Controle Touch-Screen TS-1
Características:
Controle de temperatura.
Controle de tempo.
2 modos de operação, MANUAL e RECEITA.
Memória para 3 Receitas de acesso direto.
Modo economia de energia automático, após 15 minutos sem uso.
Desligamento automático, após 2 horas sem uso
Ciclo Melting, derretimento de gordura automático.
Tela colorida com touchscreen de fácil leitura.

Funcionamento:

I FRITAS

Tela inicial, ao ligar a chave geral da sua fritadeira o
controle entra na tela de stanby, nesta tela seu equipamento
está completamente desligado. Para colocar sua fritadeira em
operação pressione o botão
por 2 segundos.
Sua fritadeira ligará com o último tempo e temperatura
utilizados, em modo MANUAL ou RECEITA.
Ao ligar sua fritadeira ela entra automaticamente no
Modo Melting, ciclo que serve para derreter a gordura sólida
sem danificar os elementos de aquecimento, melhorando a
vida útil do equipamento e do óleo utilizado.

TEMPO

Modo RECEITA, neste modo é possível selecionar
uma das 3 receitas, basta um breve toque nos números 1, 2 ou
3 para selecionar a receita que terá uma temperatura e tempo
pré definidos.
Para iniciar um ciclo de fritura pressione brevemente o
botão INICIO o tempo iniciará e ao término soará o alarme
avisando que está pronto.
Enquanto o ciclo está funcionando é possível cancelar
pressionando o botão CANCELA .
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Modo MANUAL, neste modo é possível selecionar
uma temperatura e tempo desejados.
Para ajustar o tempo e temperatura pressione por 2
segundos sobre o tempo ou temperatura a ser ajustado, com
_ e + ajuste o valor desejado. Para iniciar um
os botões
ciclo de fritura pressione brevemente o botão INICIO o tempo
iniciará e ao término soará o alarme avisando que está pronto.
Enquanto o ciclo está funcionando é possível cancelar
pressionando o botão CANCELA .
Caso queira guardar os valores utilizados em tempo e
RECEITA
temperatura, pressione o botão
para guardar
pressione o botão com o número da receita desejada por 2
segundos e sua receita estará armazenada. Obs. Ao armazenar
uma receita lembre-se que os valores antigos da receita serão apagados.

I FRITAS
MODO ECONOMICO
126 °C

Modo Economico, neste modo a temperatura de
ajuste passa a ser 126°C, o controle detecta automaticamente
a ociosidade por mais de 15 minutos entra em modo
econômico economizando energia e prolongando a vida útil
do óleo de fritura. Para sair desse modo basta tocar em
qualquer ponto da tela e o comando retornará ao último ajuste
utilizado. Após duas horas sem uso a fritadeira entra em modo
standby, na tela inicial.

