
G: JIB: Jug in Box, bevat olie voor het 
automatische bijvulsysteem. Het wordt 
niet gebruikt om vaten te vullen, enkel om 
het oliepeil te behouden. Gebruik enkel 
verse olie in het bijvulsysteem. 

NB: De Frymaster LOV™ friteuse moet eerst worden opgestart en er moet een 
demonstratie en training gegeven worden voordat u hem in een restaurant kunt gebruiken. 

1. Zet de stroomschakelaren aan (D). 
2. Vul de vaten tot aan de onderste  
       vullijn. 
3. Zet de computer aan met de knop 
4. De computer geeft “CHANGE FILTER PAD? (VERVANG 

FILTERKUSSEN?) en YES/NO (JA NEE)” weer. 
5. Druk op 1 (YES) (JA) en de computer geeft “REMOVE 

PAN” (VERWIJDER PAN) weer. 
6. Verwijder de pan en de computer geeft “CHANGE 

FILTER PAD” (VERVANG FILTERKUSSEN) weer. 
7. Zet de filterpan weer in elkaar, en zorg ervoor dat de pan 

30 seconden uit de kast was. 
8. Zet de JIB (Jug in a Box) in de rechter kast met de 

olietoevoerpijp in de open kan (G). 
9. Houd de JIB-resetknop ingedrukt totdat het licht uitgaat. 

(F). 
10. Controleer of A wordt weergegeven op het MIB-display. 

Een P betekent dat de pan niet correct op zijn plaats 
staat. Plaats de filterpan goed indien nodig. 

11. Antwoord YES als er tijdens het bakken Filter Now  (B) 
wordt gevraagd en er een lauw licht (A) gaat branden 
door op de 1 (YES) (JA) knop te drukken. 

12.  Als het JIB licht (E) brandt vervangt u de JIB (G) en reset 
of hervult u die met het RTI-systeem. 

LOV™ Snelle Start:  

819-6634 02-10 

F: JIB resetknop: Houd na het 
terugzetten van de JIB de knop 
ingedrukt totdat het gele licht 
uitgaat. 

D: Stroomschakelaar: Een in de kast 
onder elke computer (VS elektrisch 
enkel). 

C: MIB: Geeft de status van 
het systeem weer. 

B: M3000: 
Programmeerbaar voor 
automatische filtering. 
druk op de 1 (YES) 
knop om ja te antwoorden 
op de filteraanvraag.  

A: Filterlicht: 
Gaat barnden 
wanneer het tijd 
is om te filteren. 

E: JIB-licht: Licht op wanneer 
het oliepeil in de JIB laag is. 



M3000 knoppengids 

AAN/UIT: Volledig vat: Langs beide kanten van de 
computer. Onderverdeeld vat: Knop draait naar gewenste 
kant. 
 

Productknop: Ga naar menu-items in multi-productmodus, 
voer items in bij het programmeren. 
Bakcyclusknoppen: 1 Start bakcycli, ja reageren op 
aanvragen. 
2 Start bakcycli, nee reageren op aanvragen. 
 

Filterknoppen: Druk op de bakcycli tot de volgende 
automatische filtercyclus. Ingedrukt houden: naar het 
filtermenu gaan. 
 

Temp-knop: Druk eenmaal voor de huidige temperatuur, 
twee maal voor de ingestelde waarde. Druk als de computer 
uit staat voor de software-versie. 
 

Info-knop: Indrukken en loslaten: hersteltijd wordt 
weergegeven; ingedrukt houden: filterstatistieken worden 
weergegeven. 
 

Linker/Rechter cursorknoppen: Door de menu-items 
bewegen en de cursur naar voor of naar achter bewegen. 
 

Boven/Onder knoppen:  Verdergaan of terugkeren bij 
programmeren. 
 
 

Navigatie Snelle referentie 
 

Filtermenu's 

Houd een van de filterknoppen ingedrukt. De computer geeft 
Filter Menu (filtermenu) weer, waarna dit verandert in Auto 
Filter (Autofilter). Scroll naar andere keuzen met 65knoppen. 
Maak een selectie met de 1-knop. 
Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de 2-knop. 
 

Niveaus programmeren 

Niveau 1: Wordt gebruikt om items te wijzigen of er nieuwe 
toe te voegen, diepreinigen en om de automatische filterklok 
te activeren en te deactiveren. 
 

Houd de temp- en info-knoppen ingedrukt. 
De code verschijnt op het display. 
Voer 1234 in met de knoppen. 
De computer geeft Level 1 (niveau 1) weer dat verandert in 
Product Selection (Productselectie). 
Scroll met de knoppen naar het gewenste item. 
Maak een selectie met de 1-knop. 
Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de 2-knop. 
 

Niveau 2: Wordt gebruikt om de productcompensatie te 
wijzigen, wachtwoorden in te stellen, het volumeniveau aan 
te passen, alsook de filterfrequentie en om foutcodes te 
bekijken. 
 

Houd de temp- en info-knoppen 10 seconden ingedrukt. 
De code verschijnt op het display. 
Geef 1234 in. 

De computer geeft Level 2 (niveau 2) weer dat verandert in 
Prod Comp (Prod.comp.). 
Scroll met de knoppen naar het gewenste item. 
Maak een selectie met de 1-knop. 
Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de 2-knop. 
 

Infomodus: Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de 
filterstatistieken, het gebruik en de laatste lading te bekijken. 
 

Houd de info-knop drie seconden ingedrukt. 
Op de computer verschijnt Info Mode (infomodus), dat 
verandert in Filter Stats (filterstatistieken). 
Scroll met de knoppen naar het gewenste item. 
Maak een selectie met de 1-knop. 
Verlaat het menu wanneer u maar wilt met de 2-knop. 
 

Probleemoplossing 
Friteuse vult niet bij? Controleer het JIB-licht; vervang/
hervul. 
Computer geeft Insert Pan? (zet pan?)weer: Zet de 
filterpan goed. 
Computer geeft Is Vat Full? (vat vol?) weer. Yes/No (Ja/
nee): Volg de weergegeven stappen om de olie terug te 
laten vloeien. 
De computer geeft Change Filter Pad? (Vervang 
filterkussen) weer. Vervang het filterkussen, zorg ervoor dat 
de pfilterpan 30 seconden uit de kast geweest is. 

AAN/UIT Productknoppen 

Filter, Temp, Info, Navigatie Bak/Selecteer  

AAN/UIT 


