LOV Szybki start:
™

A: Lampka filtracji: Świeci się,
gdy nadszedł
czas filtracji.
E. Lampka JIB Świeci się, gdy
poziom oleju w zasobniku jest niski.
B. M3000: Programowalna
dla automatycznej filtracji.
Naciśnij przycisk 91(YES),
aby odpowiedzieć "tak" na
pytanie o przeprowadzenie
filtracji.

1.
2.

Włącz przełączniki zasilania (D).
Napełnij kadzie do dolnej
kreski.
3. Włącz komputery za pomocą
przycisku.
4. Zostanie wyświetlone pytanie „CHANGE FILTER PAD?
(zmiana wkładki filtra). YES/NO” (tak/nie)
5. Naciśnij 91 (YES/TAK). Zostanie wyświetlony komunikat
"REMOVE PAN" (wyjmij miskę)
6. Wyjmij miskę. Zostanie wyświetlony komunikat "CHANGE
FILTER PAD" (zmień wkładkę filtra)
7. Po 30 sekundach zamontuj miskę filtra.
8. Ustaw JIB (Jug in a Box - pojemnik w pudle) w prawej
szafce, umieszczając przewód odprowadzający w otwartym
pojemniku (G).
9. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zerowania JIB aż do wygaśnięcia lampki. (F).
10. Upewnij się, że na wyświetlaczu płyty MIB jest wyświetlane
A. Litera P oznacza, że miska filtra nie została umieszczona prawidłowo. Ułóż miskę filtru poprawnie, jeżeli
jest to konieczne.
11. Podczas smażenia odpowiedz YES (tak) na pytanie Filter
Now (filtrować teraz) (B) i niebieską lampkę (A) poprzez
naciśnięcie przycisku 91 (YES/TAK).
12. Jeżeli zaświeci się lampka JIB (E) wymień JIB (G) i wyzeruj
lub napełnij ponownie JIB za pomocą systemu RTI.

F: Przycisk zerowania JIB: Naciśnij
i przytrzymaj po wymianie JIB aż do
zgaśnięcia żółtej lampki.

C: MIB: Wyświetla stan systemu.

D: Przełącznik zasilania: Jeden w szafce
pod każdym komputerem (tylko wewnętrzna
instalacja elektryczna).

UWAGA: Frytownica Frymaster LOVT wymaga rozruchu, pokazu i szkolenia obsługi przed
rozpoczęciem normalnej eksploatacji w gastronomii.

G: JIB: Jug in a Box, przechowuje olej dla
systemu automatycznego uzupełniania tłuszczu. Nie służy do napełniania kadzi, a jedynie
do utrzymania poziomu oleju. W systemie
automatycznego uzupełniania oleju należy
używać wyłącznie świeżego oleju.
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Smażenie/Wybór

Filtracja, Temperatura, Informacja, Nawigacja

ON/OFF (Wł./ Wył.)

Przyciski produktów

Opis przycisków M3000

Przyciski góra/dół: Podczas programowania pozwalają
poruszać się w przód i wstecz.

ON/OFF (Wł./Wył.): Konfiguracja pełnokadziowa: obydwie
strony włączają komputer. Konfiguracja dwukadziowa: przycisk
włącza odpowiednią stronę.

Skrócony opis nawigacji
Menu filtracji

ON/OFF (Wł./ Wył.)

(informacji) przez 10 sekund.
Zostanie wyświetlone Code.
Wpisz 1234. Na wyświetlaczu pojawi się „Level 2” (poziom 2) i
zmieni się na Product Comp. (Kompensacja produktu).
.
Przewiń do żądanego elementu za pomocą przycisków
Dokonaj wyboru za pomocą przycisku 91.
Aby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk 82.

Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk filtracji. Na wyświetlaczu
pojawi się napis Filter Menu (menu filtracji), który zmieni się na
Tryb informacji: Służy do przeglądania statystyk filtracji,
Auto Filter (filtracja automatyczna) Przewiń do pozostałych pozyszacowania użycia, ostatniego ładunku.
cji, używając przycisków
.
Dokonaj wyboru za pomocą przycisku 91.
Przycisk cykli smażenia: 91 Rozpoczyna cykle smażenia,
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Info (informacje) przez trzy seAby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk 82.
odpowiada „tak” na pytania.
kundy.
82 Rozpoczyna cykle smażenia, odpowiada „nie” na pytania.
Na wyświetlaczu pojawi się "Info Mode" (tryb informacji), który
Poziomy programowania
zmieni się na Filter Stats (statystyki filtracji).
Poziom 1: Służy do modyfikowania i dodawania nowych elePrzewiń do żądanego elementu za pomocą przycisków
.
Przyciski filtracji: Naciśnięcie i zwolnienie wyświetla liczbę cykli mentów, czyszczenia wgłębnego i wyłączania zegara autoDokonaj wyboru za pomocą przycisku 91.
smażenia pozostałą do kolejnego automatycznego cyklu filtracji. matycznej filtracji.
Aby przerwać w dowolnym momencie, naciśnij przycisk 82.
Naciśnięcie i przytrzymanie daje dostęp do menu filtracji.
Naciśnij i przytrzymaj przyciski Temp (temperatury) i Info
Rozwiązywanie problemów
(informacji).
Przycisk temperatury: Jednokrotne naciśnięcie wyświetla
Frytownica nie uzupełnia się? Sprawdź lampkę JIB, wymień/
Zostanie wyświetlone Code.
bieżącą temperaturę, dwukrotne - temperaturę docelową. Naciś- Za pomocą przycisków wpisz 1234.
napełnij ponownie.
nięcie przy wyłączonym komputerze powoduje wyświetlenie
Na wyświetlaczu pojawi się "Level 1" (poziom 1) i zmieni się na Wyświetlane jest Insert Pan (włóż miskę)?: Popraw ułożenie
wersji oprogramowania.
miski filtru.
Product Selection (Wybór produktu).
Wyświetlane jest „Is Vat Full? Yes/No” (kadź pełna? tak/nie):
Przewiń do żądanego elementu za pomocą przycisków
.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zwrócić olej.
Dokonaj wyboru za pomocą przycisku 91.
Przycisk informacji: Naciśnięcie i zwolnienie powoduje wyWyświetlacz pokazuje Change Filter Pad (zmień wkładkę
Aby
przerwać
w
dowolnym
momencie,
naciśnij
przycisk
82.
świetlenie czasu przywrócenia. Naciśnięcie i przytrzymanie daje
filtra?). Zmień wkładkę filtru, upewniając się, że miska filtru
dostęp do statystyk filtru.
znajdowała się po frytownicą przez co najmniej 30 sekund.
Poziom 2: Służy do modyfikowania kompensacji produktu,
Lewy/Prawy przycisk kursora: Pozwala poruszać się po eleustawiania haseł, dostosowywania poziomów dźwięku, częstotlimentach menu oraz przesuwać do przodu i cofać kursor.
wości filtru oraz przeglądania kodów błędów.
Przycisk produktu: Daje dostęp do elementów menu w trybie
wieloproduktowym; pozwala wprowadzać elementy podczas
programowania.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Temp (temperatury) i Info

