, клизање и пад.  
 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Филтерски мотор садржи прекидач за ручно ресетовање у случају прегрејавања филтерског мотора или 
електричног квара.  Ако се овај прекидач активира, искључите напајање филтерског систем и нека се 
мотор пумпе хлади 20 минута пре ресетовања прекидача (погледајте слику на следећој страници). 
 

 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Будите опрезни и носите одговарајућу безбедносну опрему када ресетујете ресетујући прекидач 
филтерског мотора.  Ресетовање прекидача се мора пажљиво обавити како би се избегле озбиљне 
опекотине због немарног кретања око одводне цеви и посуде за пржење. 



5-5 

 

 
Ресетујући прекидач филтерског мотора 

5.3.3 Одржавање или Сређивање филтера на 

крају дана 

Филтерски јастучић или папир треба свакодневно мењати 
како би систем исправно радио.  За правилан рад у 
продавницама са великим прометом или које имају 24-
часовно радно време, филтерски јастучић или папир се 
морају мењати двапут дневно. 

Ако је приказано ЗАТВОРИТИ ОДВОДНИ ВЕНТИЛ, затворите 

одводни вентил.  Притисните X дугме да изађете. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

                        

1. Фритеза МОРА на температури подешене тачке. Притисните 
дугме за мени филтрације. 

   
 

2. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

 

3. Одаберите ОДРЖАВАЊЕ ФИЛТЕРА. 

ОДРЖАВАЊЕ ФИЛТРАЦИЈЕ? 
4. Притисните √ (завршено) дугме да почнете филтрацију. Ако је 

одабрано дугме X, филтрирање је отказано и фритеза наставља са 
нормалним радом.  

НОСИТЕ ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ-
ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА 

ЗАВРШИТЕ   

5. Притисните √ (завршено) дугме када је сва лична заштитна 
опрема укључујући рукавице отпорне на топлоту, на свом месту. 

ПРОВЕРИТЕ ЈЕСУ ЛИ ЛОНАЦ ЗА УЉЕ И 
ПОКЛОПАЦ НА СВОМ МЕСТУ 

6. Притисните √ (завршено) дугме ако су лонац за уље и поклопац на 
свом месту.  

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 7. Не треба ништа чинити док се уље излива у филтерски лонац.   

ОРИБАЈТЕ УНУТАР БАЧВЕ И ИЗМЕЂУ 
ГРЕЈАЧА – ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА 

ЗАВРШИТЕ 
 

8. Орибајте бачву.  Ако је електрична фритеза, очистите између 
елемената. Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 
 

 ОПАСНОСТ 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Филтерски јастучић или папир се морају 
свакодневно замењивати. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Не изливајте у уграђени филтрациони уређај уље из 
више од једне посуде за пржење одједном да бисте 
избегли преливање и просипање врућег уља што 
може изазвати озбиљне опекотине, клизање и пад.  
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 
Нека сви предмети буду изван одвода. Затварањем 
покретача може доћи до оштећења или повреде. 

 

ОЧИСТИТЕ СЕНЗОРЕ – 
ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА ЗАВРШИТЕ 

9. (Само фритезе на гас) Очистите сензор за ниво уља помоћу 
јастучета за рибање без огреботина (погледајте одељак 6.6.2 на 
страници 6-4).  (Све фритезе) Очистите око AIF и ATO сензора 
помоћу завртња или сличног предмета да бисте уклонили све 
наслаге близу сензора (погледајте одељак 6.2.4 на страници 6-1) и 
притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

ОПРАТИ БАЧВУ? 10. Притисните √ (завршено) дугме.   

ПРАЊЕ У ТОКУ 
11. Не треба ништа чинити док се повратни вентил отвара а бачва 

пуни уљем из филтерског лонца.  

ОПРАТИ ПОНОВО? 

12. Филтерска пумпа се искључује.  Ако је бачва очишћена од остатака, 
притисните дугме X да наставите.  Ако су остаци и даље ту, 
притисните √ (завршено) дугме и филтерска пумпа ће се поново 
укључити.  Овај циклус се понавља док се не притисне X дугме.    

ИСПИРАЊЕ У ТОКУ 
13. Не треба ништа чинити док се одводни вентил затвара а 

филтерска пумпа поново пуни бачву.  Одводни вентил се отвара и 
испира бачву. 

ИСПРАТИ ПОНОВО? 
14. Ако је бачва очишћена од остатака, притисните дугме X да наставите.  

Ако је потребно додатно испирање, притисните √ (завршено) дугме и 
испирање ће се понављати док се не притисне дугме X.    

ПОЛИРАТИ? 15. Притисните √ (завршено) дугме да наставите.  

ПОЛИРАЊЕ У ТОКУ 
16. Не треба ништа чинити док су одводни и повратни вентил 

отворени а уље се пумпа кроз посуду за пржење током пет минута. 

НАПУНИТИ БАЧВУ? 17. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. 

ПУЊЕЊЕ У ТОКУ 18. Не треба ништа чинити док се бачва поново пуни.   

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

19. Притисните X дугме да поново пумпате ако је ниво уља испод 
горње линије нивоа уља.*  Притисните √ (завршено) дугме када је 
ниво уља на горњој линији нивоа уља.  Ако бачва није потпуно 
напуњена уљем, проверите филтерски лонац да видите да ли је 
већи део уља враћен.  Лонац може садржати малу количину уља. 
Притисните √ (завршено) дугме када не остане више уља у 
филтерском лонцу.   

 

20. Контролор се искључује. 

 

*НАПОМЕНА:  Након филтрације због одржавања, обично се оставља мало уља у лонцу а количина 

уља неће бити на нивоу који је био пре почетка филтрације због одржавања.  Одговарањем са 

ДА након два покушаја при поновном пуњењу бачве се омогућује аутоматско досипање да би се 

надокнадио губитак уља током филтрације.   

 

5.3.4 Одлагање за системе уља који нису товарни 

Ова опција служи за одлагање старог уља у PMSDU или МЕТАЛНИ контејнер.   
 

Када се истроши уље за кување, одложите уље у одговарајући контејнер за превоз до контејнера са 

отпадним уљем.  Frymaster препоручује McDonald’s уређај за одлагање масноће (PMSDU).  Потражите у 

документацији добијеној са Вашим уређајем за одлагање одговарајућа упутства за употребу. НАПОМЕНА: 

Ако користите MSDU уређај направљен пре јануара 2004. године, уређај неће одговарати простору испод 

одвода. Ако уређај за одлагање масноће није доступан, нека се уље охлади до 38°C (100°F), и излије у 

МЕТАЛНИ контејнер запремине 15 литара (ЧЕТИРИ галона) или више да би се спречило његово преливање. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 
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2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
 

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

 

4. Одаберите ОДЛОЖИТИ УЉЕ. 

ОДЛОЖИТИ УЉЕ? 

5. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано 

дугме X, корисник се враћа на филтрациони мени. 

 

 ОПАСНОСТ 

Нека се уље охлади до 38°C (100°F) пре изливања у 

одговарајући МЕТАЛНИ контејнер ради одлагања. 

СТАВИТЕ УРЕЂАЈ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

6. Склоните филтерски лонац и ставите уређај за одлагање. 

 

 ОПАСНОСТ 

Док изливате уље у уређај за одлагање, немојте сипати 

изнад највише линије напуњености која је приказана на 

контејнеру. 

 

ДА ЛИ ЈЕ УРЕЂАЈ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА СВОМ 

МЕСТУ? 

7. Нека PMSDU или МЕТАЛНИ контејнер запремине 15 литара 

(ЧЕТИРИ галона) или више буде на свом месту. Притисните √ 

(завршено) дугме да наставите. 

 

 ОПАСНОСТ 

Док изливате уље у одговарајући МЕТАЛНИ контејнер, 

нека контејнер буде запремине најмање 15 литара 

(ЧЕТИРИ галона) или више, иначе би се врућа течност 

могла прелити и изазвати повреду. 

 

ОДЛАГАЊЕ 8. Не треба ништа чинити док бачва одлаже уље. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПРАЗНА? 9. Када је бачва празна, притисните дугме √ (завршено) да наставите. 

ЗАВРШЕНО ЧИШЋЕЊЕ БАЧВЕ? 
10. Очистите бачву четком за рибање и притисните дугме √ 

(завршено) да наставите. 

РУЧНО ПУНИТИ БАЧВУ 
11. Пажљиво сипајте уље у бачву док не достигне нижу линију нивоа уља 

у фритези. Притисните √ (завршено) дугме када се бачва напуни. 

 

12. Контролор се искључује. 

5.3.5 Одлагање за товарне системе уља 

Ова опција служи за одлагање старог уља у товарни систем 
отпадног уља као што је RTI.   Системи товарног уља користе 
пумпу да изваде истрошено уље из фритезе у причвршћени 
резервоар.  Додатне цеви служе за повезивање система 
товарног уља са фритезама. 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Нека филтерски јастучић буде на свом 

месту пре испирања или одлагања уља.  

Непостављање филтерског јастучића 

може довести до зачепљења цеви и/или 
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1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
 

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

 

4. Одаберите ОДЛОЖИТИ УЉЕ. 

ОДЛОЖИТИ УЉЕ? 
5. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано 

дугме X, корисник се враћа на филтрациони мени. 

ТОВАРНИ РЕЗЕРВОАР ПУН? 
6. Ова порука се приказује само ако је товарни резервоар пун.  

Притисните √ (завршено) дугме да потврдите и позовите Вашег 
сервисера за отпадно товарно уље.  Приказ се враћа на ИСКЉУЧЕНО. 

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 7. Не треба ништа чинити док се уље излива у филтерски лонац.   

БАЧВА ПРАЗНА? 8. Када је бачва празна, притисните дугме √ (завршено) да наставите. 

ЗАВРШЕНО ЧИШЋЕЊЕ БАЧВЕ? 
9. Очистите бачву четком за рибање и притисните дугме √ 

(завршено) да наставите. 

ОТВОРИТЕ ВЕНТИЛ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

 

10. Отворите лева врата кућишта и откључајте вентил ако је 
потребно.  Повуците вентил за одлагање скроз напред како бисте 
започели одлагање. 

ОДЛАГАЊЕ 
11. Не треба ништа чинити док пумпа преноси отпадно уље из лонца 

у резервоаре за отпадно уље током четири (4) минуте. 

ИЗВАДИТЕ ЛОНАЦ 

12. Пажљиво извуците филтерски лонац из фритезе. 

 ОПАСНОСТ 
Полако отворите филтерски лонац да бисте избегли 
просипање врућег уља што може изазвати озбиљне 
опекотине, клизање и пад. 

ДА ЛИ ЈЕ ЛОНАЦ ПРАЗАН? 

13. Ако је филтерски лонац празан, притисните √ (завршено) дугме.   
Ако лонац није празан, притисните X дугме и вратите се на корак 
11 након стављања филтерског лонца.  

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 14. Ставите филтерски лонац. 

ЗАТВОРИТЕ ВЕНТИЛ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

 

15. Затворите вентил за одлагање гурањем ручке вентила према 
задњем делу фритезе док се не заустави.  Поново закључајте 
вентил ако тако тражи Ваш пословођа. 

НАПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ТОВАРА? 16. Бачва је спремна да буде поново напуњена уљем. Притисните √ 
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(завршено) дугме да наставите или притисните X дугме да пређете 
на корак 20.  

ЗАПОЧЕТИ ПУЊЕЊЕ? 

ПРИТИСНИТЕ И ДРЖИТЕ 

17. Притисните и држите дугме да напуните бачву.  Пумпа за пуњење 
товарним уљем користи моментални прекидач. Она пумпа све док 
је прекидач притиснут. 

