Ръководство за зоната на фритюрник LOV™
Пържени картофи/Картофени крокети
•

Качество
□ Какви са очакванията на клиентите от
пържените продукти?

•
•

Прясно приготвени и с добре изразен
вкус
Сервирани горещи
Описания „Златен стандарт за“

Бутони за филтриране, температура,
информация, програмиране и придвижване

Индикаторна
лампа за
топлината

Бутони за
цикъл на
готвене и
избор

ON/OFF
(Включено/
Изключено)

ON/OFF
(Включено/
Изключено)
Бутони за продукти

□ Поставете електрическия прекъсвач в
позиция ON (Включено)

1. Компютърът показва FR FRIES
(Пържени картофи).

Натиснете десния бутон ON/OFF
(Включено/Изключено) за цял съд
или натиснете бутона ON/OFF
(Включено/Изключено) от
желаната страна на разделен на
сектори съд. 30 минути за
загряване.

3. Дисплеят на компютъра ще се
промени от FR FRIES (Пържени
картофи) на <<<<>>>>.
5. Натиснете и задръжте за три
секунди бутона за канал за
готвене под десния дисплей.

HASH BRN

6. Ще се чуе остър звук.

or

7. Дисплеят показва LOW TEMP
(Ниска температура) до
достигане на правилната
температура за готвене на
картофени крокети.

1. Натиснете и бързо освободете бутона
за продукта „пържени картофи“.
2. Дисплеят на компютъра ще се промени
от HASH BRN (Картофени крокети) на
<<<<>>>>.

<<<<>>>>

3. Ще се чуе алармен звук.
4. Натиснете и задръжте за три секунди
бутона за канал за готвене под десния
дисплей.
5. Ще се чуе остър звук.

FR Fries

<<<<>>>>

4. Ще се чуе алармен звук.

FR FRIES

□ Променете от ЗАКУСКА НА
ОБЯД

6. Дисплеят се променя на FR Fries
(Пържени картофи).

FR Fries

2. Натиснете и бързо освободете
бутона за продукта „картофени
крокети“.

□ Погледнете ДИСПЛЕЯ, показващ
приготвяния продукт
Уверете се, че показаният на
дисплея елемент от менюто е
пържени картофи или картофени
крокети.

□ Променете от ОБЯД НА ЗАКУСКА

8. Дисплеят се променя на HASH
BRN (Картофени крокети)

Low temp

Hash brn

Ръководство за зоната на фритюрник LOV™
Пържени картофи/Картофени крокети
□ Приготвяне на пържени картофи или
картофени крокети (Дисплей
за отделен продукт)
1. Натиснете бутона на канал за
готвене, за да започнете
цикъл на готвене.

FRY

2. На дисплея се редуват името
на продукта и оставащото време
за готвене.

7. Натиснете бутона на канала
за готвене, за да спрете
алармения звук.
8. Активира се таймерът за
качество. Показва се Q7, което
се редува с FRIS (Картофи) на
дисплея. Обратното отброяване
започва.

Син светодиод светва, след
като дванадесет кошници с
пържени продукти са били
изпържени в един и същи
съд.

2.

Компютърът показва FILTER
NOW? (Да се филтрира ли
сега?) YES/NO (Да/Не).

3.

Натиснете бутон 1.

4.

Компютърът показва SKIM
VAT (Оберете ваната).

Skim vat

5.

Използвайте цедка, за да
оберете трохи и остатъци от
съда за пържене и да ги
извадите от него.

CONFIRM

duty

PULL

5. Краят се отбелязва с алармен
звук и на дисплея се показва
PULL (Извадете), когато цикълът
на готвене приключи.
6. Извадете продукта от ваната.

1.

2:34

3. При включване на алармата за
задължение, раздрусайте
кошницата (само за пържени
картофи).
4. Натиснете бутона на канала за
готвене, за да спрете алармения
звук.

□ Автоматично периодично филтриране

Q7

6.

Компютърът показва
CONFIRM? (Ще потвърдите
ли?) – за потвърждаване на
филтрирането – и YES NO
(Да/Не).

7.

Натиснете бутон 1.

8.

Компютърът показва
DRAINING, WASHING и
FILLING (Изпразва се,
измива се, пълни се) по
време на филтрирането.

9.

Това обикновено отнема по 4
минути на съд за пържене –
филтрира се само по един
съд едновременно.

FRY

QUAL

9. Когато продуктът трябва да се
изхвърли, се показва QUAL (Качество).
10. Натиснете бутона на канала за готвене, за да
възстановите дисплея на FR FRIES (Пържени
картофи) и уредът е готов за готвене.

□ Напълнете тубата в кутия
(JIB) (нивото на олиото в
резервоара е ниско)
1. Жълт светодиод светва,
когато олиото в тубата в кутия
(JIB) намалее.
2. Отворете вратата и сменете
тубата с олио за пържене с
нова туба с олио (обекти без
RTI).
3. Натиснете и задръжте бутона за
нулиране над тубата с олио,
докато светлината угасне.

FILTER NOW?

DRAINING,
WASHINg,
FILLING.

10. НЕ СЛАГАЙТЕ КОШНИЦИ В
СЪДА ЗА ПЪРЖЕНЕ, ДОКАТО
СЕ ФИЛТРИРА.
11. След приключване на
автоматичното филтриране
съдът за пържене се пълни с
олио и компютърът показва
LOW TEMP (Ниска
температура), докато съдът
стане готов за готвене.
12. Използвайте съда за
пържене, когато името на
продукта се покаже на

Bulgarian

Low temp

FR Fries
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