Reagowanie na pytania o filtrację na wyświetlaczu komputera M3000
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyświetlane jest IS VAT FULL? (kadź pełna?)
yes/no (tak/nie) *.
Naciśnij 82 (NIE).
Podczas wpompowywania oleju z powrotem do kadzi jest
wyświetlane FILLING (napełnianie).
Po zakończeniu cyklu pompowania, wyświetlacz pokazuje IS
VAT FULL Yes/no (kadź pełna? tak/nie).
Jeśli kadź jest pełna, wciśnij 91 (TAK) i przejdź do Czynności 9.
Jeśli kadź nie jest pełna, wciśnij 82 (NIE). Pompa znowu
uruchomi się na 30 sekund, i zostanie wyświetlone pytanie Is
VAT FULL? Yes/no (czy kadź napełniona? tak/nie).
(Trzy kolejne, zakończone niepowodzeniem próby napełnienia kadzi spowodują wyświetlenie change filter

Reagowanie na zapytania o filtrowanie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyświetlacz wskazuje FILTER
NOW? Yes no (przeprowadzić
filtrację tak/nie?), a niebieska dioda
mruga.
Naciśnij 91 (TAK) .
Komputer wyświetla SKIM VAT
(odszumuj kadź).
Odgarniakiem usuń zanieczyszczenia z
kadzi.
Komputer wyświetla CONFIrM?
Yes no (zatwierdzić tak/nie)
Naciśnij 91 (TAK) .
Podczas filtracji komputer wyświetla
draining, washing, FILLING
(spuszczanie, mycie, napeline).
Wyświetlacz pokazuje LOW TEMP
(niska temp.) aż do ponownego osiągnięcia temp. roboczej.
Wyświetlacz pokazuje nazwę produktu
lub linię kreskowaną.

Nie na pytanie o odfitrowanie
1.

2.
3.

Wyświetlacz wkazuje FILTER NOW?
Yes no (przeprowadzić filtrację tak/
nie?), a niebieska dioda mruga.
Naciśnij 82 (NIE) .
Frytownica powraca do normalnej pracy.
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8.
9.

pad? YES/NO (zmień wkładkę filtru? tak/nie)).
Wyświetlacz pokazuje Change Filter pad?
YES/NO (zmień wkładkę filtra? tak/nie?).
Oczyść miskę filtra i wymień wkładkę.
Po wyciągnięciu miski z szafki na przynajmniej trzydzieści
sekund wyświetlacz powróci do ostatniego stanu lub pojawi
się OFF (wyłączone).

Zatkany spust

*UWAGA: Po sześciu nieudanych próbach napełnienia
kadzi, zostanie wyświetlony komunikat Service Required (niezbędna konserwacja). Naciśnięcie NO (NIE)
umożliwi smażenie, ale frytownica będzie przypominała o tej
konieczności co 15 minut. Wezwij serwisanta.

1.

2.

3.

Komputer
wyświetla
CLEAR
DRAIN
(WYCZYŚĆ SPUST) zmieniane na IS DRAIN
CLEAR? (SPUST CZYSTY?) naprzemiennie z
YES (TAK).
Usuń zanieczyszczenia ze spustu przy użyciu
wycioru Fryer's Friend, a następnie naciśnij
przycisk (1 yes (tak)), po oczyszczeniu spustu, aby
kontynuować.
Komputer
wyświetli
DRAINING
(SPUSZCZANIE) i zwykły proces automatycznej
filtracji zostanie wznowiony.

Filtrowanie ręczne lub na koniec dnia
1.
2.

Tak na pytanie o odfiltrowanie
1.

