
Handbok för LOV™-frityrstation 

Kvalitet 
 
□ Vilka förväntningar har kunden på 
frityrprodukter? 

• Färska och smakrika 
• Serveras värma 
• Guld standard kvalitetsbeskrivningar 

 

Pommes/Hackade potatis 

□ Sätt brytaren på PÅ 
 
 

Tryck på höger PÅ-/AV-
knapp för full gryta eller 
tryck på PÅ-/AV-knappen för 
önskad sida för uppdelad 
uppvärmning i 30 minuter.  

 
 
□ Check product cooking DISPLAY 
 
Verify menu item shown in 

display is for French Fries or 
Hashbrowns. 

 
□ Byt från FRUKOST 

TILL LUNCH 
 
1. Tryck på släpp snabbt 

produktknappen för pommes. 

2. Datorns display ändras från 
HASH BRN (HACKADE POATIS) 
till <<<<>>>>. 

3. Larmet piper. 

4. Tryck och håll knappen för 
tillagningskanal på den högra 
displayen i tre sekunder. 

5. Du hör ett pip. 

6. Displayen ändras till FR Fries. 

 

 

□ Byt från LUNCH TILL FRUKOST 
 

1. Datorn visar FR FRIES 
(pommes). 

2. Tryck ner och släpp snabbt 
produktknappen för hackade 
potatis. 

3. Datorns display ändras från 
FR FRIES till <<<<>>>>. 

4. Du hör ett pip. 

5. Tryck och håll ner knappen 
för tillagningskanal under 
den högra displayen i tre 
sekunder. 

6. Du hör ett pip. 

7. Displayen ändras från LÅG 
TEMP tills korrekt an-
vändningstemperatur för 
hackade potatis uppnås. 

8. Displayen ändras till HASH 
BRN (HACKADE POTATIS). 

FR Fries 

Hash brn <<<<>>>> 

FR Fries 

<<<<>>>> 

Låg temp 

FR FRIES 
    or 
HASH BRN 

Knappar för filter, temp, info, 
programmering och navigering. 

Knappar för 
tillagningso
mgång och 
val 

PÅ/AV 

Värmeindi-
kator 

PÅ/AV 

Produktknappar  



SKumma FriTOS 

BEKRÄFTA 

TOMMER, 
RENSA. 
FYLLER 

FILTERA NU? 

Låg  temp 

□ Att tillaga pommes eller hackade potatis 
(Dedicerad display) 
 
1. Tryck på en tillagningskanal 

för att påbörja tillagningen.  

2. Displayen växlar fram och 
tillbaka mellan. 
produktknapp och tid kvar. 

3. Pip låter, skaka pommesgryta 
(endast pommes). 

4. Tryck på tillagningskanalen för 
att avbryta larmet. 

5. När larmet går av visas LYFT 
på displayen när tillagningen 
är klar. 

6. Dra ur produkten från fatet. 

7. Tryck på tillagningskanalen för 
att avbryta larmet. 

8. Kvalitetstimern aktiveras. 
Q7 visas och byter fram 
och tillbaka med FRIS på 
displayen och en nedräkning 
börjar.  

9. KVAL visas på displayen när 
produkten bör kastas us. 

10. Tryck på tillagningsknappen 
för att återställa displayen till 
FR FRIES och göra enheten 
klar för tillagningen.  

 
□ Fyll på flaska i låda (JIB, eller Jug in 
Box) (oljereserv lågt) 
 
 
1. Gul lysdiod lyser när oljan i 

JIB är låg. 

2. Öppna dörren och byt ut  
flaskan med matolja (icke-
RTI-anläggningar).  

3. Tryck och håll ner 
återställningsknappen ovan 
oljeflaskan tills ljuset 
slocknar. 

 
 

 

□ Automatisk filtrering 
 
1. Blå lysdiod lyser efter 12 

korgar med frityrprodukt har 
tillagats i samma gryta. 

2. Datorn visar FILTRERA NU? JA 
NEJ. 

3. Tryck knappen 1. 

4. Datorn visar SKUMMA FRITOS. 

5. Använd verktyget för att 
skimma frityrgrytan och ta bort 
smulor och smuts. 

6. Datorn visar BEKRÄFTA 
(bekräfta filter) JA NEJ. 

7. Tryck knappen 1. 

8. Datorn visar TOMMER, RENSA 
och FYLLER under filtrering. 

9. Detta tar cirka fyra minuter per 
gryta och endast en gryta kan 
filtreras åt gången. 

10. LÄGG INTE I KORGAR FÖR 
FRITERING UNDER 
FILTRERING. 

11. Efter autofiltreringen visas LÅG 
TEMP på datorn tills grytan är 
värm nog för användning.  

12. Använd frityrgrytan när 
produktnamnet visas på 
displayen.  
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