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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Nevystavujte přístroj vyšším teplotám než 60 oC. 
• Nikdy neprovádějte měření s přístrojem na částech pod 

napětím! 
• Dodržujte pokyny pro použití ve výbušném prostředí. 

Riskujete poškození a explozi. V případě poškození 
pouzdra není možné přístroj používat v nebezpečném 
prostředí. 

• Přístroj je možno používat pouze dle parametrů 
uvedených v technických podmínkách tohoto Návodu. 

• Vybité baterie nevyhazujte. Zlikvidujte dle pravidel pro 
nakládání s tímto druhem odpadu. 

• Přístroj je možné otevřít pouze dle pokynů v tomto 
návodu. Nepoužívejte hrubou sílu. 

Buďte zvláště opatrní při měření v horkém oleji! 
Nedotýkejte se snímače holýma rukama ihned po měření! 
Nebezpečí popálení! 
Neužívejte přístroj, pokud jsou ve fritéze vloženy zmražené 
potraviny. Velmi pečlivě před měřením osušte sondu, 
protože voda v horkém oleji se rychle vypařuje s rizikem 
popáleniny, způsobené stříkajícím olejem. 
 

2. POPIS 

Tester oleje FOM 310 je měřící zařízení, se kterým 
můžete určit kvalitu jednotlivých druhů olejů.  

Kontrola se provádí přímo ponořením sondy přímo 
do horkého oleje, například do fritézy. Tímto způsobem 
můžete měřit teplotu oleje ve °C a kvalitu oleje PC v 
procentech (polárních částič). Procento polárních látek je 
měřítkem pro posouzení stupně tepelné oxidace oleje na 
smažení. Podle doporučení DGF (Německá společnost 
Science tuku), je 24% polárních částic procento, které se 
považují za hraniční úroveň tuku na smažení. Jsou tak 
dodržovány místní předpisy, týkající se maximálního podílu 
polárních částic. 

1. .......... Displej (LCD) 

2. .......... Šipky k nastavení 

3. .......... Tlačítko ON / HOLD 

4. .......... Kontrolní dioda (LED) 

5. .......... Sensor na kvality oleje a teploty 

6. .......... Označení pro hloubku ponoření 

Pro nastavení a konfiguraci 

přístroje: 

7. ......... Skryté tlačítko Dolů 

8. ........ Skryté tlačítko Nahoru 

9. ........ Skryté tlačítko Enter 

 
 

3. ROZSAH DODÁVKY 
Zkontrolujte, zda obsah balení je kompletní a 

neporušený. 
Vidíte-li poškození, nebo pokud máte důvod pro stížnost, 
kontaktujte Ebro Electronic GmbH & Co. KG, nebo svého 
prodejce. 

4. MĚŘENÍ 
FOM 310 byl nastaven a kalibrován 

ve výrobním závodě, pro zajištění 
nejlepších výsledků při měření kvality 
fritovacího oleje.  
 
Zapnutí testeru FOM 310 

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka 
"ON / HOLD" (A). 

Přístroj provádí první test systému, 
během kterého zobrazí, prvky které 
jsou viditelné (B). 

Výsledek se objeví pro vybraný typ 
oleje, např. "Semil" (C). 

FOM 310 je připraven k měření, 
když se zobrazí zpráva "olej" a "Semil" 
na displeji (D). 

 
Výběr měřeného oleje 
Vzhledem k tomu, že ne všechny oleje 
se chovají úplně stejně, má přístroj 
uloženy přednastavené různé 
kalibrace 

(polotekutý, tekutý, pevná 
látka) a 6 variabilních 
uživatelských nastavení (F.04 
F.09-). 
Z výroby je FOM 310 
nastaven pro nejpopulárnější 
používané oleje – viz tabulka. 

V 

kapitole 5. návodu jsou popsány 
kroky, kterými můžete změnit 
výchozí nastavení paměťových 
míst F.04…F.09 . 
Paměťové místa polotekuté, 
tekuté a pevné nemůže být 
změněn. 

