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LOV Snabbstart:
A: Filterljus:
Lyser när det är
dags att byta
filter.
E: JIB-ljus: Lyser när
oljebehållaren är låg.
B: M3000:
Programeringsbar till
automatiskt filtrering.
Tryck 91(JA) knappen för
att svara JA på
uppmaningen.

1. Tryck på strömknapparna (D).
2. Fyll faten till den lägsta
Måttlinjen.
3. Starta datorer med knappen
4. Datorn visas ”BYT FILTER INLAGG? JA/NEJ
5. Tryck 91 (JA) så visar datorn “TA UT FILTER
BEHALLARE”
6. Ta bort fatet så visar datorn "BYT FILTER INLAGG"
7. Applicera filterstoppning, se till så att fatet är ute i 30
sekunder.
8. Positionera JIB (flaska i låda) i det högra skåpet och
placera matningstuben i den öppna flaskan (G).
9. Tryck och håll ner JIB-återställningen tills ljuset
slocknar (F).
10. Kontrollera att A visas på MIB-visningen. Ett P betyder
att filterfatet inte är placerad korrekt. Omplacera
filterfatet om så behövs.
11. Under tillagning svarar du JA på filter-nu-frågan (B)
och det blåa ljuset (A) genom att trycka på 91 (JA)knappen.
12.Svara på JIB-ljuset (E) genom att omplacera (G) och
återställa eller återfylla JIB med RTI-systemet.

F: JIB-återställningsknapp:
Tryck och håll ner efter omplacering av JIB till det gula ljuset
slocknar.

C: MIB: Visar systemets
status.

D: Strömknapp: En i skåpet och en
under varje dator (endast internel).
G: JIB: Flaska i en låda, förvarar olja för
automatiskt uppehållningssystem. Den
används inte för att fylla faten, bara för att
uppehålla öljenivån. Använd endast ny
olja med uppehållningssystemet.

OBSERVERA: Frymaster LOV™ friteraren kr’ver uppstartning, demonstrering och
tr’ning innan normal anv’ndning i restaurang kan ske.

4-09

819-6521

Tillaga/Välj

Filter, Temp, Info, Navigering

PÅ/AV
M3000-knappguide
PÅ/AV: Fullfat: båda sidor startat datorer. Delad fat:
knapp startar respektive sida.

Up-/nerknapp: Gå vidare eller tillbaka med
programmering.

Navigering snabbreferens
Produktknapp: Kom åt menyval i läget för
multiprodukter; ange artiklar under programmering.
Tillagningsknappar: 91 Starta tillagningsomgångar,
svara ja till uppmaningar.

Filtermenyer
Tryck och håll en filterknapp. Datorn visar Filtermeny,
byter till autofilter. Skrolla till andra val med knapparna

82 Starta tillagningsomgånar, svara nej till uppmaningar. Gör ett val med knappen 91.
Avsluta närsomhelst med knappen 82.
Filterknappar: Snabbt tryck visar tillagningsomgångar
tills nästa automatisk filteromgång. Nedtryckning och
Programmeringsnivåer
hållning visas filtermenyn.
Nivå : Används för att redigera eller lägga till nya val,
grundtvätt och aktivera eller avaktivera automatisk filTemperaturknapp: Tryck en gang för nuvaranda
treringsklocka.
temperature och två gånger för att inställa
temperaturpunkt. Tryck när datorn är avstängd för att se
mjukvaraversion.
Infoknapp: Tryck och släpp för att visa återhämtningstid.
Tryck och håll ner för att se filterstatistik.
Vänster-/högerklick: Byt mellan menyval och flytta fram
eller tillbaka musen.

PÅ/AV

Produktknappar

Tryck och håll temp- och infoknapparna
Kod visas.
Ange 1234 med knapparna.
Datorn visar Nivå 1 byter till produktval.
Skrolla till önskat val med knapparna
Gör ett val med knappen 91.
Avsluta när som helst med knappen 82.
Nivå 2: Används för att modifiera produktkompensation,
inställa lösenord, justera tonnivåer och filterfrekvenser,

och se felkoder.
Tryck och håll temp- och infoknapparna i 10 sekunder.
Koden visas på displayn.
Ange 1234.
Datorn visar Nivå 2 byter till proddator.
Skrolla till önskat val med knapparna
.
Gör ett val med knappen 91.
Avsluta med knappen 82.
Infoläge: Används för att komma åt filterstatistik, se på
användningsdata och sista omgång.
Tryck och håll infoknappen i 3 sekunder.
Datorn visar infoläge byter till filterstatistik.
Skrolla till önskat val med knapparna
Gör ett val med knappen 91.
Avsluta närsomhelst med knappen 82.

Felsökning
Fylls friteraren inte upp? Kontrollera JIB-ljuset,
omplacera/fyll på.
Datorn visar Lägg I fat?: Omplacera filterfat.
Datorn visar Är fatet fullt? Ja/Nej: Följ stegen för att
återställa oljan.
Datorn visar Byt filterstoppning? Byt filterstoppning
och kontrollera att fatet inte är i friteraren i minst 30
sekunder.

