™

LOV Hurtigstart:
A: Filterlys:
Lyser når det er
på tide å filtrere.
E: JIB-lys: Lyser når oljenivået
er lavt.
B: M3000:
Programmerbar for
automatisk filtrering.
Presse 91 (YES) knappen
for å respondere JA til å
filtrere.

1. Skru på hovedbrytere (D).
2. Fyll karene til nederste
påfyllings linje.
3. Starter datamaskinene ved å bruke
knappen.
4. Displayet viser “CHANGE FILTER PAD? (bytt
filtermatte) JA/NEI"
5. Trykk 91 (JA) og displayet viser ”REMOVE PAN” (fjern
kjelen).
6. Fjern gryte og datamaskinens display viser “CHANGE
FILTER PAD” (bytt filtermatte).
7. Monter filtergryte, se etter at gryten er av i 30 sekunder.
8. Plasser JIB (Jug in a Box) i det riktige skapet, ved å
plassere oppfangningsrøret i det åpne karet (G).
9. Press og hold JIB tilbakestillingsbryter til lyset slukker
(F).
10. Påse at MIB-displayet viser A. A P angir at filterkjelen
ikke er skikkelig plassert. Sett den tomme filterpannen i
frityrkokeren igjen.
11. Under matlaging, responder JA til Filtrer Nå (B) og illuminert blått lys (A) ved å trykke på 91 (JA) knappen.
12. Reager på JIB lys (E) ved å erstatte JIB (G) og
tilbakestille eller fylle på JIB med RTI-system.

F: Nullstillingsknapp til JIB:
Press og hold etter å ha byttet
JIB til det gule lyset slukker.

C: MIB : Viser systemstatus.

D: Strømbryter : En i skapet under hver
datamaskin (kun intern elektrisitet).
G: System med olje i boks: Jug in a Box,
holder oljen på et automatisk topp-off
system. Den blir ikke brukt til å fylle
karene, kun til å styre oljennivået. Bruk
bare fersk olje i karsystemet.

MERK: Før Frymaster LOV™ kan tas i bruk på vanlig måte ved en restaurant, kreves
oppstart, demonstrasjon og opplæring.
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Kokk/Velg

Filter, Temp, Info, Navigasjon

AV/PÅ

Produktknapper

M3000 Knapp Håndbok

programmering.

AV/PÅ: Fullt frityrkar: hver side starter datamaskinen.
Delt frityrkar: knappen starter tilknyttet side.

Hurtigreferanse for navigasjon
Filter Menyer

Produktknapper: Tilgangs funksjoner i multiproduktmodus ; legg inn under programmere.
Knapper for tilberedningssyklus: 91 Start kokesykluse
knapper, svar ja på spørsmål.

Press og hold en av filterknappene. Displayet Filter
Meny, forandrer seg til Auto Filter. Gå til andre valg med
knappene  .
Gjør valg med knappen 91.
Gå ut, når som helst, med knappen 82 .

82 Start kokesykluse knapper, svar nei på spørsmål.

Programmeringsnivå

Filterknapper: Trykk og utløs displayets kokesyklus til
neste automatiske filtersyklus. Trykk og hold gir tilgang til
filtermeny.
Temperaturknapp: Trykk en gang for nåværende
temperatur, to ganger for settpunkt. Trykk med
datamaskinen av for å vise programvareversjon.
Produktknapper: Press og innhentings tid vises; press
og hold gir tilgang til filter statistikk.
Venstre/høyre markørknapper: Gå gjennom meny
funksjoner og avanser eller reverser markøren.
Opp-/nedknapper : Avanser eller reverser ved

Nivå 1: Brukes til å modifisere eller å tilføye nye ting, dyp
renser og muliggjør eller slår av automatisk
filtreringsklokke.
Press og hold Temperatur og Info knapper.
Kode kommer fram i dispalyet.
Tast inn 1234 med knappene.
Displayet viser Nivå 1 og forandrer seg til Produkt
Utvelging.
Rull med knappene  til ønsket valg.
Gjør valg med knappen 91.
Gå ut, når som helst, med knappen 82 .

AV/PÅ
sekunder .
Kode kommer fram i dispalyet.
Legg inn 1234.
Displayet viser Nivå 2 og forandrer seg til Produkt
Utvelging.
Rull med knappene  til ønsket valg.
Gjør valg med knappen 91.
Gå ut, når som helst, med knappen 82.
Infomodus: Brukes til å få tilgang til filter statistikk,
anmeldelsespraksis, vare last.
Press og hold Info knappen i tre sekunder.
Displayet viser Info Modus, forandrer seg til Filtrer
Statistikk.
Rull med knappene  til ønsket valg.
Gjør valg med knappen 91.
Gå ut, når som helst, med knappen 82.

Feilsøking

Stekepanne ikke topping av ? Kontroller JIB lys, erstatt/
refill.
Displayet viser Insert Pan? (sett på kjele?) :
Omposisjoner filter kjele.
Displayet viser Vat Full? Yes/No (Er Karet Fullt ? Ja/
Nivå 2: Brukes til å modifisere produkterstatning,
fastsette passord, justere tonenivåer og filterfrekvens, ser Nei): Følg viste trinn for å fylle opp olje.
Displayet viser Change Filter pad? (bytt filter?) Bytt
feilkoder.
filter, sikre at kjelen er slått av i minst 30 sekunder.
Press og hold Temperatur og Info knapper I 10