 
 
Rychlé nastavení 
Umožňuje změnit typ oleje. 
Stiskněte tlačítko ENTER a 
tlačítko pro zapnutí / hold a držet 
po dobu 10 sekund. (Začněte s 

tlačítkem ENTER). Nyní můžete zvolit typ oleje (nahoru a 
dolů klávesami). 
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Pro potvrzení stiskněte klávesu ENTER. 
Na displeji se potom zobrazí zvolený typ oleje - Semil a 
objeví se OK. 
FOM 310 je připraven k provedení měření. 
-> Tento režim je možné blokovat nadřízenému! 
 
Měření 

 
Pro optimální způsob měření, postupujte 
takto: 
• Vyjměte smažené potraviny z fritovacího 
oleje a počkejte zhruba 20 minut 
 
• Zahřejte olej na optimální teplotu od 150 
°C do 180 °C 
 
• Ujistěte se, že je sonda čistá a suchá  
 
• Vypněte, pokud je to nutné, míchací 
zařízení 
 
• Ponořte sondu do označené oblasti 
 
• Udržujte minimální vzdálenost 2 cm mezi 
sondou a vnější stěnou nádoby 
 
• Pohybujte senzorem v horkém oleji, aby 
došlo k rychlému vyrovnání na teplotu oleje 
 
• Držte přístroj při měření v klidu 
 
Chcete-li zjistit kvalitu oleje, postupujte 
takto: 
Zapněte FOM 310. 
Kdy se zobrazí "oil", ponořte sondu do 
oleje viz. označený prostor. 
Protřepávejte snímačem, dokud měřená 
teplota není v rozmezí +/- 5 ° C teploty 
oleje. Potom ponechte na několik 
okamžiků měřící přístroj v oleji. Výsledek 
měření je stabilní, když se zobrazí LED 
kontrolka nebo trend šipky. 
Na displeji se zobrazí procento polárních 
částic (PC) a teplota oleje. 
Uložení naměřené hodnotu se provede 
stisknutím tlačítka »ON / HOLD". 
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka, se 
měření znovu spustí. 
Stisknutím tlačítka »ON / HOLD" na 5 
sekund se přístroj Vypne. 

 
0% až 18,5%: 
Nové nebo použité oleje (zelená LED bliká). 
 
19% až 24%: 
Olej v kritické oblasti (žlutá LED bliká). Doporučuje se 
vyměnit olej nebo částečně obnovit. 
 
větší než 24%: 
Špatný olej. Aktuální měřená hodnota a hlášení "OIL END" 
se zobrazují střídavě. Upravená limitní hodnota (24% z 
výroby) je překročena (červená LED bliká). Je nutné 
vyměnit olej. 
 
Čištění 

Nedotýkejte se snímače holýma rukama ihned po měření! 
Nebezpečí popálení! 
Je snazší odstranit zbytky oleje, když sonda je ještě horká - 
tedy bezprostředně po měření. Nečekejte, až sonda 
vychladne. Vyčistěte ji ještě horkou. 
Pokud jsou na chladné sondě stále ještě zbytky oleje, 
vyčistěte je horkou vodou. 
Poté, otřete snímač měkkým hadříkem bez žmolků a 
důkladně osušte. 
Čistota sondy je předpokladem pro dobré kvalitní měření. V 
každém případě sondu chraňte před kapkami vody a 
zbytkových detergentů. 
 

5. UŽIVATELSKÁ NABÍDKA 
 
Zobrazení uživatelské nabídky 

V uživatelském menu, můžete 
pokračovat s výběrem oleje nebo 
maziva v paměti přístroje. Zde lze také 
nastavit všechny vlastnosti různých 
olejů a jejich limity. 
Ujistěte se, že přístroj je vypnutý. 
Stiskněte tlačítko "ON / HOLD" a držte 
stisknuté. Test všech segmentů se 
objeví velmi rychle. 
Uvolněte tlačítko "ON / HOLD" a 
zobrazí se typ zařízení "FOM" 
následuje označení modelu "310" a 
verze (např. V 1.00). 
Poté stiskněte tlačítko "ENTER" a 
podržte, dokud se nezobrazí slovo 
"USER" a poté "Menu". Tady jste v 
uživatelském menu. 
 
-> Tento režim je možné blokovat 
nadřízenému! 
 
