
Yes voor Filteraanvraag 
 
1. De computer geeft 

(nu filteren?) weer. Yes no (ja nee) en de 

blauwe LED flikkert. 

2. Druk op 1 (YES) (JA) . 

3. De computer geeft  (vat 

afschuimen) weer. 

4. Gebruik de afschuimer of vuil uit de 

vetpan te verwijderen. 

5. De computer geeft  

(bevestigen?) weer. Yes no (ja nee). 

6. Druk op 1 (YES) (JA). 

7. De computer geeft 

 (afvoeren, 

wassen en vullen) weer gedurende het 

filteren. 

8. De computer geeft  (lage 

temp) weer totdat er geschikte 

temperatuur bereikt is. 

9. De computer geeft de productnaam of een 

stippellijn weer. 

 

Nee voor Filteraanvraag 
 

1. De computer geeft 

 (nu filteren? Ja Nee) weer en 

de blauwe LED flikkert. 

2. Druk op û2 (NO) (NEE). 

3. De friteuse gaat verder met de normale 

werking. 

JIB-systeem (Jug In Box) (kan in 
kast) 
 

1. De oranje LED op de fritseuse licht op. 

2. Open de deur om aan de JIB te kunnen. 

3. Verwijder de oliepijp uit de JIB. 

4. Verwijder de JIB. 

5. Open een nieuwe oliekan en verwijder 

de folie onder het deksel. 

6. Plaats de toevoerpijp terug in de doos 

met het deksel op zijn plaats. 

7. Plaats de nieuwe kan in de 

friteusebehuizing. 

8. Houd de oranje resetknop ingedrukt 

totdat de LED uitgaat. 

 
Bulkoliesysteem 
 

1. De oranje LED op de fritseuse licht op. 

2. Open JIB-deur. 

3. Houd de oranje resetknop ingedrukt 

totdat de JIB vol is, laat dan los.   

LAAT NIET TEVEEL OLIE IN DE 

JIB LOPEN. 

4. Het oranje licht gaat uit.  

Antwoorden op Filteraanvragen van het M3000 computerdisplay 

Handleiding voor filteren op het einde van de dag Reageren op het Lage 
oliepeil 

waarschuwingslichtje 

Reageren op de 
friteuse Filter pompt 

Is vat vol? 
 

1. De computer geeft 

(Is vat vol? ja/nee) * weer. 

2. Druk op 2 (NO) (NEE).  

3. De computer geeft F  (vullen) weer en de olie 

wordt terug in de vetpan gepompt. 

4. Wanneer de pompcyclus voltooid is geeft de computer 

 (is vat vol?) weer. (ja/nee). 

5. Als de vetpan vol is drukt u op 1 (YES) (JA) en gaat u 

naar stap 9. 

6. Als de vetpan niet vol is drukt u op 2 (NO) (NEE). De 

pomp zal weer voor 30 seconden beginnen pompem, 

waarna  (is vat vol?) wordt 

weergegeven.  (ja/nee). (Als u drie keer 

zonder succes de vetpan probeert te vullen zal u het 

filterkussen moeten vervangen? (ja/nee) wordt 

weergegeven.) 

7. De computer geeft  

(Vervang filterkussen?) weer.  (ja/nee). 

8. Reinig het filterkussen en vervang het.  

9. Eens de filterpan 30 seconden uit de kast is gaat de 

computer terug naar de laatste status of naar  (uit). 
 

*NB: Na zes onsuccesvolle pogingen om het vat te vullen 
geeft de friteuse Service required (onderhoud nodig) 
weer. Als u op NO (NEE) drukt kunt u bakken, maar de 

friteuse zal het onderhoud weer aanvragen na 15 
minuten.  Bel een onderhoudspersoon. 

Verstopte afvoer 

 

1. De computer geeft  (ontstop afvoer) 

weer, wat daarna verandert in 

(is afvoer ontstopt?) dat afwisselt met (ja). 

2. Haal het vuil uit de afvoer met behulp van de fryer's friend 

en druk op de  ( ) (1 ja) knop als de afvoer 

uitgekuisd is om verder te gaan. 
3. De computer geeft  (afvoeren) weer en de 

normale filterwerking gaat verder. 

1. Zet de friteuse UIT. 

2. Houd de filterknop drie seconden ingedrukt 

(rechter zijde voor vol vat; gewenste zijde 

van een onderverdeeld vat). 

3. U hoort een geluidsignaal en de computer 

geeft  (filtermenu) en 

(Autofilter) weer. 

4. Gebruik 6knop om naar 

(onderh. filter) te 

scrollen. 

5. Druk op 1. 

6. De computer geeft 

(onderh. filter?) 

en (ja nee) weer. 

7. Druk op 1 (YES) . 

8. De computer geeft  (filteren) 

weer. 

9. De olie vloeit weg uit de vetpan. 

10. De computer geeft 

 (vat schrobben voltooid?) 

weer en  (ja). 

11. Schrob het vat en druk op 1 (YES) (JA). 

12. De computer geeft  (was 

vat?) weer en (ja). 

13. Druk op 1 (YES) (JA). 

14. De olie loopt uit de vetpan en de computer 

geeft  (wassen) weer. 

15. De computer geeft 

(opnieuw wassen?) weer en  (JA 

NEE). 

16. Druk op 2 voor (nee); 1 voor  

(ja). 

17. Als u NO (NEE) geantwoord hebt geeft de 

computer  (spoelen) weer. 

18. De vetpan wordt gespoeld. 

19. De computer geeft  

(opnieuw spoelen?) weer en  (ja 

nee). 

20. Druk op 2 voor Nee; 1 voor  (ja). 

21. Als u NEE geantwoord hebt 

geeft de computer 

(polijsten?) en (ja 

nee) weer. 

22. Druk op 1. 

23. De olie loopt door de vetpan. 

24. De computer geeft  

(polijsten) weer en er start een afteltimer 

van vijf minuten. 
25. Na vijf minuten, of als u op de û2 knop 

drukt, stopt het polijsten en geeft de 

computer  (vat vullen?) en 

 (ja) weer. 

26. Druk op 1 (YES) (JA). 

27. De vetpan wordt gevuld en er wordt 

 (vullen) weergegeven. 

28. De computer geeft 

 (is vat vol? ja nee) weer. 

29. Druk op 1  voor ja; 2  voor nee. 

30. Als u ja kiest geeft de computer  (uit) 

weer. 

31. Als u nee kiest begint te pomp te pompen en 

herhalen de stappen vanaf stap 27. 
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Dagelijkse reiniging van de filterpan en voorbereiding 

1 

De filterpan moet dagelijks 

worden gereinigd en het 

filterkussen vervangen. Volg 

deze instructies om de 

filterpan klaar te maken: 
Verwijder de pan en haal hem 
uit elkaar. Reinig grondog. 

Laat geen water in de pan. 

Steek de pan terug in elkaar in 
de volgende volgorde: 

1. Plaats het binnenscherm. 

2. Plaats het filterkussen, met 
de ruwe kant naar boven, in 
de pan. 

3. Plaats de aandrukring op 
het filterkussen. 

4. Plaats de korstlade. 

5. Zet de filterpan stevig in de 
kast. Zorg ervoor dat het 
MIB-display op A staat. 

   

2 

3 

4 

Het filterkussen in een 
LOV™ friteuse moet 
minstens een keer epr dag 
worden vervangen. Bij 
winkels die grotere 
volumes verkopen moet dit 
meerdere keren gebeuren. 

Vervang de O-ringen elke 90 


