
LOV™ Friteusestationgids 

Kwaliteit 
 

□ Wat zijn de verwachtingen van de 

klant voor gefrituurde producten? 

Vers en met veel smaak 

Warm geserveerd 

Gold Standadr kwaliteitsbeschrijvingen 

 

Cook Cycle 

and 

Selection 

Buttons

ON/OFF

Product Buttons

Heat

Indicator

Lamp

Filter, Temp, Info, 

Programming and 

Navigation Buttons

ON/OFF

Frieten/Hashbrowns 

□ Zet de stroomschakelaar AAN 
 

Druk op de rechter AAN/UIT knop voor  

een volle pot of druk op de  

AAN/UIT-knop op de gewenste kant 

van de onderverdeelde pot om die  

in 30 minuten op te warmen. 
 

□ Controleer het bak DISPLAY van het 

product 
 

Controleer of het 

weergegeven menu-item 

overeenkomt met frieten of 

hashbrowns. 
 

□ Overschakelen van 
ONTBIJT naar LUNCH 

 

1. Druk snel op de productknop 

voor friet. 

2. Het computerdisplay verandert 

van HASH BRN naar 

<<<<>>>>. 

3. Er is een alarmsignaal te horen. 

4. Houd de bakkanaalknop odner 

het rechter display gedurende 

drie seconden ingedrukt. 

5. U hoort een bieptoon. 

6. Het scherm verandert naar 

FR Fries. 
 

 

 

□ Overschakelen van LUNCH naar 

ONTBIJT 
 

1. De computer geeft FR FRIES 

(FRIET) weer. 

2. Druk snel op de productknop 

voor opgebakken aardappelen.  

3. Het computerdisplay verandert 

van FR FRIES naar 

<<<<>>>>. 

4. Er is een alarmsignaal te 

horen. 

5. Houd de bakkanaalknop odner 

het rechter display gedurende 

drie seconden ingedrukt. 

6. U hoort een bieptoon. 

7. Het display verandert in 

LOW TEMP (Lage temp)

totdat de correcte 

baktemperatuur bereikt is voor 

Hashbrowns. 

8. Het scherm verandert naar 

HASH BRN.  
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□ Friet of Hashbrowns bakken 

(Voorbehouden display) 

1. Druk op de bakkanaalknop om 

de bakcyclus te beginnen. 

2. Het display geeft om de 

beurten productnaam en 

resterende baktijd weer. 

3. Het taakalarm gaat af, schud 

de frituurmand (enkel friet). 

4. Druk op de bakkanaalknop om 

het alarm te annuleren. 

5. Alarm gaat om aan te geven 

dat het product klaar is en 

PULL (TREKKEN) wordt 

weergegeven wanneer de 

bakcyclus voltooid is. 

6. Haal het product uit het vat. 

7. Druk op de bakkanaalknop om 

het alarm te annuleren. 

8. De kwaliteitstimer wordt 

geactiveerd. Q7 wordt 

wisselend weergegeven 

met FRIS en een afteltimer 

start.  

9. QUAL (KWAL.) wordt 

weergegeven wanneer het 

product moet worden 

weggesmeten. 

10. Als u op de bakkanaalknop 

druk gaat het scherm terug 

naar FR FRIES en is de 

friteuse klaar voor het 

bakken.  

 

□ Vul Jug in Box (JIB)  

(oliereservoir is laag) 

1. Geel LED brandt wanneer het 

olieniveau in de JIB laag is. 

2. Open de deur en vernag de 

JIB met een nieuwe (niet-

RTI-sites).  

3. Houd de oranje resetknop 

boven de olie-JIB ingedrukt 

totdat het gele licht uitgaat. 

□ Auto Intermitterende 

Filtratie 
 

1. Blauw LED brandt nadat er 

12 manden van gefrituurde 

producten in één pot werden 

klaargemaakt. 

2. De computer geeft FILTER 

NOW? (NU FILTEREN?) weer. 

YES NO (JA NEE). 

3. Druk op knop 1. 

4. De computer geeft SKIM VAT 

(VAT AFSCHUIMEN) weer. 

5. Gebruik het 

afschuimgereedschap om de 

vetpan af te schuimen en de 

kruimels te verwijderen. 

6. De computer geeft CONFIRM

(confirm filter) (BEVESTIG 

(bevestig filter)) YES NO (JA 

NEE) weer. 

7. Druk op knop 1. 

8. De computer geeft 

DRAINING; WASHING 

(AFVOEREN, WASSEN) en 

FILLING (VULLEN) weer 

gedurende het filteren. 

9. Dit duurt ongeveer 4 

minuten per vetpan- er kan 

maar een vetpan per keer 

worden gefilterd. 

10. PLAATS TIJDENS HET 

FILTEREN DE MANDEN NIET 

IN DE VETPAN. 

11. Na het autofilteren wordt de 

vetpan opnieuw gevuld en 

geeft de computer LOW 

TEMP (LAGE TEMP) weer 

totdat de vetpan klaar is 

voor gebruik.  

12. Gebruik de vetpan wanneer 

de productnaamop het 

display verschijnt.  
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