Přehled uživatelské nabídky 
V uživatelském menu můžete vybrat 

klávesami "nahoru" a "dolů" tyto druhy olejů a tuků: 
• Semil (polotekutý) 
• LIQID (tekutý) 
• SOLID (pevný) 
• F04 - F09 
Potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka "ENTER". 
Na obrazovce se objeví "SET". Tlačítkem »Nahoru" je 
možno zvolit parametry různých typů olejů a tuků. 
 
Možnosti nastavení 
 
SET: Aktivní místo v paměti  

* FATCL: Volba typu oleje (polo-kapalina, kapalina, pevná 

látka) 

FR PC: Nastavení výchozích hodnot různých typů oleje 

* OFSET: Oprava odchylky - kalibrace 

* GAIN: Zesílení kalibrace 

 LIM 1: Nastavení limity pro blikající Zelenou LED 

 LIM 2: Nastavení limity pro blikající červená LED 

* CLR: Obnovení paměti s výchozími hodnotami 

UNIT: Jednotky měření teploty 
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INFO: Zobrazení verze firmwaru a konfigurace zařízení 

EXIT: Zpět na výběr místa v paměti 

Takto je možno nastavit všechny místa v paměti, všemi tipy 
olejů. 
* Není ve volbě Semil, LIQID, SOLID 

 
1. Aktivace umístění v paměti: SET 
Vyberte požadovanou paměť pomocí »UP" nebo "DOWN" 
a potvrďte tlačítkem "ENTER". Poté se zobrazí nabídka 
"SET". Znovu stiskněte tlačítko "ENTER" pro aktivaci 
vybraného místa v paměti. Zařízení je nyní připraveno k 
měření. 
 
2. Výběr kategorie tuku: FATCL 
Zde si můžete zvolit typ oleje, ze tří typů. Vyberte 
požadovaný typ s »UP" nebo "DOWN" tlačítky a potvrďte 
tlačítkem "ENTER". 
Nyní zvolte menu "FATCL" s »UP" nebo "DOWN" tlačítkem. 
Typ oleje v současné době pro vybrané paměťové místo se 
objeví na obrazovce. Vyberte pomocí tlačítka »UP" nebo 
"DOWN" a potvrďte tlačítkem "ENTER". 
 
3. Nastavení výchozích hodnot různých druhů oleje: FR PC 
Zde si můžete změnit hodnoty polárních částic (PC) pro 
nový olej. Vyberte požadovaný typ pomocí tlačítka "UP" 
nebo "DOWN" a potvrďte tlačítkem "ENTER" 
Vyberte bod nabídky FR PC tlačítky "UP" nebo "DOWN". 
Vidíte na displeji typ oleje v současné době stanovené pro 
vybrané paměťové místo. Výběr potvrďte pomocí "UP" 
nebo "DOWN" tlačítek a potvrďte tlačítkem "ENTER". 
Změňte výchozí hodnotu ve výběru pomocí "UP" nebo 
"DOWN" a potvrďte stiskem klávesy "Enter". 

 
4. Kalibrace: OFSET 
Zde si můžete nastavit 
hodnotu kalibrace potřebné 
pro olej. Vyberte požadovaný 
typ tlačítky »UP" nebo 
"DOWN" a potvrďte tlačítkem 
"ENTER". 
Nyní zvolte menu "ofset" 
stiskem tlačítka "UP" - nebo 
"DOWN". Displej zobrazí 
aktuální nastavenou hodnotu 
kalibrace. 
Nastavte odchylku svého oleje 
tlačítky »UP" nebo "DOWN" a 
potvrďte tlačítkem "ENTER". 

 
5. Zesílení kalibrace: GAIN 
Zde si můžete nastavit 
progresivní odchylku pro Váš 
olej. 
Vyberte požadované místo 
paměti pomocí tlačítek »UP" 
nebo "DOWN" a potvrďte 
tlačítkem "ENTER". 
  Nyní zvolte v nabídce 
"GAIN" stisknutím tlačítka 
"UP" nebo "DOWN". Aktuální 
nastavení zesílení pro 
vybrané paměťové místo se 
objeví na obrazovce. 
Nastavte hodnotu zesílení 

Vašeho oleje tlačítky »UP" nebo "DOWN" a potvrďte 
tlačítkem "ENTER". 
 
