
Ja på filtermelding 
 
1. Displayet viser FILTER NOW? Yes 

no (filterer nå ? Ja  nei) og den blå 
LED-lampen blinker. 

2. Trykk på 1 (YES) . 
3. Displayet viser SKIM VAT (fjern 

smuler fra frityrkar). 
4. Fjern smuler fra frityrkaret med 

smulefjerneren. 
5. Displayet viser CONFIRM? Yes 

no. 
6. Trykk på 1 (YES) . 
7. Displayet viser draining, wash-

ing, FILLING under filtrering. 
8. Displayet viser LOW TEMP (lav tem-

peratur) til driftstemperaturen er normal 
igjen. 

9. Displayet viser et produktnavn eller 
stiplede linjer. 

 
Nei til filtermelding 
 

1. Displayet viser FILTER NOW? 
Yes no (filterer nå ? Ja Nei) og 
den blå LED-lampen blinker. 

2. Trykk på 2 (NO). 
3. Frityrkokeren gjenopptar normal 

drift. 

System med olje i boks 
 
1. Gul LED-lampe på frityrkokeren lyser. 
2. Åpne kabinettdøren for å få tilgang til 

oljen i boks. 
3. Fjern oljeslangen fra JIB 
4. Fjern JIB. 
5. Åpne den nye boksen med olje, og fjern 

folien under lokket. 
6. Plasser sugeslangen i den nye boksen 

med lokket på plass. 
7. Sett den nye boksen i kabinettet i 

frityrkokeren. 
8. Trykk og hold den orange 

tilbakestillingsbryter til det gule LED-
lyset slukker. 

 
Bulksystem 
 
1. Gul LED-lampe på frityrkokeren lyser. 
2. Åpne JIB-døren. 
3. Trykk og hold den orange 

tilbakestillingsbryter til muggen er full, 
og slipp opp.   OVERFYLL IKKE 
BOKSEN. 

4. Den gule LED-lampen slukkes. 

Reagere på filtreringsspørsmål på M3000s display 

Manuell filtrering eller filtrering etter endt arbeidsdag 
Reagere på varsellampe 

for lavt oljenivå 
Reagere på filtermeldinger 

for frityrkokeren 

1. Displayet viser IS VAT FULL? yes/no * (er 
frityrkaret fylt? Ja nei). 

2. Trykk på û2 (NO).  
3. Displayet viser FILLING, mens oljen pumpes tilbake 

til frityrkaret. 
4. Når pumpesyklusen avsluttes, viser displayet IS 

VAT FULL? yes/no (er frityrkaret fylt?  
Ja ne.). Hvis frityrkaret er fullt, trykker du på 1 
(YES) og går til trinn 9. 

5. Trykk på 2 (NO) hvis karet ikke er fullt. Pumpen vil 
kjøre igjen i 30 sekunder og displayet viser Is VAT 
FULL? Yes /no.  (Hvis fylling av frityrkaret 
mislykkes tre ganger, vil det føre til change 

filter pad? (bytt filtermatte?) YES/NO på 
displayet.) 

6. Displayet viser Change Filter pad? YES/
NO.(bytt filtermatte? Ja nei).  

7. Rengjør filterpannen, og skift filtermatten.  
8. Når pannen er trukket ut fra kabinettet i minimum 

tretti sekunder, går displayet tilbake til forrige tilstand 
eller OFF. 

 

*MERK: Hvis fylling av frityrkaret mislykkes seks 
ganger, viser displayet Service Required* 
(trenger service). Valget NO tillater matlaging, men 
frityrkokeren vil spørre igjen hvert 15. minutt.  Ring 
etter service. 

Tett avløp 
 

1. Displayet viser CLEAR DRAIN (rens avløp), 
det endres til IS DRAIN CLEAR? (er avløpet 
renset?) vekselvis med YES (ja). 

2. Fjern rester fra avløpet vha. frityrkokerens venn 
og trykk på knappen  (1 yes) når avløpet er 
tømt for å fortsette. 

3. Displayet viser DRAINING (tømmer), og 
vanlig automatisk filtrering starter igjen. 

1. Slå frityrkokeren AV. 
2. Trykk på og hold Filter-knappen inne i 

tre sekunder (høyre side for helt 
frityrkar, aktuell side for delt frityrkar). 

3. Datamaskinen avgir et lydsignal og 
viser FILTER MENU (filtermeny) 
og AUTO FILTER (automatisk 
filtrering). 

4. Bruk knappen for å gå 
til MAINT FLTR 
(vedlikehold filter). 

5. Trykk på 1. 
6. Displayet viser MAN 

FLTR (manuell 
filtrering) og YES NO 
(ja nei). 

7. Trykk på ü1 (YES) . 
8. Displayet viser FILTERING 

(filtrerer). 
9. Oljen tømmes ut av frityrkaret. 
10. Displayet viser SCRUB VAT COM-

PLETE (rengjør frityrkar, fullfør) og 
YES. 

11. Rengjør frityrkaret, og trykk på 1
(YES). 

12. Displayet viser WASH VAT? (vask 
frityrkar) og YES. 

13. Trykk på ü1 1(YES) . 
14. Oljen strømmer over frityrkaret og 

displayet viser WASHING (vasker). 
15. Displayet viser WASH AGAIN? 

(vask på nytt) og YES NO (ja nei). 

16. Trykk på 2 for NO; ü1  for YES. 
17. Hvis du svarer NEI, viser displayet 

RINSING (skyller). 
18. Oljen skyller over frityrkaret. 
19. Displayet viser RINSE AGAIN? 

(skyll på nytt) vekselvis med YES NO 
(ja nei). 

20. Trykk på 2  for NO; 
ü1  for YES. 
21. Hvis du svarer NEI, 
viser displayet POLISH 
(polering) og YES NO. 
22. Trykk på 1 
23. Oljen strømmer 
gjennom frityrkaret. 

24. Displayet viser POLISHING 
(polerer) og en tidtaker som teller ned 
fem minutter. 

25. Etter 5 minutter, eller hvis du trykker på 
2-knappen for å stoppe poleringen, 

displayet viser FILL VAT? (fyll 
frityrkar) og YES. 

26. Trykk på 1 (YES). 
27. Frityrkaret fylles og displayet viser 

FILLING.  
28. Displayet viser IS VAT FULL? og 

YES NO. 
29. Trykk på 1 for yes; 2 for no. 
30. Ved valg av yes viser displayet OFF 

(av). 
31. Hvis du velger nei, går pumpen og 

trinnene gjentas fra trinn 27. 819-6545 10/09 LOV™ Frityrkoker  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Daglig rengjøring og klargjøring av filterpanne 

1 

Filterpannen må 
rengjøres, og filtermatten 
må skiftes, hver dag. Følg 
disse anvisningene for å 
klargjøre filterpannen: 

Ta ut og demonter pannen. 
Rengjør grundig. Det skal ikke 
ligge vann igjen i pannen. 
Monter pannen igjen i denne 
rekkefølgen: 

1. Sett innerduken på plass. 
2. Legg filtermatten i pannen med 

den mønstrede siden opp. 
3. Sett pressringen på 

filtermatten. 
4. Sett smulebrettet på plass. 
5. Sett filterpannen helt inn i    

kabinettet. Påse at MIB-
displayet viser A. 

2 
3 

4 

Filtermatten i en LOV™ 
frityrkoker må skiftes 
minst én gang per dag. På 
steder med høy omsetning 
skal den skiftes enda 
oftere. 

Skift ut O-ringene hver 90. dag. 


