
Ja till filteruppmaning 
 
1. Datorn visar FILTERA NU? Ja 

nej och den blåa lysdioden blinkar. 
2. Tryck 1 (JA). 
3. Datorn visar SKUMMA FRITOS. 
4. Använd skimmaren för att ta bort smuts 

från frityrgrytan. 
5. Datorn visar BEKRÄFTA? Ja 

nej 
6. Tryck 1 (JA) 
7. Datorn visar TOMMER, RENSA, 

FYLLER under filtrering. 
8. Datorn visar LÅG TEMP tills 

driftstemperaturen återfås. 
9. Datorn visar produktnamn eller små 

linjer. 
 
Nej till 
filteruppmaning 
 
1. Datorn visar FILTERA NU? Ja 

nej och den blåa lysdioden blinkar. 
2. Tryck 2 (NEJ). 
3. Friteraren återgår till normal drift. 

JIB-systemet (Behållare i låda 
(JIB)) 
 
1. Gul lysdiod på friterarljus. 
2. Öppna skåpdörren för att komma åt 

JIB. 
3. Ta bort oljelinje från JIB 
4. Ta bort JIB. 
5. Öppna ny oljeflaska och ta bort 

skyddet från locket. 
6. Positionera matningstuben i den nya 

ladan med locket fast. 
7. Positionera den nya flaskan i 

friterarens skåp. 
8. Tryck och håll ner den orangea 

återställningsknappen tills den gula 
lysdioden slocknar. 

 
Mass-systemet 
 
1. Gul lysdiod på friterarljus. 
2. Öppna JIB-dörren. 
3. Tryck och håll ner den orangea 

återställningsknappen tills flaskan är 
full.   ÖVERFYLL INTE 
FLASKAN. 

4. Det gula ljuset slocknar. 

Att svara på filtreringsfrågor på M3000:s datordisplay 

Manuell eller daglig filtrering Att besvara varningsljuset 
för låg olja 

Att besvara filteruppmaning 
för friteraren 

1. Datorn visar AR FRITOSEN FULL? 
ja/nej *. 

2. Tryck 2 (NEJ).  
3. Datorn visar FYLLER medan oljan pumpas tillbaka 

in i frityrgrytan. 
4. När pumpomgången är klar visar datorn AR 

FRITOSEN FULL?Ja/nej. 
5. Om grytan är full trycker du 1 (JA) och fortsätter till 

steg 9. 
6. Om den inte är full trycker du 2 (NEJ) Pumpen kör 

igen i 30 sekunder och visar sen AR FRITOSEN 
FULL? Ja/nej.  (Tre misslyckade försök att 

fylla fatet resulterar med frågan BYT FILTER 
INLAGG? JA/NEJ –display.) 

7. Datorn visar BYT FILTER INLAGG JA/NEJ. 
8. Rengör filterfatet och byt ut filterstoppningen.  
9. När fatet är ute i minst 30 sekunder återgår datorn till 

det mest nyliga läget eller AV. 
 

*OBSERVERA: Efter 6 misslyckade försök att fylla 
fatet visar displayen SERVICE BEHOVS. Tryck NEJ 
för att fortsätta med tillagning, men observera att en 
påminnelse kommer ges var 15:e sekund.  Ring för 
service. 

Stopp i avloppet 
 

1. Datorn visar hur RENSA AVLOPPET ändras 
till ÄR AVLOPPET RENSAT? växlande 
med JA. 

2. Rensa bort avfall från avloppet genom att använda 
fryers friend och klicka på knappen  (1 yes) 
när avloppet är rensat för att fortsätta. 

3. Datorn visar TÖMMER och den normala 
autofiltreringsfunktionen återupptas. 

1. Stäng AV friteraren. 
2. Tryck och håll filterknappen i 3 sekunder 

(höger sida för fullt fat; önskad sida för 
delat fat). 

3. Datorn piper och visar FILTERINGS 
MENY och 
AUTOFILTRERA. 

4. Använd knappen och 
skrolla till 
UNDERHALL 
FILTRERING. 

5. Tryck på 1 
6. Datorn visar UNDERHALL 

FILTRERING? och JA NEJ. 
7. Tryck på 1 (JA) 
8. Datorn visar FILTERING. 
9. Olja spolas från frityrgrytan. 
10. Datorn visar SKRUBBA BAD 

KLAR? och JA. 
11. Skrubba fatet och tryck 1 (JA). 
12. Datorn visar RENSA FAT? och JA. 
13. Tryck 1 (JA). 
14. Olja flöder in i frityrgrytan och datorn 

visar RENSA. 
15. Datorn visar RENSA FAT IGEN? 

och JA NEJ. 
16. Tryck på 2 för NEJ; 1 för JA. 

17. Om du svarar nej visar datorn 
SKÖLJER. 

18. Olja flöder genom frityrgrytan. 
19. Datorn visar SKOLJ IGEN? och JA 

NEJ 
20. Tryck på 2 för NEJ; 1  
för JA. 
21. Om du svarar nej på frågan 
visar datorn OLJE 
POLERING? och JA 
NEJ 
22. Tryck på 1 

23. Olja flöder genom frityrgrytan- 
24. Datorn visar OLJE POLERING och 

en timer börjar räkna ned från 5 minuter. 
25. Efter 5 minuter eller efter knappen 2 

trycks för att avbryta polering visar 
datorn FYLL BAD? och JA. 

26. Tryck på 1 (JA) 
27. Frityrgrytan fylls och visar FYLLER.  
28. Datorn visar AR FRITOSEN 

FULL? och JA NEJ. 
29. Tryck på 1 för ja; 2 för nej 
30. Om du väljer ja visar datorn AV. 
31. Om du v'ljer nej startas pumpen och 

stegen repeteras från och med steg 
nummer 27. 819-6520 10/09 LOV™ —friterare  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Daglig rengöring och preparering av filterfatet 

1 

Filterfatet måste rengöras 

dagligen och filterstoppning 
måste bytas ut. Följ dessa 
instruktioner för att preparera 
filterfatet: 

Ta bort och ta isär fatet. Rengör 
noggrant. Lämna inte kvar 
något vatten I fatet. 
Sätt ihop fatet i följande 
ordning: 
1. Positionera den innersta 

skärmen. 
2. Placera filterstoppning med 

den grova sidan uppåt i fatet. 
3. Positerings skyddringen på 

filterstoppningen. 
4. Positionera smultallriken. 
5. Lägg i filterfatet i skåpet. 

Säkerställ att MIB-displayen 
är på A. 

2 
3 

4 

Filterstoppningen i en 
LOV™-friterare måste bytas 
ut åtminstone en gång om 
dagen. Vid extrem an-
vändning bör den bytas 
ännu oftare. 

Byt ut O-ringarna var 90:e dag. 