6. Mezní hodnota pro zelenou LED: LIM 1 
Zde můžete změnit oblast měření, ve kterém bliká zelená 
LED dioda (tovární nastavení = 0% - 18,5%). 
Vyberte požadovanou paměť pomocí »UP" nebo "DOWN" 
a potvrďte tlačítkem "ENTER". 
Nyní zvolte menu "LIM 1", stisknutím tlačítka "UP" nebo 
"DOWN". Aktuální hodnota nastavení pro vybrané 
paměťové místo se objeví na displeji. Nastavte měřicí limity 
pro Váš olej tlačítky »UP" nebo "DOWN" a potvrďte 
tlačítkem "ENTER" 
 
7. Mezní hodnota pro červenou LED diodou: LIM 2 
Zde můžete změnit oblast měření, ve kterém bliká červená 
LED (tovární nastavení> 24%). 
Vyberte požadovanou paměť pomocí »UP" nebo "DOWN" 
a potvrďte tlačítkem "ENTER". 
Nyní zvolte menu "LIM 2", stisknutím tlačítka "UP" nebo 
"DOWN". Aktuální hodnota nastavení pro vybrané 
paměťové místo se objeví na obrazovce. 
Nastavte měřící limity pro Váš olej tlačítky »UP" nebo 
"DOWN" a potvrďte tlačítkem "ENTER". 
 
8. Odstranění hodnotu paměti: CLR 
Zde můžete obnovit tovární nastavení do paměti. 
Tovární nastavení: 
FATCL = polotekutá 
FRPC = 4% 
OFSET = 0% 
GAIN = 1.0 
LIM 1 = 18,5% 
LIM 2 = 24% 
Vyberte požadovanou paměť pomocí »UP" nebo "DOWN" 
a potvrďte tlačítkem "ENTER". Nyní zvolte menu "CLR" 
stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" a potvrďte tlačítkem 
"ENTER". 
 
9. Jednotka teploty: UNIT 
Zde si můžete změnit zobrazenou teplotu. 
Vyberte si místo v paměti s »UP" nebo "DOWN" a potvrďte 
tlačítkem "ENTER". 
Nyní zvolte menu "UNIT" tlačítky »UP" - nebo "DOWN". 
Zobrazí se aktuální nastavení na obrazovce. 
"UNIT ° C" = stupně Celsia 
"UNIT F" = stupeň Fahrenheit 
Vyberte požadovanou jednotku tlačítky "UP" nebo "DOWN". 
 
10. Verze: INFO 
Zde si můžete zkontrolovat verzi firmwaru (FW) zařízení 
(DV) a konfigurace (CV). Po stisknutí tlačítka "ENTER", 
přístroj ukáže tyto tři hodnoty, jednu po druhé. 
 
11. Dokončení nastavení: EXIT 
Nyní zvolte menu "EXIT" stisknutím tlačítka "UP" nebo 
"DOWN" a potvrďte tlačítkem "ENTER". Přejdete zpět na 
výběr paměťových míst. 
 
Uživatelská kalibrace 
Kalibrace se provádí v čerstvém, nepoužitém oleji na 
smažení a měla by být provedena, pokud je olej při teplotě 
150 °C až 190 °C. Kalibrace se provádí v závislosti na typu 
oleje pro stanovení typického typ použitého čerstvého oleje. 
Pro typy oleje '' Semil '' LIQID '' a '' SOLID " je nastavení pro 
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čerstvý olej: 
SEMIL 4% PC 
Liqid 2% PC 
Solid 8% PC 
> Tento režim je možné blokovat pro uživatele! 
 
Příprava 
Proveďte testovací měření se zařízením. Chcete-li to 
provést, senzor zahřejte na teplotu k urychlení procesu 
kalibrace. 
 