ОТПУСТИТЕ ДУГМЕ КАДА СЕ НАПУНИ 
18. Отпустите дугме када је бачва напуњена до ниже линије 

напуњености. 

НАСТАВИТИ ПУЊЕЊЕ? 
19. Притисните √ (завршено) дугме да се вратите на корак 17 и 

наставите са пуњењем. У супротном притисните X дугме када се 
бачва напуни да изађете и вратите се на ИСКЉУЧЕНО. 

 

20. Контролор се искључује. 

5.3.6 Излити уље у лонац 
 

Функција излити уље у лонац испира уље из бачве у филтерски лонац. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
 

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

 

4. Одаберите ИЗЛИТИ УЉЕ. 

ИЗЛИТИ УЉЕ У ЛОНАЦ? 

5. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано X 
дугме, контролор иде на ИСКЉУЧЕНО. Ако лонац није детектован, 
контролор приказује ПРОВЕРИТЕ ЈЕСУ ЛИ ЛОНАЦ ЗА УЉЕ И 
ПОКЛОПАЦ НА СВОМ МЕСТУ док лонац не буде детектован.   

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 6. Не треба ништа чинити док бачва излива уље у филтерски лонац. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПРАЗНА? 7. Када је бачва празна, притисните дугме √ (завршено) да наставите. 

ПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ЛОНЦА ЗА ИЗЛИВНОГ 
ЛОНЦА? 

8. Притисните √ (завршено) дугме да поново напуните бачву, или 
пређите на корак 10. 

ПУЊЕЊЕ 9. Не треба ништа чинити док се бачва пуни. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 
10. Притисните X дугме да поново укључите пумпу ако је ниво уља испод 

горње линије нивоа уља. Притисните √ (завршено) дугме када је бачва 
напуњена и пређите на корак 15 да се вратите на ИСКЉУЧЕНО.  

ИЗВАДИТЕ ЛОНАЦ 

11. Пажљиво извуците филтерски лонац из фритезе. 
 

 ОПАСНОСТ 
Полако отворите филтерски лонац да бисте избегли 
просипање врућег уља што може изазвати озбиљне 
опекотине, клизање и пад. 

ДА ЛИ ЈЕ ЛОНАЦ ПРАЗАН? 

12. НАПОМЕНА: Мала количина уља може остати у лонцу након 
поновног пуњења.  Ако је филтерски лонац празан, притисните √ 
(завршено) дугме и пређите на корак 12.   Ако лонац није празан, 
притисните X дугме и вратите се на ПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ИЗЛИВНОГ 
ЛОНЦА? у кораку 7.  Ако лонац није празан а фритеза користи 
систем товарног уља, притисните X дугме и идите на корак 13.  

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 13. Ставите филтерски лонац и идите на корак 14 да се вратите на 
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ИСКЉУЧЕНО. 

ЛОНАЦ ЗА ОТПАД? 
14. Притисните √ (завршено) дугме да одложите уље у резервоаре за 

отпадно товарно уље.  Пређите на одељак 5.3.10 УЉЕ ИЗ ЛОНЦА 
ЗА ОТПАД корак 6. 

 

15. Контролор се искључује. 

5.3.7 Напуните бачву из одводног (фитлерског) лонца 
 

Функција излити уље у лонац испира уље из бачве у филтерски лонац. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
 

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

  

 

4. Притисните стрелицу надоле. 

 

5. Одаберите НАПУНИТЕ БАЧВУ ИЗ ОДВОДНОГ ЛОНЦА. 

ПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ЛОНЦА ЗА ИЗЛИВНОГ 

ЛОНЦА? 

6. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано X 

дугме, контролор иде на ИСКЉУЧЕНО. Ако лонац није детектован, 

контролор приказује СТАВИТЕ ЛОНАЦ док се лонац не детектује.   

ПУЊЕЊЕ 7. Не треба ништа чинити док се бачва пуни. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

8. Притисните X дугме да поново укључите пумпу ако је ниво уља 

испод горње линије нивоа уља. Притисните √ (завршено) дугме 

када је бачва напуњена и вратите се на ИСКЉУЧЕНО.  

 

9. Контролор се искључује. 

 

5.3.8 Напуните бачву из товара 
 

Функција излити уље у лонац испира уље из бачве у филтерски лонац. 
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1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

  

 

4. Притисните стрелицу надоле. 

 

5. Одаберите НАПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ТОВАРА. 

НАПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ТОВАРА? 
6. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано X 

дугме, контролор иде на ИСКЉУЧЕНО. 

ЗАПОЧЕТИ ПУЊЕЊЕ? 

ПРИТИСНИТЕ И ДРЖИТЕ 

7. Притисните и држите дугме да напуните бачву.  Пумпа за пуњење 

товарним уљем користи моментални прекидач. Она пумпа све док 

је прекидач притиснут. 

ОТПУСТИТЕ ДУГМЕ КАДА СЕ НАПУНИ 
8. Отпустите дугме када је бачва напуњена до ниже линије 

напуњености. 

НАСТАВИТИ ПУЊЕЊЕ? 

9. Притисните √ (завршено) дугме да наставите са пуњењем. У 

супротном притисните X дугме када се бачва напуни да изађете и 

вратите се на ИСКЉУЧЕНО. 

 

10. Контролор се искључује. 

 

 

 

5.3.9 Лонац за уљем за отпад 
 

Опција Лонац за отпад омогућује системима товарног уља да пумпају вишак уља у лонац до резервоара са 

отпадним товарним уљем, без изливања постојећег уља у бачву. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве.   
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4. Притисните стрелицу надоле. 

 

5. Одаберите ЛОНАЦ УЉА ЗА ОТПАД.  

ЛОНАЦ УЉА ЗА ОТПАД? 

6. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано дугме X, 

корисник се враћа на филтрациони мени. Ако лонац није детектован, 

контролор приказује СТАВИТЕ ЛОНАЦ док се лонац не детектује.   

ТОВАРНИ РЕЗЕРВОАР ПУН? 

7. Притисните √ (завршено) дугме да потврдите и позовите Вашег 

сервисера за отпадно товарно уље.  Приказ се враћа на 

ИСКЉУЧЕНО. 

ОТВОРИТЕ ВЕНТИЛ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

 

8. Отворите лева врата кућишта и откључајте вентил ако је 

потребно.  Повуците вентил за одлагање скроз напред како бисте 

започели одлагање. 

ОДЛАГАЊЕ 
9. Не треба ништа чинити док пумпа преноси отпадно уље из лонца 

у резервоаре за отпадно уље током четири (4) минуте. 

ИЗВАДИТЕ ЛОНАЦ 

10. Пажљиво извуците филтерски лонац из фритезе. 
 

 ОПАСНОСТ 

Полако отворите филтерски лонац да бисте избегли 

просипање врућег уља што може изазвати озбиљне 

опекотине, клизање и пад. 
 

ДА ЛИ ЈЕ ЛОНАЦ ПРАЗАН? 
11. Ако је филтерски лонац празан, притисните √ (завршено) дугме.   

Ако лонац није празан, притисните X дугме и вратите се на корак 9.  

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 12. Ставите филтерски лонац. 

ЗАТВОРИТЕ ВЕНТИЛ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

 

13. Затворите вентил за одлагање гурањем ручке вентила према 

задњем делу фритезе док се не заустави.  Поново закључајте 

вентил ако тако тражи Ваш пословођа. 

 

14. Контролор се искључује. 

 

 

5.3.10   Дубинско чишћење (кључање) за системе уља који нису товарни 
 

Режим дубинског чишћења служи за скидање угљенисаног уља из посуде за пржење.  
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НАПОМЕНА:  Погледајте Kay Chemical упутства за “Поступак дубинског чишћења фритезе” да бисте 

очистили LOV™ фритезу. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
 

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

  

 

4. Притисните стрелицу надоле. 

 

5. Одаберите ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ. 

ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ? 

6. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано дугме X, 

корисник се враћа на филтрациони мени. Ако лонац није детектован, 

контролор приказује СТАВИТЕ ЛОНАЦ док се лонац не детектује.   

ЈЕ ЛИ БАЧВА УЉА СКЛОЊЕНА? 
7. Притисните X дугме ако је уље у бачви.  Притисните √ (завршено) 

дугме ако је бачва празна и пређите на корак 12.  

СТАВИТЕ УРЕЂАЈ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

8. Склоните филтерски лонац и ставите уређај за одлагање. 

 ОПАСНОСТ 

Нека PMSDU (McDonald’s уређај за одлагање масноће) или 

одговарајући метални контејнер запремине 15 литара 

(ЧЕТИРИ (4) галона) или више, буде постављен испод одвода. 

ДА ЛИ ЈЕ УРЕЂАЈ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА СВОМ 

МЕСТУ? 

9. Нека PMSDU или МЕТАЛНИ контејнер запремине 15 литара 

(ЧЕТИРИ галона) или више буде на свом месту. Притисните √ 

(завршено) дугме да наставите.  
 

 ОПАСНОСТ 

Нека се уље охлади до 38°C (100°F) пре изливања у 

одговарајући МЕТАЛНИ контејнер ради одлагања.  
 

 ОПАСНОСТ 

Док изливате уље у уређај за одлагање, немојте сипати 

изнад највише линије напуњености која је приказана на 

контејнеру.  
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 ОПАСНОСТ 

Када испуштате уље у одговарајући PMSDU или МЕТАЛНИ 

контејнер, нека контејнер буде запремине најмање 15 

литара (ЧЕТИРИ галона) или више.  У супротном се уље 

може прелити и изазвати повреду.  
 

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 
10. Не треба ништа чинити док бачва испушта уље у контејнер за 

одлагање. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПРАЗНА? 
11. Када је бачва празна, притисните дугме √ (завршено) да 

наставите. 

ДОДАТ РАСТВОР? 

12.  Напуните бачву за чишћење мешавином воде и раствора за 

чишћење.  Притисните √ (завршено) дугме да започнете поступак 

чишћења.  Погледајте картицу Дубинско чишћење ради 

одржавања и Kay Chemical добијена упутства за „Дубинско 

чишћење фритезе“ за McDonald’s поступак дубинског чишћења 

(кључања).  

ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ 
13. Орибајте бачву и оставите раствор док се бачва загрева до 91° C 

(195° F) током једног сата.  

ЧИШЋЕЊЕ ЗАВРШЕНО 
14. Након једног сата, грејач се искључује.  Притисните √ (завршено) 

 дугме да утишате аларм. 

ЈЕ ЛИ СКЛОЊЕН РАСТВОР? 

15. Скините филтерски лонац и извадите корпу за мрвице, причврсни 

прстен, филтерско јастуче и преграду. Замените празан филтерски 

лонац у фритези. Погледајте добијена Kay Chemical упутства 

“Поступак дубинског чишћења фритезе“ о начину скидања 

раствора за чишћење. 
 

Притисните √ (завршено) дугме када скинете раствор. 
 

 ОПАСНОСТ 

Нека се раствор за дубинско чишћење (кључање) хлади до 38° 

(100°F) пре одлагања јер врућа течност може изазвати 

повреду.  
 

ЗАВРШИТИ РИБАЊЕ БАЧВЕ? 16. Притисните √ (завршено) дугме када је бачва орибана.  

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 

 

17. Не треба ништа чинити док бачва испушта малу количину 

преосталог раствора из ње.   

ИСПИРАЊЕ ЗАВРШЕНО? 
18. Исперите вишак раствора из бачве.  Притисните √ (завршено) 

дугме када је бачва потпуно испрана. 

