
G: JIB: O Jarro na Caixa tem óleo para o 
sistema de término automático. Não é 
utilizado para encher as cubas, apenas 
para manter o nível do óleo. Utilize 
apenas óleo novo no sistema de 
enchimento até cima. 

NOTA: A fritadeira Frymaster LOV™ necessita de arranque, demonstração e formação 
antes que as operações de restauração normais possam começar.  

1. Ligue os interruptores de alimentação (D). 
2. Encha os recipientes até à linha de          
      enchimento inferior. 
3. Ligue os computadores utilizando o botão 
4. O computador exibe “TROCAR ELEMENTO DO FILTRO? 

SIM/NÃO” 
5. Prima 1 (SIM) e o computador exibe “RETIRAR 

BANDEJA“ 
6. Remova a bandeja e o computador exibe “TROCAR 

ELEMENTO DO FILTRO” 
7. Monte a bandeja do filtro, assegurando de que a panela 

está fora durante 30 segundos. 
8. Posicione o JIB (Jarro na Caixa) no armário certo, 

colocando o tubo de absorção no jarro aberto (G). 
9. Prima e mantenha premido o botão de reinício do JIB até 

que a luz de apague (F). 
10. Assegure-se de que A aparece no mostrador do MIB. Um P 

indica que a bandeja do filtro não está adequadamente 
colocada. Volte a colocar a bandeja do filtro se necessário. 

11. Enquanto confecciona, responda SIM ao Aviso FILTRAR 
AGORA (B) e acende a luz azul (A) premindo o botão 1 
(SIM). 

12. Responda à luz JIB (E) substituindo o JIB (G) e reiniciando 
ou enchendo o JIB com o sistema RTI. 

LOV™ Início Rápido: 

819-6526 4-09 

F: Botão de reinício JIB: Prima 
e mantenha premido depois de 
recolocar o JIB até que a luz 
amarela se desligue. 

D: Interruptor de alimentação: Num armário 
debaixo de cada computador (doméstico 
eléctrico apenas). 

C: MIB: Mostra o estado do 
sistema.  

B: M3000: Programável 
para filtragem 
automática. Prima o 
botão 1 (SIM) para 
responder SIM para 
filtrar agora. 

A: Luz do 
filtro: Liga-se 
quando é altura 
de filtrar. 

E: Luz JIB: Liga-se quando 
depósito de óleo está em baixo. 



Guia de Botões do M3000  
 

LIGADO/DESLIGADO: Recipiente cheio: qualquer lado liga 
o computador. Cuba dividida: o botão liga-se no lado 
associado. 
 

Botão de produto: Acesso aos itens do menu no modo 
multi-produtos; introduza itens quando programa. 
Botões do ciclo de confecção: 1 Iniciar ciclos de 
confecção, responda sim aos pedidos. 

2  Iniciar ciclos de confecção, responda não aos pedidos. 
  
Botões do Filtro: Prima e solte os ciclos de confecção do 
mostrador até ao próximo ciclo de filtro automático. Prima e 
mantenha premido acede ao menu do filtro. 
 
Botão de Temp: Carregue uma vez para a temperatura 
actual, duas vezes para valor pré-definido. Prima com o 
computador desligado para mostrar a versão de software. 
 

Botão de Info: Prima e solte para exibir o tempo de 
recuperação; prima e mantenha premido para aceder às 
estatísticas do filtro. 
 
Botões do Cursor Esq/Dir: Movem através dos itens do 
menu e avançam ou retrocedem com o cursor. 
 
Botões Cima/Baixo:  Avance ou recue no programa.    

Breves Instruções de Navegação 
 

Menus do Filtro 
 

Prima e segure o botão do filtro. O computador exibe o 
Menu do Filtro, mudando para Filtro Autom. Seleccione para 
outras escolhas com botões. 
Seleccione com o botão 1. 
Saia, a qualquer altura com o botão 2 . 
 

Níveis de programação 
 
Nível 1: Utilizado para modificar ou adicionar novos itens, 
limpeza profunda e activar ou desactivar relógio de filtração 
automático. 
 
Prima e segure os botões Info e Temp. 
Code aparece no visor. 
Introduza 1234 com os botões. 
O computador exibe Nível 1 mudando para Selecção de 
Produto. 
Seleccione com botões o item desejado. 
Seleccione com o botão 1. 
Saia, a qualquer altura com o botão 2 . 
 
Nível 2: Utilizado para modificar a compensação do produto, 
configurar palavras-passe, ajustar níveis de tom e frequência 
do filtro, ver códigos de erro. 
 
Prima e e segure os botões Info e Temp durante 10 
segundos. 
Code aparece no visor. 

Introduza 1234. 
O Computador exibe Nível 2 alterando para Compens. 
Producto. 
Seleccione com  botões o item desejado. 
Seleccione com o botão 1. 
Saia, a qualquer altura com o botão 2 . 
 
Modo de Informação: Utilizado para aceder aos estados do 
filtro, rever a utilização, última carga. 
 
Prima e segure o botão de Info durante três segundos. 
O computador exibe Modo de Informação, mudando para 
Estatis. Filtro. 
Seleccione com botões o item desejado. 
Seleccione com o botão 1. 
Saia, a qualquer altura com o botão 2 . 
 

Reparação de Avarias 
 

A fritadeira não enche até cima? Verifique a luz JIB, 
substituir/encher. 
Computador exibe Colocar Bandeja?: Recoloque a 
bandeja do filtro. 
Computador exibe Recip. Estã Cheio? SIM/NÃO: Siga 
passos exibidos para retirar óleo.  
O computador exibe Trocar Elemento do Filtro? 
Substitua a bandeja do filtro, assegurando-se de que a 
bandeja está fora da fritadeira durante pelo menos 30 
segundos. 

 

Botões do Produto 

Filtro, Temp, Info, Navegação  

 LIGADO/DESLIGADO LIGADO/DESLIGADO 

Cozinhar/Seleccionar  


