
LOV™ Frityrstasjon Håndbok 

Kvalitet 
 
□ Hva er kunde forventningene for 
frityrstekte produkter ? 

•Fersk og full av smak 
•Servert varmt 
•Gullstandard kvalitets Beskrivelser 

 

Pommes Frites/Hashbrowns (stekt potet) 

□ Skrur hovedbryteren PÅ 
 
 

Trykk PÅ/AV-knapp til høyre 
for full kjele eller trykk PÅ/
AV-knapp på ønsket side for 
delt beholder -30 minutters 
oppvarming. 

 
 
□ Sjekk produktets kokedisplay 
 
Bekreft at funksjon vist i dis-

playet er for Pommes Frites 
eller Hashbrowns. 

 
Endre fra FROKOST TIL 

LUNSJ 
 
1. Trykk på produktknappen for 

pommes frites, og slipp den 
raskt opp igjen. 

2. Displayet endres fra HASH 
BRN (stekte poteter) til 
<<<<>>>>. 

3. Alarm vil lyde. 

4. Trykk på og hold inne 
kokekanalknappen under 
displayet i tre sekunder. 

5. Pip blir hørt. 

6. Displayet veksler til FR Fries 
(pommes frites). 

□ Endre fra LUNSJ til FROKOST 
 

1. Displayet viser FR FRIES. 

2. Trykk på produktknappen for 
stekte poteter, og slipp den 
raskt opp igjen.  

3. Displayet endres fra FR Fries 
(pommes frites) til 
<<<<<>>>>>. 

4. Alarm vil lyde. 

5. Trykk på og hold inne 
kokekanalknappen under 
displayet i tre sekunder. 

6. Pip blir hørt. 

7. Displayet endres til LOW 
TEMP (lav temperatur) til 
riktig koke temperatur for 
Hashbrowns nås. 

8. Displayet endres til Hash 
Brn (stekte poteter). 
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Low temp 

FR FRIES 
    or 
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FILLING. 
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□ Lage Pommes Frites eller Hashbrowns 
(Dediserte Display) 
 
1. Trykk på en kokekanalknapp 

for å starte kokesyklusen. 

2. Displayet veksler mellom 
det produktnavnet og 
gjenværende koketid. 

3. Alarm varsel lyder, rist 
stekekurv (kun steke). 

4. Trykk på kokekanalknappen 
for å deaktivere alarmen. 

5. Når alarmen stopper, vises 
PULL (ta opp) på displayet når 
kokesyklusen er fullført. 

6. Dra produkt fra karet. 

7. Trykk på kokekanalknappen 
for å deaktivere alarmen. 

8. Kvalitetstidtaker er 
aktivisert. Q7 vises 
vekselvis med FRIS på 
displayet, og nedtellingstimer 
startes.  

9. QUAL vises når produktet må 
kastes. 

10. Hvis du trykker på 
kokekanalknappen, viser dis-
playet FR FRIES (pommes 
frites) igjen, og enheten er klar til bruk.  

 
□ Fyll kanne i boks (JIB)  
(oljenivå er lavt) 

 
 
1. Gul LED-lampe lyser når ol-

jenivået er lavt. 

2. Åpne døren og erstatt 
oljekannen med ny oljekanne 
(på steder uten RTI).  

3. Trykk og hold 
tilbakestillingsbryteren over 
muggen til lyset slukker. 

 
 

 

□  Automatisk periodisk filtrering 
 
1. Blå LED-lampe kommer på 

etter at 12 kurver friterte 
produkter friteres i en kjele. 

2. Displayet viser FILTRER NÅ? 
JA NEI. 

3. Trykk knapp 1. 

4. Displayet viser SKIM VAT 
(fjern smuler fra frityrkar). 

5. Bruk smulefjerneren for å 
fjerne smuler og rester fra 
frityrkaret. 

6. Displayet viser CONFIRM 
(bekreft filter) YES NO. 

7. Trykk knapp 1. 

8. Displayet viser DRAINING, 
WASHING og FILLING under 
filtrering. 

9. Dette vil ta omtrent 4 
minutter per frityrkar-bare 
ett kar filtreres av gangen. 

10. SENK IKKE KURVER NED I 
FRITERINGSKARET UNDER 
FILTRERING. 

11. Etter at autofiltrering er  
utført, vil frityrkaret fylles 
med olje, og displayet viser 
LOW TEMP til karet er klart 
for koking.  

12. Bruk frityrkaret når 
produktnavnet vises på 
displayet.  

 

 

 

LOV™ Frityrstasjon Håndbok 
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