ИЗВАДИТЕ ЛОНАЦ 
19. Скините филтерски лонац и избаците садржај из њега.  Исперите 

преостали раствор из лонца. 

БАЧВА И ЛОНАЦ СУВИ? 

20. Нека бачва и филтерски лонац буду потпуно суви.  
 

 ОПАСНОСТ 

Нека посуда за пржење и филтерски лонац буду потпуно 

суви и без воде пре сипања уља.  Ако тако не буде, може 

доћи до прскања вруће течности када се уље загреје до 

температуре за кување.  
 

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 

21.  Поново ставите преграду, филтерски јастучић, причврсни прстен 

и корпу за мрвице 

 скинуте у кораку 15.  Ставите филтерски лонац. 

РУЧНО ПУНИТИ БАЧВУ 

22. Пажљиво сипајте уље у бачву док не достигне нижу линију нивоа 

уља у фритези. Притисните √ (завршено) дугме када се бачва 

напуни. 
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23. Контролор се искључује. 
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5.3.11  Дубинско чишћење (кључање) за системе 

товарног уља 
 

Режим дубинског чишћења служи за скидање угљенисаног 

уља из посуде за пржење.  
  

НАПОМЕНА: Погледајте Kay Chemical упутства за 

“Поступак дубинског чишћења фритезе” да 

бисте очистили LOV™ фритезу. 
 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

1. Фритеза МОРА бити ИСКЉУЧЕНА. 

 

2. Притисните дугме менија за филтрацију 

   
 

3. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

  

 

4. Притисните стрелицу надоле. 

 
 

5. Одаберите ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ. 

ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ? 

6. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано дугме X, 

корисник се враћа на филтрациони мени. Ако лонац није детектован, 

контролор приказује СТАВИТЕ ЛОНАЦ док се лонац не детектује.   

 

ТОВАРНИ РЕЗЕРВОАР ПУН? 

7. Ова порука се приказује само ако је товарни резервоар пун.  

Притисните √ (завршено) дугме да потврдите и позовите Вашег 

сервисера за отпадно товарно уље.  Приказ се враћа на ИСКЉУЧЕНО. 

ЈЕ ЛИ БАЧВА УЉА СКЛОЊЕНА? 

8. Притисните X дугме ако је уље у бачви.  Притисните √ (завршено) 

дугме ако је бачва празна и пређите на корак 17. 

  

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 
9. Не треба ништа чинити док се уље излива у филтерски лонац. 

   

БАЧВА ПРАЗНА? 

10. Када је бачва празна, притисните дугме √ (завршено) да 

наставите. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Нека филтерски јастучић буде на свом месту 
пре испирања или одлагања уља.  
Нестављање филтерског јастучића може 
довести до зачепљења цијеви и/или пумпи. 
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ПРИКАЗ ПОСТУПАК 
ОТВОРИТЕ ВЕНТИЛ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

 

 
11. Отворите лева врата кућишта и откључајте вентил ако је 

потребно.  Повуците вентил за одлагање скроз напред како бисте 
започели одлагање. 

ОДЛАГАЊЕ 
12. Не треба ништа чинити док пумпа преноси отпадно уље из лонца 

у резервоаре за отпадно уље током четири (4) минуте. 

ИЗВАДИТЕ ЛОНАЦ 

13. Пажљиво извуците филтерски лонац из фритезе. 
 

 ОПАСНОСТ 
Полако отворите филтерски лонац да бисте избегли 
просипање врућег уља што може изазвати озбиљне 
опекотине, клизање и пад. 
 

ДА ЛИ ЈЕ ЛОНАЦ ПРАЗАН? 
14. Ако је филтерски лонац празан, притисните √ (завршено) дугме.   

Ако лонац није празан, притисните X дугме и вратите се на корак 
9.  

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 15. Ставите филтерски лонац. 

ЗАТВОРИТЕ ВЕНТИЛ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

 

16. Затворите вентил за одлагање гурањем ручке вентила према 
задњем делу фритезе док се не заустави.  Поново закључајте 
вентил ако тако тражи Ваш пословођа. 

ДОДАТ РАСТВОР? 

17.  Напуните бачву за чишћење мешавином воде и раствора за 
чишћење.  Притисните √ (завршено) дугме да започнете поступак 
чишћења.  Погледајте картицу Дубинско чишћење ради одржавања 
и Kay Chemical добијена упутства за „Дубинско чишћење фритезе“ 
за McDonald’s поступак дубинског чишћења (кључања).  

ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ 
18. Орибајте бачву и оставите раствор док се бачва загрева до 91° C 

(195° F) током једног сата.  

ЧИШЋЕЊЕ ЗАВРШЕНО 
19. Након једног сата, грејач се искључује.  Притисните √ (завршено) 

 дугме да утишате аларм. 

ЈЕ ЛИ СКЛОЊЕН РАСТВОР? 

20. Скините филтерски лонац и извадите корпу за мрвице, причврсни 
прстен, филтерско јастуче и преграду. Замените празан филтерски 
лонац у фритези. Погледајте добијена Kay Chemical упутства 
“Поступак дубинског чишћења фритезе“ о начину скидања 
раствора за чишћење. 
 

Притисните √ (завршено) дугме када скинете раствор. 
 

 ОПАСНОСТ 
Нека се раствор за дубинско чишћење (кључање) хлади до 
38° (100°F) пре одлагања јер врућа течност може изазвати 
повреду.  

ЗАВРШИТИ РИБАЊЕ БАЧВЕ? 21. Притисните √ (завршено) дугме када је бачва орибана.  

ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ 
 

22. Не треба ништа чинити док бачва испушта малу количину 
преосталог раствора из ње.   

ИСПИРАЊЕ ЗАВРШЕНО? 
23. Исперите вишак раствора из бачве.  Притисните √ (завршено) 

дугме када је бачва потпуно испрана. 

ИЗВАДИТЕ ЛОНАЦ 
24. Скините филтерски лонац и избаците садржај из њега.  Исперите 

преостали раствор из лонца. 
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БАЧВА И ЛОНАЦ СУВИ? 

25. Нека бачва и филтерски лонац буду потпуно суви.  

 

 ОПАСНОСТ 

Нека посуда за пржење и филтерски лонац буду потпуно 

суви и без воде пре сипања уља.  Ако тако не буде, може 

доћи до прскања вруће течности када се уље загреје до 

температуре за кување.  

 

СТАВИТЕ ЛОНАЦ 
26.  Поново ставите преграду, филтерски јастучић, причврсни прстен 

и корпу за мрвице скинуте у кораку 15.  Ставите филтерски лонац. 

НАПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ТОВАРА? 
27. Притисните √ (завршено) дугме да наставите. Ако је одабрано 

дугме X, корисник се враћа на филтрациони мени.  

ЗАПОЧЕТИ ПУЊЕЊЕ? 

ПРИТИСНИТЕ И ДРЖИТЕ 

28. Притисните и држите дугме да напуните бачву.  Пумпа за пуњење 

товарним уљем користи моментални прекидач. Она пумпа све док 

је прекидач притиснут. 

 

ОТПУСТИТЕ ДУГМЕ КАДА СЕ НАПУНИ 

29. Отпустите дугме када је бачва напуњена до ниже линије 

напуњености. 

 

НАСТАВИТИ ПУЊЕЊЕ? 

30. Притисните √ (завршено) дугме да наставите са пуњењем. У 

супротном притисните X дугме када се бачва напуни да изађете и 

вратите се на ИСКЉУЧЕНО. 

 

31. Контролор се искључује. 
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ EЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  

ПОГЛАВЉЕ 6:  ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

 

6.1 Провере и сервис за превентивно одржавање фритезе 
 

 ОПАСНОСТ 

Ладица за мрвице у фритезама које имају филтерски систем мора бити испражњена у 

ватроотпорни контејнер након операција пржења сваког дана.  Неке честице хране могу случајно да 

се запале ако остану потопљене у неки масни материјал. 
 

 ОПАСНОСТ 

Никад не покушавајте да очистите фритезу током процеса пржења или када је посуда за пржење 

напуњена врућим уљем.  Ако вода дође у додир са уљем загрејаним до температуре пржења, она ће 

изазвати прскање уља, што може довести до озбиљних опекотина особља у близини. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Користите McDonald’s свенаменски концентрат.  Пре употребе прочитајте упутства за употребу и 

превентивне мере.  Нарочиту пажњу треба обратити на концентрацију средства за чишћење и 

времена колико оно остаје на контактним површинама за храну. 
 

 

 

6.2 СВАКОДНЕВНЕ ПРОВЕРЕ И СЕРВИС 

6.2.1 Прегледајте фритезу и додатке ради оштећења 
 

Погледајте има ли олабављених или оштећених жица или каблова, цурења, непознатог материјала у посуди 

за пржење или у кућишту, и било каквих других индикација да фритеза и додаци нису спремни и безбедни за 

рад. 

 

6.2.2    Чистите споља и унутар кућишта фритезе – свакодневно 
 

Чистите унутар кућишта фритезе сувом, чистом тканином. Обришите све доступне металне површине и 

делове да бисте уклонили накупљено уље и прашину. 
 

Чистите спољни део кућишта фритезе чистом, меканом тканином потопљеном у McDonald’s свенаменски 

концентрат.  Обришите чистом, сувом тканином. 
 

6.2.3 Чистите уградни филтрациони систем - свакодневно 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Никад не користите филтерски систем без уља у систему. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Никад не користите филтерски лонац да пренесете старо уље у део за одлагање. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Никад не испуштајте воду у филтерски лонац. Вода ће оштетити филтерску пумпу. 

 

Не постоје периодичне превентивне провере и сервиси ради одржавања за Ваш FootPrint Pro филтрациони 

систем осим свакодневног чишћења филтерског лонца раствором вруће воде и McDonald’s свенаменског 

концентрата. 
 

Ако приметите да системи слабо или скоро никако не пумпају, проверите да ли је преграда филтерског суда 

на његовом дну, са јастучетом на горњем делу преграде. Проверите да ли су стављена два O-прстена на 

причврсни део филтерског лонца и да ли су у добром стању.   
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6.2.4 Очистите около AIF и ATO сензора 

1. Очистите талог около AIF и ATO сензора током филтрационог одржавања 

када се уље излије из посуде за пржење. 

2. Користите завртањ или други сличан предмет који омогућује приступ 

близини сонде (погледајте слику десно).  Пазите да не оштетите сонду. 

3. Вратите уље након завршетка филтрационог одржавања. 

 

 

6.3 НЕДЕЉНЕ ПРОВЕРЕ И СЕРВИС 
 

6.3.1 Очистите иза фритеза  
 

Очистите иза фритеза према детаљно описаној процедури у картици за одржавање.  
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Да бисте обезбедили безбедан и ефикасан рад фритезе и хаубе, електрични утикач за кабл напона 

120 волти, који напаја хаубу, мора бити скроз прикључен и закључан својом иглицом и утичницом. 
 

 

6.3.2  Очистите филтерски лонац, одвојиве делове и додатке 
 

Обришите све одвојиве делове и додатке чистом, сувом тканином.  Користите чисту тканину натопљену 

раствором McDonald’s свенаменског концентрата да склоните карбонизирано уље на одвојивим деловима и 

додацима.  Исперите све делове и додатке темељно чистом водом и осушите их брисањем пре поновне 

монтаже. НЕМОЈТЕ користити челичну вуну или абразивне сунђере да очистите ове делове.  Огреботине 

настале овим рибањем могу додатно отежати наредна чишћења.   