7.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Wyłącz frytownicę (OFF)
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Filter (filtr)
przez 3 sekundy (z prawej w pełnokadziowych; z wybranej strony w dzielonych).
System ćwierknie, wyświetli FILTER
MENU (menu filtracji) oraz AUTO
FILTER (filtracja automatyczna).
Za pomocą przycisku 
przewiń do MAINT FILTER (obsługa filtru).
Naciśnij 91.
Zostanie wyświetlone
MAINT FILTER?
(obsługa filtru?) oraz
YES NO (TAK NIE).
Naciśnij 91 (TAK) .
Zostanie wyświetlone FILTERING
(filtrowania).
Tłuszcz odpływa z kadzi
Komputer wyświetla SCRUB VAT
COMPLETE? (szorow. kadzi zakończ. ?) oraz YES (tak).
Wyszoruj kadź i naciśnij 91 (TAK) .
Komputer wyświetla WASH VAT?
(wymyć kadź?) oraz YES (tak) .
Naciśnij 91 (TAK) .
Olej przepłynie przez kadź, a na wyświetlaczu pojawi się WASHING (mycie).
Komputer wyświetli WASH AGAIN?
(wymyć ponownie?) oraz YES (tak)
NO (nie).
Naciśnij 82 dla NIE; 91 dla TAK.

17. Po odpowiedzi Nie, wyświetlacz pokaże
RINSING (płukanie).
18. Tłuszcz przepływa przez kadź.
19. Komputer wyświetli WASH AGAIN?
(wypłukać ponownie?) oraz YES (tak)
NO (nie).
20. Naciśnij 82 dla NIE; 91 dla TAK.
21. Po odpowiedzi NIE, komputer wyświetli
POLISH? (polerowanie?)
oraz YES (tak) NO (nie).
22. Naciśnij 91
23. Tłuszcz przepływa przez
kadź.
24. Komputer wyświetli
POLISHING (polerowanie)
oraz rozpocznie odliczanie 5 minut.
25. Po pięciu minutach albo wciśnięciu przycisku 82 dla zatrzymania polerowania,
wyświetlacz pokaże FILL VAT?
(napełnić kadź?) oraz TAK.
26. Naciśnij 91 (TAK) .
27. Rozpocznie się napełnianie kadzi, a na
wyświetlaczu pojawi się FILLING
(napełnianie).
28. Zostanie wyświetlone IS VAT FULL?
(kadź pełna?) oraz YES NO (tak/nie)
29. Naciśnij 91 dla tak; 82 dla nie.
30. Po wybraniu "tak", zostanie wyświetlone
OFF.
31. Przy braku odpowiedzi uruchamia się
pompa i powtarzają się czynności, począwszy od nr. 27.

Reagowanie na
lampkę ostrzegawczą
niskiego poziomu tłuszczu
System uzupełniania tłuszczu JIB
(Jug In Box) — poj.
uzupełniania tłuszczu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapala się żółta dioda.
Otwórz drzwiczki szafki uzyskując
dostęp do poj. JIB.
Zdemontuj przewód tłuszczu z JIB.
Zdemontuj JIB.
Otwórz nowy pojemnik z tłuszczem i
zdejmij przekładkę spod nakrętki.
Włóż na miejsce przewód odprowadzający w nowym pudle, po odpowiednim
założeniu kołpaka.
Umieść nowy pojemnik w szafce frytownicy
Naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy
przycisk zerowania, aż do zgaśnięcia
żółtej diody.

System zbiorczy
1.
2.
3.

4.

Zapala się żółta dioda.
Otwórz drzwiczki JIB
Naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy
przycisk zerowania, aż do napełnienia
pojemnika. NIE PRZEPEŁNIAJ
POJEMNIKA.
Gaśnie żółta lampka.

Codzienne czyszczenie i przygotowanie miski filtra
We frytownicy LOVT wkładkę
filtru należy wymieniać przynajmniej raz dziennie. W
restauracjach o dużych obrotach, wymianę wkładki należy
przeprowadzać częściej.

4

1

2
3

Uszczelki koliste należy
wymieniać co 90 dni.

Konieczne jest codzienne
czyszczenie miski filtra wraz z
wymianą wkładki filtra. Dla przygotowania miski filtra wykonaj te
czynności:
Wyjmij i rozmontuj miskę. Oczyść dokładnie. Nie pozostawiaj

w misce wody.

3. Umieść pierścień dociskowy na
wkładce filtra.
Zmontuj z powrotem miskę w tej
kolejności:
4. Wsuń na miejsce tacę na okruchy.
1. Ułóż na miejscu sito wewnętrzne.
5. Osadź pewnie miskę filtra w
obudowie szafki. Sprawdź, że
2. Ułóż wkładkę filtra w misce,
MIB pokazuje A.
stroną chropowatą do góry.