Provedení 
1. Zapněte FOM310 (stiskněte tlačítko ON / HOLD). Objeví 
se "" OIL ""  a přístroj je připraven k měření. 
2. Pokud se na displeji objeví "OIL", stiskněte tlačítko 
"DOWN" po dobu 10 sekund. Na displeji se objeví "CAL". 
3. Jakmile se objeví "CAL" na displeji, kalibrační proces 
začíná. Po dobu kalibrace snímač FOM310 držte ponořený 
do vařícího olej nasmažení. (Dodržujte značky Mini a Maxi). 
4. Kalibrace je dokončena, jakmile dostanete stabilní 
výsledek měření a na displeji se zobrazí '' OK ". 
 
Vymazání kalibrace 
1. Zapněte FOM310 
2. Pokud se na displeji objeví "OIL", stiskněte tlačítko "UP" 
po dobu 10 sekund. Na displeji se zobrazí "CLR". 
Kalibrace je nyní odstraněna. Přístroj je nyní připraven k 
měření. 

6. PROBLÉMY 
 
Měření 

- Měření hodnota PC je vyšší než 40% (mimo rozsah 
měření) 

- Měření hodnota PC je menší než 0% (mimo rozsah 
měření) 

- Měřená teplota je vyšší než 200 °C (mimo rozsah 
měření) 

- Měřená teplota je menší než 45 °C (mimo rozsah 
měření) 

- Měřená PC je nižší než -10 a vyšší než 65% (mimo 
rozsah měření) 

 
Chybová hlášení 

ER 01 – vadní snímač teploty (odešlete přístroj na 
servis) 

ER 02 – teplotně poškozený snímač oleje (snímač 
vyčistěte) nebo vadný snímač oleje (odešlete 
přístroj na servis) 

ER 03 - vadní snímač oleje (odešlete přístroj na servis) 
 

 

7. ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE 
 
Čištění 
Otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, 
např. aceton, protože může plast poškodit. 
Můžete použít alkohol n-propanol pro dezinfekci a čištění 
sondy. 
V každém případě nepoužívejte kovové kartáče, nebo něco 
podobného, pro čištění sondy. 
 
Likvidace 
V případě, že zařízení přestane pracovat z jakéhokoliv 
důvodu, je nutno jej zlikvidovat ve sběrně odpadu. 

Neházejte v žádném případě přístroj do domovního 
odpadu.  
Zodpovědně likvidujte i vybité baterie. Dle 2002/96 / EC. 
Výměna baterie 
Symbol na displeji signalizuje stav baterie: 

 
Baterie OK – možno měřit 
 
Baterie OK – možno měřit 
 
Baterie slabá – baterii vyměňte – možno 
měřit 
Baterie vybitá – měření není možné 
 

 
Přístroj je před výměnou baterie 
nutno vypnout.  
 
Odstraňte krytky 1 ostrým 
nástrojem.  
 
Křížovým šroubovákem 
vyšroubujte šrouby 2.  
 
Podržte spodní část 6 a vysuňte 
horní část 5.  
 
Nyní můžete vidět baterii 3 
v držáku 4.  
 
Baterii z držáku vysuňte a vložte 
novou baterii (Lithium-coin 
3V/1Ah, CR2477)  
 
Dodržte správnou polaritu. 
 
Pro dodržení vodotěsnosti 
přístroje je nutno pečlivě vložit 

zpět těsnění mezi obě části přístroje.  
 
Nakonec nezapomeňte vložit zpět gumové krytky 1. 
 

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
Je možno objednat následující příslušenství: 
AM110 – kufřík 
AM140 – ochranný kryt 
 

9. TECHNICKÁ DATA 

Měřená kvality oleje 
      Měřící rozsah 0-40 % PC  
      Přesnost ± 2 % PC 
      Rozlišení 0,5 % PC 

Teplotní rozsah +50 až +200oC 
Optimální rozsah +150 až +180oC 

Mšření teploty 
Přesnost ± 1 oC 
Rozlišení 0,1 oC 
Čas odezvy T90 menší než 2 min 
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Přístroj 
Pracovní teplota  -10 až +50oC 
Snímač 0 až +220oC 

      Baterie Lithium 3V/1Ah, CR2477 
 

Životnost baterie 5 let 
Rozměry 109 x 54 x 22 mm 
Materiál ABS 
Krytí IP67 
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