 

6.4 ДВОНЕДЕЉНЕ ПРОВЕРЕ И СЕРВИС 

6.4.1 Проверите тачност подесне тачке M4000 контролора 
 

1. Ставите добру термометарску или пирометарску сонду у уље, са крајем који додирује температурну сонду 

фритезе. 

2. Када контролор приказује „ПОЧЕТАК“ (показујући да је садржај посуде за пржење у рангу за кување), 

притисните једном  дугме да се прикаже температура и полазна тачка уља како је измерено 

температурном сондом. 

 

3     Проверите температуру на термометру или пирометру.  Стварна температура и очитавања са пирометра 

би требало да буду између ± 3ºС (5ºF) за сваки тако да топлота може да се укључује и искључује циклично три 

(3) пута.  Ако је температура и даље изван ранга, обратите се Фабрички овлашћеном сервисеру за помоћ. 

 

6.5 КВАРТАЛНЕ ПРОВЕРЕ И СЕРВИС 
 

6.5.1 Очистите посуду за пржење и грејне елементе  
 

 ОПАСНОСТ 
Никад не користите уређај са празном посудом за пржење.  Посуда за пржење мора бити напуњена 

водом или уљем за кување до линије пуњења пре укључивања елемената.  Ако то не учините, може 

доћи до непоправљивог оштећења елемената и појаве пожара. 

 
 

6.5.2   Замените О-прстенове 
 

Погледајте McDonald’s MRC картице у вези детаља о замењивању O-прстенова на филтерском споју.  
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6.5.3   Дубинско чишћење (кључање) посуде за пржење 
 

Након што се фритеза користила одређено време, направиће се дебео слој карамелизираног уља за кување 

на унутрашњости посуде за пржење.  Овај слој треба повремено скидати следећим поступком дубинског 

чишћења (кључања) наведеном у Kay Chemical упутствима за “Процедуру дубинског чишћења фритезе“.  

Погледајте странице 5-15 до 5-20 због одређених детаља у вези подешавања контролора за операцију 

дубинског чишћења (кључања). 
 

 ОПАСНОСТ 

Нека се уље охлади до 38ºC (100ºF) или ниже пре испирања у одговарајући контејнер за одлагање. 
 

 УПОЗОРЕЊЕ 

Никад не остављајте фритезу без надзора током овог процеса.  Ако се раствор прелије, притисните 

УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО прекидач одмах у положај ИСКЉУЧЕНО. 
 

 ОПАСНОСТ 

Нека посуда за пржење буде потпуно очишћена од воде пре сипања уља.  Када је уље загрејано до 

температуре кувања, вода у посуди за пржење ће изазвати прскање. 

 

 

6.5.4   Одржавање предфилтера 

Предфилтер захтева редовно одржавање. На сваких 90 дана или 

чешће ако проток уља буде успорен, скините поклопац и очистите 

закачену преграду. 

1. Носећи заштитне рукавице користите добијени кључ да скинете 

поклопац са предфилтера (слика 1). 

2. Користите малу четку да скинете остатке са закачене преграде 

(слика 2). 

3. Очистите испод запушача за воду и добро осушите. 

4. Вратите запушач у кућиште предфилтера и затегните. 

 

 

 

 

 

 

6.6 Годишњи/Периодични преглед система  
 

Овај уређај треба прегледати и подешавати периодично од стране квалификованог 

сервисног особља у оквиру програма редовног одржавања кухиње. 

Frymaster препоручује да фабрички овлашћен сервисер прегледа овај уређај макар једном 

годишње према следећем: 

6.6.1 Фритеза 
 

● Прегледајте кућиште изнутра и споља, напред и назад због вишка уља. 

● Проверите јесу ли жице грејног елемента у добром стању и да на кабловима нема видљивих хабања или 

оштећења изолације и да нема уља. 

● Проверите јесу ли грејни елементи у добром стању без угљенисаног/карамелизираног слоја уља.  

Прегледајте елементе на знакове прекомерног сувог паљења. 

● Проверите да ли механизам нагињања правилно ради при подизању и спуштању елемената и да ли се 

жице елемента случајно не додирују и/или запетљавају. 

● Проверите да ли је јачина грејног елемента у дозвољеном рангу како је наведено на плочи вредности на 

уређају. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

НЕМОЈТЕ скидати поклопац предфилтера док траје циклус 

филтрирања. НЕМОЈТЕ активирати систем филтрирања са скинутим 

поклопцем. Носите заштитне рукавице када додирујете поклопац.  

Метал и изложено уље су врући. 
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● Проверите јесу ли температурна и високогранична сонда правилно прикључене, причвршћене и 

исправне, као и да ли су постављени и правилно монтирани штитници харвера и сонди. 

● Проверите да ли су компоненте кутије и контактора (нпр. компјутер/контролор, релеји, плоче 

интерфејса, трансформатори, контактори, итд.) у добром стању и очишћени од уља и других остатака. 

● Проверите да ли су кабловске конекције компонентне кутије и кутије контактора причвршћене и да ли су 

у добром стању. 

● Проверите да ли су све сигурносне карактеристике (штитници контактора, прекидачи за ресетовање) на 

свом месту и исправни. 

● Проверите да ли је посуда за пржење у добром стању без цурења и да ли је њена изолација 

употребљива.   

● Проверите да ли су сви кабловски прикључци причвршћени и у добром стању. 

 

6.6.2 Уградни филтрациони систем 
  
● Прегледајте све цеви за поврат уља и изливање ради цурења и проверите јесу ли сви прикључци 

причвршћени. 

● Проверите да нема цурења и прљавштине у филтерском лонцу.  Ако постоји велика количина мрвица у 

корпи за мрвице, саветује се власнику/оператеру да свакодневно празни корпу у ватроотпорни 

контејнер и чисти. 

● Проверите да ли су О-прстенови и чепови на свом месту и у добром стању.  Замените О-прстенове и 

чепове ако су истрошени или оштећени. 

● Проверите стање филтрационог система према следећем:  

 Проверите да ли је поклопац филтерског лонца на свом месту и правилно постављен. 

 Када је филтерски лонац празан, ставите по једну бачву на пуњење из одводног лонца (погледајте 

одељак 5.3.8 на страници 5-12).  Проверите исправан рад сваког повратног вентила за уље 

активирањем филтерске пумпе помоћу бачве за пуњење из одводног лонца. Проверите да ли се 

пумпа укључује и да ли се појављују мехурићи у уљу за кување у посуди за пржење. 

 Проверите да ли је филтерски лонац правилно припремљен за филтрирање, затим излијте из посуде 

за пржење уље загрејано до 177°C (350°F) у филтерски лонац помоћу одвода за лонац (погледајте 

одељак 5.3.7 на страници 5-11). Сада користећи бачву напуњену из одвода у лонац (погледајте 

одељак 5.3.8 на страници 5-12), пустите да се сво уље врати у посуду за пржење (види се по 

мехурићима у уљу за кување). Притисните дугме завршено када се сво уље врати. Посуда за пржење 

би требало поново да се напуни за неких два минута и 30 секунди. 
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  

ПОГЛАВЉЕ 7:  РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ОПЕРАТЕРА 
 

 

7.1  Увод 
 

Oвај одељак садржи једноставно упутство за решавање неких уобичајених проблема који могу настати током 

коришћења ове опреме.  Следећа упутства за решавање проблема служе да се реше, или макар утврде 

проблеми са овом опремом.  Иако поглавље обухвата већину пријављених проблема, можете се сусрести са 

проблемима који нису наведени.  У тим случајевима, особље Frymaster техничке службе ће учинити све да 

Вам помогне да утврдите и решите проблем. 

 

Приликом решавања проблема, увек се служите процесом елиминације почев од најједноставнијег решења 

и рада на њему, док се не дође до најкомпликованијег.  Никад немојте превидети очигледно – свако може 

заборавити прикључити утикач или скроз затворити вентил.  Најважније, увек покушавајте стећи што јаснију 

слику о разлогу настанка проблема.  Сваки корективни поступак укључује предузимање корака да се 

проблем више не понови.  Ако је дошло до кварова контролора због лоше конекције, проверите све остале 

конекције.  Ако прекидач настави да искаче, утврдите због чега.  Увек имајте на уму да квар мале компоненте 

може бити показатељ потенцијалног квара или неисправног рада важније компоненте или система. 

 

Пре позивања сервисног агента или Frymaster СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ (1-800-24-FRYER): 
 

 Проверите јесу ли сви електрични каблови прикључени и да ли су укључени прекидачи кола. 

 Будите спремни дати број модела Ваше фритезе и серијске бројеве техничару који Вам помаже. 

 

 ОПАСНОСТ 

Вруће уље ће изазвати озбиљне опекотине.  Никад не покушавајте померити овај уређај када је 

напуњен врућим уљем или пресипати вруће уље из једног контејнера у други. 

 

 ОПАСНОСТ 

Ова опрема треба бити ископчана током сервисирања, осим када треба тестирати електрично коло.  

Будите веома пажљиви када обављате ове тестове. 

   

Овај уређај може имати више прикључака за струјно напајање.  Ископчајте све напонске каблове 

пре сервисирања. 

 

Преглед, тестирање и поправку електричних компоненти треба обављати само овлашћени 

сервисни агент.   

 

 



7-2 

7.2 Решавање проблема 

7.2.1 Проблеми са контролором и грејањем  
 

Проблем Могући узроци Корективни поступак 

 Нема приказа на 
контролору. 

A. Нема напајања у фритези. 

B. Неисправан контролор или друга 
компонента 

A. Проверите да ли је фритеза 
прикључена и да прекидач кола није 
активиран. 

B. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

M4000 приказује ДА 
ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

ДА НЕ након 
филтрације. 

Грешка у филтеру је настала због прљавог или 
зачепљеног филтерског јастучића или папира, 
зачепљеног предфилтера, неправилно 
монтираних компоненти филтерског лонца, 
истрошених или недостајућих О-прстенова, 
хладног уља или термалне активације 
филтерског мотора, неисправног повратног 
вентила или покретача, неисправног одводног 
вентила или покретача или зачепљене 
филтерске пумпе. 

Следите упутства на екрану да отклоните 
грешку.  Погледајте одељак 5.2 за упутства о 
промени филтера; одељак 6.5.4 да очистите 
предфилтер, или 5.3.2 да утврдите 
преоптерећеност филтерског мотора. Ако 
се проблем настави, позовите Вашег ФОС 
за помоћ. 

M4000 приказује 
ПРОМЕНИТИ ФИЛТЕРСКИ 

ЈАСТУЧИЋ? 

Дошло је до грешке у филтеру, филтерски 
јастучић/папир је зачепљен, 25-часовно 
обавештење о промени филтерског 
јастучића/папир се појавило, или је 
игнорисано претходно обавештење о 
промени филтерског јастучића/папира. 

Промените филтерски јастучић/папир и 
обезбедите да филтерски лонац буде 
извађен из фритезе на најмање 30 
секунди. НЕМОЈТЕ игнорисати 
обавештења ПРОМЕНИТИ ФИЛТЕРСКИ 
ЈАСТУЧИЋ/ПАПИР.  

Фритеза се не загрева. 

A.  Главни напонски кабл није прикључен. 

A. Проверите да ли су главни напонски 
кабл и кабл за струју јачине 120V 
потпуно улегли у своја кућишта, 
закључани и да прекидач кола није 
активиран 

B.  Контролор или друге компоненте су 
неисправни. 

B. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

Фритеза се загрева до 
активирања високе 

границе са УКЉУЧЕНИМ 
индикатором топлоте. 

Температурна сонда или контролор су 
неисправни. 

Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

Фритеза се загрева док 
се висока граница не 

активира без 
УКЉУЧЕНОГ индикатора 

топлоте. 

