
G: JIB: Туба в кутия,  съдържа 
олио за автоматичната система за 
допълване. Не се използва за 
пълнене на ваните, а само за 
поддържане на нивото на олиото. 
Използвайте само ново олио в 
системата за допълване. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди започването на нормална работа в ресторанта фритюрникът Frymaster LOV™  трябва 
да бъде въведен в експлоатация и да бъде проведена демонстрация и обучение за използването му. 

1. Включете електрическите прекъсвачи (D). 
2. Напълнете ваните до долната                              

линия на пълнене. 
3. Включете компютрите от бутона. 
4. Компютрите показват CHANGE FILTER PAD? (Смяна на     

филтърната подложка?)  YES/NO (Да/Не). 
5. Натиснете 1 (Да) и компютърът показва REMOVE PAN 

(Махнете съда). 
6. Извадете съда и компютърът показва CHANGE FILTER 

PAD (Сменете филтърната подложка). 
7. Сглобете филтърния съд, като се уверите, че съдът е 

навън за 30 секунди. 
8. Поставете JIB (тубата в кутия) в десния шкаф, като 

сложите смукателната тръба в отворената туба (G). 
9. Натиснете и задръжте ключа за нулиране на JIB, докато 

светлината изгасне. (F).  
10. Уверете се, че на дисплея на MIB е показано „A“. „P“ 

означава, че филтърният съд не е поставен правилно. Ако 
е необходимо, нагласете филтърния съд до правилно 
положение. 

11. По време на готвенето отговаряйте с YES (Да) на 
подканата Filter Now (B) (Филтриране сега) и светналата 
синя светлина (A), като натискате бутона 1 (Да). 

12. Реагирайте на светлината на JIB (E) и подменете JIB (G). 
Нулирайте или напълнете JIB с RTI системата. 

Бърз старт с LOV™ : 

819-6621 4-09 

F: Бутон за нулиране на JIB: 
Натиснете и задръжте, след 
като смените JIB, докато 
жълтата светлина угасне. 

D: Електрически прекъсвач: Един в шкафа под 
всеки компютър (само електрическата схема в 
САЩ).  

C: MIB: Показва 
състоянието на системата.  

B: M3000: Може да се 
програмира за 
извършване на 
автоматично 
филтриране. 
Натиснете           
бутона  

A: Светлина 
на филтъра: 
Светва, когато 
трябва да се 
извърши 
филтриране. E: Светлина на JIB: Светва, когато 

олиото в резервоара намалее. 

Bulgarian 



Ръководство за бутоните на М3000 
 
ON/OFF (Включено/Изключено): Цяла вана: бутоните и от 
двете страни включват компютъра. Разделена на сектори 
вана: бутоните включват съответстващата си страна. 
 

Бутони за продукти: Ползвайте елементи от менюто в 
режим на няколко продукта. Можете да въведете елементи 
при програмиране. 
Бутони за цикъл на готвене: 1 – започва цикли на 
готвене, отговаря с „Да“ на подканите. 

2 – започва цикли на готвене, отговаря с „Не“ на подканите. 
  
Бутони за филтриране: Натискането и отпускането им 
показва оставащия брой цикли на готвене до следващия 
автоматичен цикъл на филтриране. Натискането и 
задържането им отваря меню „Филтриране“. 
 

Бутон Temp (Температура): Натиснете веднъж за текущата 
температура, два пъти за контролната точка. Натиснете го, 
когато компютърът е изключен, за да видите версията на 
софтуера. 
 

Бутон Info (Информация):  Натискането и отпускането му 
показва времето за възстановяване. Натискането и 
задържането му показва статистически данни за филтъра. 
 

Бутони с ляв и десен курсор: Придвижете се напред или 
назад в менютата и техните елементи.  
 

Бутони Нагоре/Надолу  Служат за придвижване напред или 
назад при програмиране.  
 

Бърза справка за навигацията 
 

Filter Menu (Меню „Филтриране“) 
 

Натиснете и задръжте независимо кой бутон за филтриране. 
Компютърът показва Filter Menu (Меню „Филтриране“), което 
се променя на Auto Filter (Автоматично филтриране). 
Превъртете до други опции с бутоните 65. 
Направете избор с бутона  1. 
Излезте по всяко време с бутона 2. 
 

Нива на програмиране 
 
Ниво 1: Използва се за промяна и добавяне на нови 
елементи, за дълбоко почистване, както и за активиране и 
деактивиране на часовника на автоматичното филтриране. 
 
Натиснете и задръжте бутоните Temp (Температура) и Info 
(Информация). 
 

На дисплея се показва Code (Kод). 
Въведете 1234 с бутоните. 
Компютърът показва Level 1 (Ниво 1), което се променя на 
Product Selection (Избиране на продукти). 
С бутоните 65 превъртете до желания от вас елемент. 
Направете избор с бутона  1. 
Излезте по всяко време с бутона 2. 
 

Ниво 2: Използва се за промяна на компенсацията на 
продуктите, за задаване на пароли, за коригиране на нивото 
на звука и честотата на филтриране, както и за преглед на 
кодове за грешки. 
 

ON/OFF (Включено/
Изключено)  Бутони за продукти  

 Филтриране, Температура, Информация, Придвижване  Готвя/Изберете 

ON/OFF (Включено/
Изключено)  

(Информация) за 10 секунди. 
На дисплея се показва Code (Kод). 
Въведете 1234. 
Компютърът показва Level 2 (Ниво 2), което се променя на 
Prod Comp (Компенсация на продуктите). 
С бутоните 65 превъртете до желания от вас елемент. 
Направете избор с бутона  1. 
Излезте по всяко време с бутона 2. 
 

Info Mode (Режим „Информация“): Използва се за достъп 
до статистическите данни за филтрирането, за преглед на 
потреблението и на последното натоварване. 
 

Натиснете и задръжте бутона Info (Информация) за три 
секунди. 
Компютърът показва Info Mode (Режим „Информация“), 
който се променя на Filter Stats (Статистика за 
филтрирането). 
С бутоните 65 превъртете до желания от вас елемент. 
Направете избор с бутона  1. 
Излезте по всяко време с бутона 2. 
 

Отстраняване на неизправности 
 

Фритюрникът не се допълва? Проверете светлината на 
JIB. Подменете/напълнете отново. 
Компютърът показва Insert Pan? (Поставете съда?) 
Нагласете филтърния съд на мястото му. 
Компютърът показва Is Vat Full? (Пълна ли е ваната?) 
Yes/No (Да/Не): Следвайте показаните стъпки, за да 
върнете олиото.  
Компютърът показва Change Filter pad? (Смяна на 
филтърната подложка?) Сменете филтърната подложка, 
като се уверите, че съдът е извън фритюрника поне за 30 
секунди. 