Контактор или контролор су неисправни Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

M4000 приказује 
НЕИСПРАВНА ВРСТА 

ЕНЕРГИЈЕ 

Врста енергије у подешавању фритезе није 
исправна. 

Проверите да ли је фритеза правилно 
конфигурисана за исправну врсту енергије. 

M4000 приказује НИЈЕ 
ПРИКЉУЧЕН VAT ID 

КОНЕКТОР 

Недостаје или је ископчан локатор 
контролора. 

Нека 6-иглични локатор контролора буде 
прикључен на задњи део контролора и 
правилно уземљен у контролну кутију. 

Контролор се закључава. Грешка у контролору. 
Искључите и вратите напајање контролору.  
Ако се проблем настави, позовите Вашег 
ФОС за помоћ. 

 

 

7.2.2 Поруке о грешци и проблеми са приказом 
 

Проблем Могући узроци Корективни поступак 

M4000 приказује 

НЕИСПРАВНО E19 

ЗАГРЕВАЊЕ. 

Неисправан контролор, неисправан 

трансформатор, неисправна SIB плоча, 

отворен високогранични термостат. 

Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

M4000 приказ је у 

погрешној 

температурној скали 

(Фаренхајт или 

Целзијус). 

Програмирана неисправна опција приказа. 

Опције између F° дo C° уносом Управљачких 

подешавања, температуре и промене 

температурне скале.   Укључите контролор 

да проверите температуру. Ако жељена скала 

није приказана, поновите. 

M4000 приказује HOT-HI-

1. 

Температура посуде за пржење је већа од 

210ºC (410ºF) или, у CE земљама, 202ºC 

(395ºF). 

Одмах искључите фритезу и позовите Вашег 

ФОС за помоћ. 
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Проблем Могући узроци Корективни поступак 

M4000 приказује HELP HI-

2 или НЕИСПРАВНА 

ВИСОКА ГРАНИЦА 

ИСКОПЧАЈТЕ НАПАЈАЊЕ. 

Неисправна висока граница 

Одмах искључите фритезу и позовите Вашег 

ФОС за помоћ. 

 

M4000 приказује 
НЕИСПРАВНА 

ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА. 

Проблем са температурним мерним колом 

укључујући сонду или оштећени кабловски 

прикључак контролора или конектор. 

Искључите фритезу и позовите Вашег ФОС за 

помоћ. 

Укључен је индикатор 

топлоте али се фритеза 

не загрева. 

 

Ископчан је кабл за трофазно напајање или је 

активиран прекидач кола. 

Проверите да ли су главни напонски кабл и 

кабл за струју јачине 120V скроз прикопчани у 

своје утичнице, закључани и да прекидач 

кола није активиран. Ако се проблем настави, 

позовите Вашег ФОС за помоћ. 

M4000 приказује 

НЕИСПРАВАН ОПОРАВАК 

и оглашава се аларм. 

Прекорачена максимална временска 

граница трајања Опоравка. 

Уклоните грешку и утишајте аларм притиском 

на √ дугме. Максимално трајање опоравка за 

електричне фритезе износи 1:40. Ако се ова 

грешка настави појављивати, позовите Вашег 

ФОС за помоћ. 

M4000 приказује 

НИЈЕДНА ГРУПА МЕНИЈА 

НИЈЕ ДОСТУПНА ЗА 

ИЗБОР 

Све групе менија су обрисане.   

Креирајте нову групу МЕНИЈА.  Када је 

креиран нови мени, додајте рецепте у групу 

(погледајте одељак 4.10). 

M4000 приказује 

ПОТРЕБАН СЕРВИС након 

поруке о грешци. 

Појавила се грешка за чије уклањање је 

потребан сервисни техничар.  

Притисните  (2 НЕ) да наставите кување и 

позовите Вашег ФОС за помоћ. У неким 

случајевима, кување неће бити могуће. 

 

7.3 Решавање проблема Аутоматске филтрације 
 

Проблем Могући узроци Корективни поступак 

Фритеза се филтрира 

након сваког циклуса 

кувања. 

Неисправно филтрирање након подешавања. 

 

Промените или препишите филтер након 

подешавања поновним укуцавањем 

филтера након вредности у Менаџерским 

подешавањима, Карактеристикама филтера 

у одељку 4.8. 

ОДРЖАВАЊЕ ФИЛТЕРА не 

почиње. 
Прениска температура. 

Нека фритеза буде у подешеној тачки пре 

почетка ОДРЖАВАЊА ФИЛТЕРА. 

M4000 приказује ФИЛТЕР 

РАДИ. 

A. У току је други филтрациони циклус или 

промена филтерског јастучића.  

B. Табла интерфејса филтера није 

дефинисала систем провере. 

A. Сачекајте да се претходни 

филтрациони циклус заврши да би 

започео следећи. Најављена је 

промена филтерског јастучића. 

B. Сачекајте 15 минута и покушајте 

поново. 

Филтерска пумпа не 

почиње са радом или се 

зауставља током 

филтрирања. 

 

A. Напонски кабл није прикључен или је 

активиран прекидач кола. 

B. Пумпа мотора је прегрејана што доводи 

до појаве топлотног преоптерећења 

прекидача. 

C. Блокада у филтерској пумпи. 

A. Проверите да ли је напонски кабл 

скроз прикључен и да прекидач кола 

није активиран. 

B. Ако мотор превише врућ на додир 

током више од пар секунди, вероватно 

је дошло до топлотног преоптерећења 

прекидача. Пустите мотор да се охлади 

најмање 45 минута а затим притисните 

Прекидач за ресетовање пумпе 

(погледајте страницу 5-5). 

C. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

Одводни вентил или 

повратни вентил 

остаје отворен. 

A.  VIB табла је неисправна. 

Б.   Покретач је неисправан. 
Позовите Вашег ФОС за помоћ. 



7-4 

Проблем Могући узроци Корективни поступак 

М4000 приказује 

СТАВИТЕ лонац. 

A. Филтерски лонац није скроз стављен у 

фритезу. 

B. Недостаје магнет филтерског лонца. 

C. Неисправан прекидач филтерског лонца. 

A. Извуците филтерски лонац и поново 

га скроз ставите у фритезу. Пазите да 

контролор не приказује Р.  

B. Нека магнет филтерског суда буде на 

свом месту и замените га ако је 

потребно. 

C. Ако је магнет филтерског суда скроз 

унешен у односу на прекидач а 

контролор и даље СТАВИТЕ ЛОНАЦ, 

прекидач је вероватно неисправан. 

Аутоматска филтрација 

не почиње. 

A. Пренизак ниво уља. 

B. Прениска температура уља. 

C. Извадите филтерски лонац. 

D. Филтрација у подешавањима за рецепт је 

ИСКЉУЧЕНА. 

E. Филтерски релеј је неисправан. 

A. Нека количина уља буде на горњој 

линији напуњености уљем (на горњем 

сензору за уље). 

B. Нека температура уља буде на 

подешеној тачки. 

C. Пазите да контролор не приказује Р. 

Нека филтерски лонац потпуно улегне 

у фритезу. Укључите фритезу. 

D. Подесите филтрацију у рецептима на 

УКЉУЧЕНО. 

E. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

Филтерска пумпа ради, 

али се уље веома споро 

враћа. 

 

A. Неправилно монтиране или припремљене 

компоненте филтерског лонца. 

B. Предфилтерска преграда може бити 

зачепљена. 

 

A. Извадите уље из филтерског лонца и 

замените филтерски јастучић/папир, 

тако да филтерска преграда буде 

испод јастучића/папира.   

Проверите, ако користите јастучић, да 

ли је груба страна окренута према горе. 

Проверите јесу ли О-прстенови на свом 

месту и у добром стању на прикључку 

филтерског лонца. 

B. Очистите предфилтер (погледајте 

одељак 6.5.4). 
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7.3.1 Недовршена филтрација 
 

Ако дође до грешке у аутофилтрацији, појавиће се порука о грешци.  Следите упутства на екрану да вратите уље 

и уклоните грешку.  

 

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

1. Притисните √ (завршено) дугме ако је бачва пуна да 
наставите.  Контролор се враћа у режим паузираног кувања 

или . Притисните X ако бачва није скроз напуњена. 

ПУЊЕЊЕ У ТОКУ 2. Не треба ништа радити док пумпа ради. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

3. Притисните √ (завршено) дугме ако је бачва пуна да 
наставите.  Контролор се враћа у режим паузираног кувања 

или . Притисните X ако бачва није скроз напуњена. 

ПУЊЕЊЕ У ТОКУ 4. Не треба ништа радити док пумпа ради. 

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

5. Притисните √ (завршено) дугме ако је бачва пуна да 
наставите.  Контролор се враћа у режим паузираног кувања 

или . Притисните X ако бачва није скроз напуњена. Ако је 
ово шести узастопни низ непотпуне филтрације, пређите на 
корак 10. 

ПРОМЕНИТИ ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ? 
6. Притисните √ (завршено) дугме да наставите.  Притиском на X 

прелазите на .  

СКИНИТЕ ЛОНАЦ 7. Скините филтерски лонац.  

ПРОМЕНИТЕ ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ 

8. Промените филтерски јастучић и нека филтерски лонац буде 
извучен из кућишта на најмање 30 секунди.  Када је лонац 
извучен на 30 секунди, контролор се враћа на режим 
паузираног кувања.  Проверите да лонац буде сув и правилно 
монтиран.  Вратите филтерски лонац у фритезу. Пазите да “P” 
не буде приказано на контролору.   

ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА? 

9. Притисните √ (завршено) дугме ако је бачва пуна да 
наставите.  Контролор се враћа на режим паузираног кувања. 
Притисните X ако бачва није пуна и контролор прелази на 

.  

ПОТРЕБАН СЕРВИС 
10. Ако се грешка у филтрацији појављује шест пута узастопно, 

повратни вентил се затвара.  Притисните √ (завршено) дугме 
да утишате аларм и наставите.   

 
ГРЕШКА ПУМПА НЕ ПУНИ 

11. Систем детектује да се уље не враћа у бачву и да је потребан 
сервис.  Позовите Вашег ФОС. 

ИСПРАВЉЕНА СИСТЕМСКА ГРЕШКА? 

12. Притисните X дугме да наставите са кувањем ако је могуће. 
Позовите Вашег ФОС за поправку и ресетујте фритезу.  
Грешка ће се наставити приказивати док се проблем не реши.   
Аутоматска филтрација и аутоматско досипање су 
деактивирани док се фритеза ресетује. 

УНЕСИТЕ ШИФРУ 13. ФОС уноси техничку шифру да ресетује фритезу. 

НАПУНИТИ БАЧВУ ИЗ ОДВОДНОГ 
ЛОНЦА? 

14. Притисните √ (задржи) дугме да напуните бачву из филтерског 
лонца да бисте наставили.  Следите обавештења када се 
бачва напуни.  Притисните X да прескочите пуњење из 
одводног лонца. 

СКИНИТЕ ЛОНАЦ 15. Скините филтерски лонац. 

ЈЕ ЛИ ЛОНАЦ ПРАЗАН? 

16. Притисните √ (завршено) дугме ако је филтерски лонац 
празан и пређите на следећи корак.  Притисните X да 
наставите са пуњењем бачве. Следите обавештења када се 
бачва напуни. 

 

17. Контролор се искључује. 
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7.3.2   Филтер ради  

Када је приказано ФИЛТЕР РАДИ, табла интерфејса филтера чека на филтрирање друге бачве или на 

завршетак друге функције.  Сачекајте 15 минута да видите је ли проблем решен.  Ако није, позовите Вашег 

локалног ФОС. 
 

7.4   Решавање проблема са аутоматским досипањем 
 

ПРОБЛЕМ МОГУЋИ УЗРОЦИ КОРЕКТИВНИ ПОСТУПАК 

 Хладно досипање у 
посуде за пржење. 

Неисправна подешена тачка. Проверите је ли подешена тачка исправна. 

Једна бачва се не 
допуњује. 

 

A. Постоји грешка са филтером. 

B. Потребан сервис грешка постоји- 

C. Соленоид, пумпа, проблем са иглицом, 
проблем у вези RTD или ATO  

A. Исправите грешку са филтером.  Ако се 
проблем настави, позовите Вашег ФОС 
за помоћ. 

B. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

C. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

 Посуде за пржење се не 
допуњавају уљем.  

 

A. Температура фритезе је прениска. 

B. Уље је превише хладно. 

C. Светли жути индикатор за досипање уља  

D. Потребан сервис грешка постоји- 

E. Прекидач уређаја за топљење је искључен 
(само на уређајима за чврсту масноћу) 

F. Искочио осигурач. 

A. Температура фритезе мора бити на 
подешеној тачки. 

B. Нека температура уља у резеровару за 
досипање буде изнад 21°C (70°F). 

C. Нека резервоар за досипање садржи 
уље. Замените резервоар за досипање 
или га напуните из товара и ресетујте 
систем за досипање. 
Ако се проблем настави, позовите 
Вашег ФОС за помоћ. 

D. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

E. Нека прекидач на уређају за топљење 
буде УКЉУЧЕН. 

F. Проверите осигурал на левом делу ATO 
кутије.  Ако користите уређај за 
топљење чврсте масноће, проверите 
осигурач испод прекидача уређаја за 
топљење.  

 

7.5 Решавање проблема са системом товарног уља 
 
 

ПРОБЛЕМ МОГУЋИ УЗРОЦИ КОРЕКТИВНИ ПОСТУПАК 

Резервоар за 
досипање се не 

пуни.  

 

A. Неисправна процедура подешавања. 

B. Друга функција је у току. 

C. Одводни вентил није скроз затворен. 

D. Резервоар товарног уља је празан. 

E. Проблем са соленоидом, пумпом или 
прекидачем. 

A. Укључите фритезу ископчавањем и поновним 
прикључивањем 5-игличастог напојног кабла 
за контролу товарног уља на задњем делу 
фритезе. 

B. Да ли је филтрација или било која друга 
функција филтерског менија у току или је 
приказано ФИЛТРИРАТИ САДА? ДА/НЕ, 
ПОТВРДИ ДА/НЕ, или СТРУГАЊЕ БАЧВЕ су 
приказани, сачекајте док се процес не заврши 
и покушајте поново. 

C. Ручку одводног вентила гурните скроз док се 
не приближи. 

Д.  Позовите Вашег добављача за товарно уље. 

E. Позовите Вашег ФОС за помоћ. 

Резервоар за 

досипање или 

бачва се споро 

пуне. 

A. Решавање проблема са пумпом или 

цевима који су изван домета оператера. 

A. Обратите се Вашем добављачу за товарно 

уље. 
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ПРОБЛЕМ МОГУЋИ УЗРОЦИ КОРЕКТИВНИ ПОСТУПАК 

Посуда за пржење 

се не пуни. 

 

A. Неисправна процедура подешавања. 

B. Одводни вентил није скроз затворен. 

C. Резервоар товарног уља је празан. 

D. Проблем са RTI пумпом. 

A. Укључите фритезу ископчавањем и поновним 

прикључивањем 5-игличастог напојног кабла 

за контролу товарног уља на задњем делу 

фритезе. 

B. Ручку одводног вентила гурните скроз док се 

не приближи. 

Ц.  Позовите Вашег добављача за товарно уље. 

Д.  Позовите Вашег ФОС за помоћ. 
 

7.6 Шифре за пријаву грешке 

Погледајте одељак 4.13.2.1 за упутства за приступање Пријави грешака 

Шифра ПОРУКА О ГРЕШЦИ ОБЈАШЊЕЊЕ 

Е13 КВАР У ТЕМПЕРАТУРНОЈ СОНДИ Очитавање ТЕМП сонде је изван ранга 

Е16 ПРЕКОРАЧЕНА ВИСОКА ГРАНИЦА 1  Температура високе границе је изнад 210°C (410°F), 

или у CE земљама, изнад 202°C (395°F) 

E17 ПРЕКОРАЧЕНА ВИСОКА ГРАНИЦА 2  Отворен је прекидач за високу границу. 

E18 ПРОБЛЕМ СА ВИСОКОМ ГРАНИЦОМ  

ИСКЉУЧИТЕ НАПАЈАЊЕ 

Температура бачве прелази 238°C (460°F) а висока 

граница се не отвара.  Одмах искључите напајање 

фритезе и позовите сервис. 

E19 КВАР У ЗАГРЕВАЊУ – XXX С или XXX F Неисправно спојно коло Контроле загревања. 

Топлотни контактор није спојен. 

Е25 КВАР У ЗАГРЕВАЊУ – КОМПРЕСОР Прекидач(и) за ваздушни притисак се нису затворили. 

Е27 КВАР У ЗАГРЕВАЊУ – ПРЕКИДАЧ ЗА ПРИТИСАК – 

ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Прекидач за ваздушни притисак се није затворио. 

Е28 КВАР У ЗАГРЕВАЊУ – XXX С или XXX F Фритеза се није упалила и искључила је модул 

паљења. 

Е29 КВАР У СОНДИ ДОСИПАЊА – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС ATO RTD очитавање је изван ранга 

E32 ОДВОДНИ ВЕНТИЛ СЕ НИЈЕ ОТВОРИО – ДЕАКТИВИРАНИ 

ФИЛТРАЦИЈА И ДОПУЊАВАЊЕ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Одводни вентил је покушавао да се отвори али нема 

потврде 

E33 ОДВОДНИ ВЕНТИЛ НИЈЕ ЗАТВОРЕН – ФИЛТРАЦИЈА И 

ДОСИПАЊЕ СУ ДЕАКТИВИРАНИ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Одводни вентил покушава да се затвори али нема 

потврде 

E34 ПОВРАТНИ ВЕНТИЛ НИЈЕ ОТВОРЕН – ФИЛТРАЦИЈА И 

ДОСИПАЊЕ СУ ДЕАКТИВИРАНИ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Повратни вентил покушава да се отвори али нема 

потврде 

E35 ПОВРАТНИ ВЕНТИЛ НИЈЕ ЗАТВОРЕН – ФИЛТРАЦИЈА И 

ДОСИПАЊЕ СУ ДЕАКТИВИРАНИ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Повратни вентил покушава да се затвори али нема 

потврде 

Е36 КВАР У ТАБЛИ ИНТЕРФЕЈСА ВЕНТИЛА – ФИЛТРАЦИЈА И 

ДОСИПАЊЕ СУ ДЕАКТИВИРАНИ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Конекције за таблу интерфејса вентила су изгубљене 

или је табла неисправна. 

E37 КВАР СОНДЕ ЗА НАИЗМЕНИЧНУ АУТОМАТСКУ 

ФИЛТРАЦИЈУ – ФИЛТРАЦИЈА ДЕАКТИВИРАНА – 

ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

AIF RTD очитавање изван ранга. 

E39 ПРОМЕНИТЕ ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ 25-часовни тајмер је истекао или је активиран 

прљави филтер. 

E41 УЉЕ У ЛОНЦУ ГРЕШКА  Систем детектује да може постојати уље у филтерском 

лонцу. 

E42 ЗАЧЕПЉЕН ОДВОД (Гас)  Бачва се није испразнила током филтрације 

E43 КВАР У СЕНЗОРУ УЉА – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС Сензор за ниво уља је можда неисправан. 

E44 НЕИСПРАВАН ОПОРАВАК Време опоравка је превазишло максимално време. 

E45 КВАР У ОПОРАВКУ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС Време опоравка је превазишло максимално време за 

два или више циклуса. 

E46 НЕДОСТАЈЕ ТАБЛА 1 ИНТЕРФЕЈСА СИСТЕМА – ПОЗОВИТЕ 

СЕРВИС 

Недостаје конекција SIB табле 1 или је табла 

неисправна. 

E51 ДВОСТРУКИ ID ТАБЛЕ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС Два или више контролора имају исти локацијски ID. 

E52 ГРЕШКА У КОРИСНИЧКОМ ИНТЕРФЕЈСУ – ПОЗОВИТЕ 

СЕРВИС 

Контролор има непознату грешку. 
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Шифра ПОРУКА О ГРЕШЦИ ОБЈАШЊЕЊЕ 

E53 CAN BUS ГРЕШКА – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС Изгубљене су комуникације између табли. 

E54 USB ГРЕШКА Изгубљена USB конекција током ажурирања. 

E55 НЕДОСТАЈЕ СИСТЕМСКА ТАБЛА ИНТЕРФЕЈСА 2 – 

ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Конекција SIB табле 2 је изгубљена или је табла 

неисправна. 

 

E61 НЕПРАВИЛНО КОНФИГУРИСАНА ВРСТА ЕНЕРГИЈЕ Фритеза је конфигурисана за неисправну врсту 

енергије. 

E62 БАЧВА СЕ НЕ ЗАГРЕВА – ПРОВЕРИТЕ ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ – 

ХХХС ИЛИ XXXF 

Бачва се не загрева исправно. 

E63 СТОПА ПОРАСТА  Грешка у стопи пораста током тестирања опоравка. 

E64 КВАР У ТАБЛЕ ИНТЕРФЕЈСА ФИЛТРАЦИЈЕ – ФИЛТРАЦИЈА И 

ДОСИПАЊЕ ДЕАКТИВИРАНИ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Конекције Табле интерфејса филтрације су изгубљене 

или је табла неисправна. 

Е65 ОЧИСТИТЕ OIB СЕНЗОР – XXX C ИЛИ XXX F   - ПОЗОВИТЕ 

СЕРВИС 

Гас – Уље се вратило сензор не детектује уље.  

Очистите сензор за уље (погледајте одељак 6.6.2).   

E66 ОТВОРЕН ОДВОДНИ ВЕНТИЛ – XXXC ИЛИ XXXF Одводни вентил је отворен током кувања. 

E67 ТАБЛА СИСТЕМСКОГ ИНТЕРФЕЈСА НИЈЕ КОНФИГУРИСАНА 

– ПОЗОВИТЕ СЕРВИС 

Контролор је укључен када SIB табла није 

конфигурисана. 

E68 OIB ОСИГУРАЧ АКТИВИРАН – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС OIB прекидач VIB табле је активиран и није се 

ресетовао. 

E69 РЕЦЕПТИ НИСУ ДОСТУПНИ – ПОЗОВИТЕ СЕРВИС Контролор није програмиран са рецептима 

производа.  Замените контролор фабрички 

програмираним контролором. 

Е70 OQS ВИСОКА ТЕМП  Температура уља је превисока за валидно OQS 

очитавање. Филтер на температури између 149ºC 

(300ºF) и 191ºC (375ºF). 

E71 OQS НИСКА ТЕМП Температура уља је прениска за валидно OQS 

очитавање. Филтер на температури између 149ºC 

(300ºF) и 191ºC (375ºF). 

E72 НИЗАК TPM РАНГ TPM је пренизак за валидно OQS очитавање.  Ово се 

такође може видети са свежим новим уљем.  

Неисправна врста уља може бити одабрана у менију 

подешавања. Сензор може бити некалибриран за 

одабрану врсту уља. Погледајте график са врстама 

уља у документу 8197316 из упутства.  Ако се проблем 

настави, контактирајте ФОС. 

E73 ВИСОК TPM РАНГ TPM очитавање је превисоко за валидно OQS 

очитавање.  Одложите уље.   

E74 OQS ГРЕШКА OQS има интерну грешку. Ако се проблем настави, 

контактирајте ФОС. 

E75 OQS ВАЗДУХ ГРЕШКА OQS детектује ваздух у уљу. Проверите O-прстенове и 

прегледајте/затегните преградни филтер како ваздух 

не би допирао до OQS сензора. Ако се проблем 

настави, контактирајте ФОС. 

Е76 OQS ГРЕШКА Сензор OQS има комуникацијску грешку. Прегледајте 

конекције са OQS сензором. Напајање батерије за 

целу фритезу.   Ако се проблем настави, контактирајте 

ФОС. 

 

 

 

 



BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  

ДОДАТАК А:  УПУТСТВА ЗА ТОВАРНО УЉЕ (RTI) 
 

 

 

 

 

 
 

Ц.1.1    Системи товарног уља 
 

Системи товарног уља имају велике 

резервоаре за складиштење уља који се 

обично налазе на крају ресторана, и који су 

повезани са стражњим прикључком на 

фритези.  Отпадно уље се испумпава из 

фритезе, преко дела на дну, до резервоара за 

избацивање а свеже уље се пумпа из 

резервоара, кроз део на врху, према фритези 

(погледати слику 1).   Склоните плочу која 

открива RTI прикључак и прикључите га на 

фритезу (погледајте слику 2).  
 

Важно је да систем фритезе буде потпуно 

активиран након промене врсте система уља 

са уља у канистеру у товарно уље. 
 

 
Слика 1 

 

 

                           

 

 

 

 

                                   Слика 2 

 

LOV™ фритезе, предвиђене за употребу са 

системима товарног уља, имају бидон свежег 

уља на горњем делу, који им је доделио RTI.  

Скините поклопац и убаците стандардни 

прикључак у бидон са металним поклопцем, 

који се налази на ивици бидона.  Уље се 

пумпава и испумпава из бидона кроз исти 

прикључак (погледајте слику 3).  
 

 
Слика 3 

 

Моментални прикључак за ресетовање индикатора ниске 

количине уља при пуњењу се такође користи за пуњење бидона 

у RTI систему.  Након притиска дугмета за ресетовање система 

пуњења, притиска и држања моменталног прекидача који се 

налази изнад резервоара за пуњење, оператер може пунити 

бидон из резервоара за товарно уље (погледајте слику 4). 

 

Да бисте напунили бидон, притисните и држите дугме за 

ресетовање пуњења док се бидон 

не напуни, а затим отпустите.*   
 

НАПОМЕНА:  НЕМОЈТЕ 

препунити бидон. 
 

 
 

За упутства о пуњењу бачве из 

товара, погледајте Одељак 5.3.9. 

* НАПОМЕНА:  Потребно је да прође неких дванаест секунди од тренутка притиска на дугме за ресетовање 

пуњења да RTI почне да пумпа.  Може проћи до 20 секунди пре него што ниво у резервоару за 

пуњење почне да расте.   Обично је потребно неких три минуте да се резервоар напуни.  Потребна 

је једна минута да се један део дводелне бачве напуни и две минуте да се напуни једна цела бачва.   
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА 
ДОДАТАК Б:  Опција припреме канистера са чврстом масноћом 

 

 
1. Отворите друга или трећа врата на левој страни фритезе и 

склоните подупирач у кућишту канистера. 

2. Закачите поравнавајући држач за дно подупирача АТО кутије 

помоћу добијених навртњева. Погледајте слику 1. 

3. Ставите уређај за топљење у предњи део кућишта.  

4. Угурајте плоче уређаја за топљење у отворе са вођицама. 

Погледајте слику 2. 

5.  Када је уређај за топљење стављен у преграду, ставите 

унутрашњи лонац резервоара уља у ладицу.  Погледајте слику 

3. 

6. Ставите поклопац уређаја за топљење на уређај и унесите 

испупчени део цеви за прикупљање уља у отвор усисног 

прикључка.  Погледајте слику 4. 

7. Користите добијене вијке да закачите уређај за топљење на 

дно унутрашњих шина са обе стране, користећи постојеће 

рупе. Погледајте слику 5. 

8. На задњем делу талтера, закачите беле двоигличасте 

конекторе и прикопчајте црни конектор на излазну кутију 

приказану на слици 6. 

9. Нека прекидач за напајање уређаја за топљење буде у 

положају „УКЉУЧЕНО“. Погледајте слику 7. 

 

 

 
Слика 1: Закачите поравнавајући држач за 

дно подупирача АТО кутије. 

 
 

Наранџасто дугме 

ресетује систем након 

приказа мале. 

количине уља. 

   
Слика 6: Закачите двоигличасте беле конекторе и уметните 

црни конектор у комуналну кутију како је приказано. 

* Положај црног прикључка се може разликовати од оног 

са слике. 

 

 

Слика 2: Ставите талтер у кућиште и унесите 

плоче у отворе са вођицама. 

 
 

 
Слика 3: Ставите лонац 

унутрашњег резеровара за 

уље у уређај за топљење. 

 

 
Слика 4: Ставите поклопац на 

лонац и уметните цев за 

прикупљање уља у отвор усисног 

прикључка. 

 

 
Слика 5: Закачите уређај за 

топљење на шине са обе стране. 

 

 
Слика 7: Монтирани уређај за 

топљење је приказан у положају. 

Прекидач 

за 

напајање 

уређаја за 

топљење. 
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  
ДОДАТАК Е:  Употреба уређаја за топљење чврсте масноће 

 

 

 

 
 Нека уређај за топљење масноће буде укључен. 

 Напуните уређај за топљење масноћом. 

 Нека се чврста масноћа топи током 2-3 сата. 

НЕМОЈТЕ притискати наранџасто дугме за 

ресетовање док се масноћа топи.  Светло за 

малу количину уља у резервоару ће се укључити 

ако фритези затреба уље пре него што масноћа 

у уређају за топљење не постане течна.  

 Када се масноћа скроз истопи, притисните и 

држите наранџасто дугме да искључите светло 

и ресетујете систем за досипање. 

 НЕ ДОСИПАЈТЕ вруће уље у уређај за топљење 

масноће. Температура резервоара за уље не 

треба прелазити 60°С (140°F).  Додајте мале 

количине чврсте масноће у резервоар да би било 

довољно уља за рад система за допуњавање.  

 За најбоље резултате, НЕ ИСКЉУЧУЈТЕ уређај за 

топљење чврсте масноће током ноћи. 

 Прекидач напајања уређаја за пуњење се такође 

користит као прекидач за ресетовање ако је 

достигнута висока гранична температура система. 

 

 

 

 

 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 

 Површине на грејачу чврсте масноће су вруће.  Не додирујте голим рукама.  Носите заштитну 

одећу када додајете масноћу у уређај за топљење.   

 

Прекидач 

за напајање 

уређаја за 

топљење 

 
 

Ресетујте систем 

резервоара за уље  

Пажљиво 

подигните 

да додате 

масноћу. 
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BIELA14-T СЕРИЈА GEN III LOV™ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА  
ДОДАТАК Δ (D):  Коришћење Сензора за квалитет уља 

(СКУ) 
 

 

Δ.1 Проверите ТРМ вредност 

   

ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

ТРМ дугме у горњем десном углу, приказује 
последње мерење ТРМ-а.  Притиском на ТРМ 
дугме се приказују мерења ТРМ-а за последњих 
30 дана.  Притисните дугме назад да се вратите 
на главни екран. 

 

Δ.2 Одржавање филтера са СКУ 
филтером или Филтером по 
завршетку рада. 

 
Филтерски јастучић или папир треба свакодневно мењати 
како би систем исправно радио.  За правилан рад у 
продавницама са великим прометом или које имају 24-
часовно радно време, филтерски јастучић или папир се 
морају мењати двапут дневно. 
 
Ако је приказано CLOSE DISPOSE VALVE (ЗАТВОРИТИ 
ОДВОДНИ ВЕНТИЛ), затворите одводни вентил.  Притисните 
X дугме да изађете. 
 

                          ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

                        
 

1. Фритеза МОРА бити на температури полазне тачке. Притисните 
дугме за мени филтрације. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Филтерски јастучић или папир се морају 
свакодневно замењивати. 

 

 УПОЗОРЕЊЕ 
Не изливајте у уграђени филтрациони 
уређај уље из више од једне посуде за 
пржење одједном да бисте избегли 
преливање и просипање врућег уља што 
може изазвати озбиљне опекотине, 
клизање и пад.  
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                          ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

   
 

2. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

 
 

3. Одаберите MAINTENANCE WITH OQS FILTER (ОДРЖАВАЊЕ СА СКУ 
ФИЛТЕРОМ). 

MAINTENANCE FILTRATION?  
(ОДРЖАВАЊЕ ФИЛТРАЦИЈЕ?) 

4. Притисните √ (завршено) дугме да почнете филтрацију. Ако је 
одабрано дугме X, филтрирање је отказано, а фритеза наставља са 
нормалним радом.  

WEAR PROTECTIVE GLOVES – PRESS 
CONFIRM WHEN COMPLETE   

(НОСИТЕ ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ-
ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА 

ЗАВРШИТЕ) 

5. Притисните √ (завршено) дугме када је сва лична заштитна 
опрема укључујући рукавице отпорне на топлоту, на свом месту. 

ENSURE OIL PAN AND COVER ARE IN PLACE  
(ПРОВЕРИТЕ ЈЕСУ ЛИ ЛОНАЦ ЗА УЉЕ И 

ПОКЛОПАЦ НА СВОМ МЕСТУ) 

6. Притисните √ (завршено) дугме ако су лонац за уље и поклопац на 
свом месту.  

DRAINING IN PROGRESS  
(ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ) 

7. Не треба ништа чинити док се уље излива у филтерски лонац.   

SCRUB VAT COMPLETE?  
(ЗАВРШИТИ РИБАЊЕ БАЧВЕ?) 

8. Орибајте бачву.  Ако је електрична фритеза, очистите између 
елемената. Притисните √ (завршено) дугме када завршите. 
 

 ОПАСНОСТ 
Нека сви предмети буду изван одвода. Затварањем 
покретача може доћи до оштећења или повреде. 

 

CLEAN SENSORS? (ОЧИСТИТИ СЕНЗОРЕ?) 

9. (Само фритезе на гас) Очистите сензор за ниво уља помоћу 
јастучета за рибање без огреботина (погледајте одељак 6.6.2 у 
Упутству за употребу).  (Све фритезе) Очистите око AIF и ATO 
сензора помоћу завртња или сличног предмета да бисте уклонили 
све наслаге близу сензора (погледајте одељак 6.2.4 у Упутству за 
употребу) и притисните √ (завршено) дугме када завршите. 

WASH VAT? (ОПРАТИ БАЧВУ?) 10. Притисните √ (завршено) дугме.   

WASHING IN PROGRESS (ПРАЊЕ У ТОКУ) 
11. Не треба ништа чинити док се повратни вентил отвара а бачва 

пуни уљем из филтерског лонца.  

WASH AGAIN? (ОПРАТИ ПОНОВО?) 

12. Филтерска пумпа се искључује.  Ако је бачва очишћена од 
остатака, притисните дугме X да наставите.  Ако су остаци и даље 
ту, притисните √ (завршено) дугме и филтерска пумпа ће се 
поново укључити.  Овај циклус се понавља док се не притисне X 
дугме.    

RINSING IN PROGRESS  
(ИСПИРАЊЕ У ТОКУ) 

13. Не треба ништа чинити док се одводни вентил затвара а 
филтерска пумпа поново пуни бачву.  Одводни вентил се отвара и 
испира бачву. 

RINSE AGAIN? (ИСПРАТИ ПОНОВО?) 

14. Ако је бачва очишћена од остатака, притисните дугме X да 
наставите.  Ако је потребно додатно испирање, притисните √ 
(завршено) дугме и испирање ће се понављати док се не притисне 
дугме X.    
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                          ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

POLISH IN PROGRESS (ПОЛИРАЊЕ У ТОКУ) 
15. Не треба ништа чинити док су одводни и повратни вентил 

отворени а уље се пумпа кроз посуду за пржење током пет 
минута. 

FILLING IN PROGRESS (ПУЊЕЊЕ У ТОКУ) 16. Не треба ништа чинити док се СКУ сензор пуни.  
MEASURING OIL QUALITY  

(МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА УЉА) 
17. Не треба ништа чинити док СКУ сензор рачуна вредност 

квалитета уља.   

POLISH IN PROGRESS (ПОЛИРАЊЕ У ТОКУ) 
18. Не треба ништа чинити док су одводни и повратни вентил 

отворени а уље се пумпа кроз посуду за пржење током два 
минута. 

FILLING IN PROGRESS (ПУЊЕЊЕ У ТОКУ) 19. Не треба ништа чинити док се бачва поново пуни. 

IS VAT FULL? (ДА ЛИ ЈЕ БАЧВА ПУНА?) 

20. Притисните X дугме да поново пумпате ако је ниво уља испод 
горње линије нивоа уља.*  Притисните √ (завршено) дугме када је 
ниво уља на горњој линији нивоа уља.  Ако бачва није потпуно 
напуњена уљем, проверите филтерски лонац да видите да ли је 
већи део уља враћен.  Лонац може садржати малу количину уља. 
Притисните √ (завршено) дугме када не остане више уља у 
филтерском лонцу.  

TPM VALUE – ##.# (TPM ВРЕДНОСТ – ##.#) 21. Притисните √ (завршено) дугме да наставите.  Ако је ТРМ вредност 
испод граница СКУ ПОДЕШАВАЊЕ-ОДБАЦИТИ УСКОРО и СКУ 
ПОДЕШАВАЊЕ-ОДБАЦИТИ, идите на корак 24.  Ако је ТРМ 
вредност изнад граница СКУ ПОДЕШАВАЊЕ-ОДБАЦИТИ УСКОРО, 
идите на корак 22.  Ако је ТРМ очитавање изнад граница СКУ 
ПОДЕШАВАЊЕ-ОДБАЦИТИ, идите на корак 23. 

DISCARD SOON (ОДБАЦИТИ УСКОРО) 

 

22. Притисните √ (завршено - ДА) дугме да наставите.  Пређите на 
корак 24.  

DISCARD NOW (ОДБАЦИТИ САДА) 

 

23. Притисните √ (завршено - ДА) дугме да наставите.  Идите на 
ОДЛАГАЊЕ у одељку 5.3.4/5. Притисните Х (НЕ) да одгодите 
ОДЛАГАЊЕ. 

 
24. Контролор се искључује. 

 

    

 
 

 
 

25. Ако је СКУ = Текст и ако је очитана вредност ТРМ-а испод граница 
СКУ ПОДЕШАВАЊЕ – ОДБАЦИТИ САДА и ОДБАЦИТИ УСКОРО, ТРМ 
вредност је приказана у зеленом ТРМ оквиру у горњем десном 
углу.   
Ако је СКУ = Текст и ако је очитана вредност ТРМ-а испод граница 
СКУ ПОДЕШАВАЊЕ – ОДБАЦИТИ САДА али изнад граница 
ОДБАЦИТИ УСКОРО, ТРМ вредност је приказана у жутом ТРМ 
оквиру у горњем десном углу.  
Ако је СКУ = Текст и ако је очитана вредност ТРМ-а изнад граница 
СКУ ПОДЕШАВАЊЕ – ОДБАЦИТИ САДА; ТРМ вредност је приказана 
у наранџастом ТРМ оквиру у горњем десном углу.  Уље треба 
одбацити. 
 

 

*НАПОМЕНА:  Након филтрације због одржавања, обично се оставља мало уља у лонцу а количина 
уља неће бити на нивоу који је био пре почетка филтрације због одржавања.  
Одговарањем са ДА након два покушаја при поновном пуњењу бачве се омогућује 
аутоматско досипање да би се надокнадио губитак уља током филтрације.   
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Δ.3 СКУ (Сензор квалитета уља) филтер 
 

СКУ филтер је функција која филтрира бачву која обавља 
очитавање уља ради утврђивања TPM –а (Total Polar 
Materials) у уљу, користећи уграђени СКУ сензор.  Ова 
функција служи за утврђивање када уљу истекне рок трајања 
и када га треба одбацити. Филтерски јастучић или папир 
треба свакодневно мењати како би систем исправно радио.  
За правилан рад у продавницама са великим прометом или 
које имају 24-часовно радно време, филтерски јастучић или 
папир се морају мењати двапут дневно. 
 
Ако је приказано CLOSE DISPOSE VALVE (ЗАТВОРИТИ 
ОДВОДНИ ВЕНТИЛ), затворите одводни вентил.  Притисните 
X (НЕ) дугме да изађете. 
 
                           ПРИКАЗ ПОСТУПАК 

 

 

                                                

1. Фритеза МОРА бити на температури полазне тачке. Притисните 
дугме за мени филтрације. 

   
2. Одаберите ЛЕВА БАЧВА или ДЕСНА БАЧВА за дводелне бачве. 

 

3. Одаберите OQS (Сензор квалитета уља) - FILTER (СКУ – 
ФИЛТРИРАТИ).   

OQS – FILTER NOW?  
(СКУ – ФИЛТРИРАТИ САДА?) 

4. Притисните √ (завршено) дугме да почнете филтрацију. Ако је 
одабрано дугме X, филтрирање је отказано и фритеза наставља са 
нормалним радом.  

OIL LEVEL TOO LOW   
(ПРЕНИЗАК НИВО УЉА) 

5. Приказује када је ниво уља у   Притисните √ (завршено-ДА) дугме 
да прихватите проблем и вратите се на режим паузираног 
кувања.  Нека ниво уља у посуди за пржење буде између две 
линије нивоа на задњем делу посуде. Проверите да ли је у 
канистеру низак ниво уља. Ако ниво уља у канистеру није низак, а 
ово настави да се појављује, обратите се Вашем фабрички 
овлашћеном сервисеру. 

SKIM DEBRIS FROM VAT 
(САСТРУГАТИ ОСТАТКЕ СА БАЧВЕ) 
PRESS CONFIRM WHEN COMPLETE  

(ПРИТИСНИТЕ ПОТВРДИ КАДА 
ЗАВРШИТЕ) 

6. Састружите мрвице са уља покретима од напред ка назад, 
скидајући што више мрвица са сваке бачве.  Ово је важно за 
оптимизацију корисног трајања уља и његов квалитет.  
Притисните √ (завршено-ДА) дугме када завршите.  Притисните Х 
дугме да откажете филтрацију. 

DRAINING IN PROGRESS  7. Не треба ништа чинити док се уље излива у филтерски лонац.   

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Филтерски јастучић или папир се морају 
свакодневно замењивати. 

  УПОЗОРЕЊЕ 
Не изливајте у уграђени филтрациони 
уређај уље из више од једне посуде за 
пржење одједном да бисте избегли 
преливање и просипање врућег уља што 
може изазвати озбиљне опекотине, 

    

  УПОЗОРЕЊЕ 
Не изливајте у уграђени филтрациони 
уређај уље из више од једне посуде за 
пржење одједном да бисте избегли 
преливање и просипање врућег уља што 
може изазвати озбиљне опекотине, 
клизање и пад.  
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                           ПРИКАЗ ПОСТУПАК 
(ИЗЛИВАЊЕ У ТОКУ) 

WASHING IN PROGRESS (ПРАЊЕ У ТОКУ) 

8. Не треба ништа чинити док се повратни вентил отвара а бачва 
пуни уљем из филтерског лонца. 

 ОПАСНОСТ 
Нека сви предмети буду изван одвода. Затварањем 
покретача може доћи до оштећења или повреде. 

FILLING IN PROGRESS (ПУЊЕЊЕ У ТОКУ) 9. Не треба ништа чинити док се СКУ сензор пуни.   
MEASURING OIL QUALITY  

(МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА УЉА) 
10. Не треба ништа чинити док СКУ сензор рачуна вредност 

квалитета уља.   
FILLING IN PROGRESS (ПУЊЕЊЕ У ТОКУ) 11. Не треба ништа чинити док се бачва поново пуни.   
TPM VALUE- ##.# (TPM ВРЕДНОСТ- ##.#) 12. Притисните √ (завршено) дугме да наставите.  Ако је ТРМ вредност 

испод граница СКУ ПОДЕШАВАЊЕ-УСКОРО ОДБАЦИТИ и СКУ 
ПОДЕШАВАЊЕ-ОДБАЦИТИ, идите на корак 15.  Ако је ТРМ 
вредност изнад граница СКУ ПОДЕШАВАЊЕ-УСКОРО ОДБАЦИТИ, 
идите на корак 13.  Ако је очитавање ТРМ вредности изнад 
граница СКУ ПОДЕШАВАЊЕ-ОДБАЦИТИ, идите на корак 14. 

DISCARD SOON (ОДБАЦИТИ УСКОРО) 

 

13. Притисните √ (завршено - ДА) дугме да наставите.  Пређите на 
корак 15.  

DISCARD NOW (ОДБАЦИТИ САДА) 

 

14. Притисните √ (завршено - ДА) дугме да наставите.  Идите на 
ОДЛАГАЊЕ у одељку 5.3.4/5. Притисните Х (НЕ) да одгодите 
ОДЛАГАЊЕ. 

PREHEAT (ПРЕДГРЕЈАВАЊЕ) 15. Не треба ништа чинити док се фритеза загрева до почетне тачке. 

 

16. Фритеза је спремна за употребу. Приказано када фритеза 
достигне почетну тачку. 

 

 
   

 
 

 

17. Ако је СКУ = Текст и ако је очитана вредност ТРМ-а испод граница 
СКУ ПОДЕШАВАЊЕ – ОДБАЦИТИ САДА и ОДБАЦИТИ УСКОРО, ТРМ 
вредност је приказана у зеленом ТРМ оквиру у горњем десном 
углу.   
Ако је СКУ = Текст и ако је очитана вредност ТРМ-а испод граница 
СКУ ПОДЕШАВАЊЕ – ОДБАЦИТИ САДА али изнад граница 
ОДБАЦИТИ УСКОРО, ТРМ вредност је приказана у жутом ТРМ 
оквиру у горњем десном углу. 
Ако је СКУ = Текст и ако је очитана вредност ТРМ-а изнад граница 
СКУ ПОДЕШАВАЊЕ – ОДБАЦИТИ САДА; ТРМ вредност је приказана 
у наранџастом ТРМ оквиру у горњем десном углу. Уље треба 
одбацити. 
 

 
НАПОМЕНА: Ако током филтрирања уље није скроз враћено, систем ће прећи на функцију непотпуне 
филтрације. 
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Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by 
KitchenCare® aftermarket parts and service.  Welbilt’s portfolio of award-winning 
brands includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, 
Kolpak®, Lincoln®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®. 

Bringing innovation to the table · welbilt.com 
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