
G: JIB: Jug in a Box (Sürahi Kutuda), 
otomatik tamamlamada kullanılan yağın 
bulunduğu haznedir. Bu, kızarma 
kaplarını doldurmak için değil sadece 
yağ seviyesini koruma amaçlı olarak 
kullanılır. Otomatik tamamlamada 
sadece taze yağ kullanınız. 

NOT: The Frymaster LOV™ fritözünün normal lokanta operasyonlarına başlayabilmesi  için 
bir kurulum, uygulama ve eğitim aşamalarına gerek vardır.  

1. Güç anahtarlarını açın (D). 
2. Kazanları alt doldurma çizgisine        
      kadar doldurun. 
3. Düğmeleri kullanarak bilgisayarı açın 
4. Bilgisayarda “CHANGE FILTER PAD? YES/NO” (FİLTRE 

PEDİNİ DEĞİŞTİRME? EVET/HAYIR) görüntülenir.  
5.  1 (YES) (EVET) basın ve bilgisayar “REMOVE 

PAN” (TAVAYI ÇIKARIN) görüntüler.  
6. Tavayı çıkarın ve Bilgisayarda “CHANGE FILTER 

PAD” (FİLTRE PEDİNİ DEĞİŞTİRME) görüntülenir. 
7. Filtre tavasını takınız, tavanın 30 saniye dışarıda olmasını 

sağlayınız. Filtre tavasını tekrar kurun. 
8. Sağ kabine JIB yi yerleştirin (Sürahi bir Kutuda), kaldırma 

tüpünü açık kazana yerleştirin (G). 
9. JIB sıfırlama anahtarına ışık sönene kadar basın ve tutun. 

(F).  
10. MIB A ekranında görüntülenmesini sağlayın. P filtre 

tavasının doğru yerleşmediğini belirtir. Gerekirse filtre 
tavasını tekrar yerleştirin. 

11. Pişirme sırasında ekrandaki şimdi Filter Now Prompt 
(Filtre et komutuna) aydınlatılmış mavi (B) ışık düğmesine 
basarak (A) 1 (YES) (EVET) yanıtı verin. 

12. JIB ışığı (E), JIB (G) değişmesiyle sıfırlamayı veya RTI 
sistemi ile JIB dolumu için (F) yanıtı verin. 

LOV™ Hızlı Başlangıç: 

819-6452 2-10 

F: JIB sıfırlama düğmesi: JIB 
değişiminden sonra yeşil ışık 
sönene kadar basın ve tutun.  

D: Güç Düğmesi: Her bilgisayarın 
altında bir kabin (sadece yerel elektrik). 

C: MIB: Sistem durumunu 
görüntüler.  

B: M3000: Otomatik 
filtreleme için 
Programlanabilir. Filtre 
komutuna EVET cevabı 
vermek için.  

A: Filtre ışığı: 
Filtreleme 
yapılması 
gerektiğinde 
yanar. 

E: JIB ışığı: yağ hazne seviyesi 
düşük olduğunda yanar. 

Turkish 



M3000 Düğme Kılavuzu 
 
AÇIK/KAPALI: Tam Kap: iki tarafında bilgisayar açılır. 
Bölünmüş kap: düğmeler ilgili tarafı açar. 
 

Ürün Butonu: Çoklu ürünlerde menü öğelerine erişiniz; 
programlarken öğeleri giriniz. 
Pişirme çevrim Düğmeleri: 1 Pişirme çevrimlerine başla; 
Komutlara evet diyerek yanıtla. 

2 Pişirme çevrimlerine başla; komutlara hayır diyerek 
yanıtla. 
  
Filtre Düğmeleri: Bir sonraki otomatik filtre çevrimine kadar 
pişirme çevrimi basın ve bırakın görüntülenir. Erişilen filtre 
menüsüne basın ve tutun. 
 

Sıcaklık Düğmesi: Geçerli sıcaklık  için bir kez ayar noktası 
için iki kez basın. Bilgisayar kapalı düğmesiyle birlikte yazılım 
versiyonunu görüntülemek için basın. 
 

Bilgi Düğmesi: Basma ve bırakma geri kazanım zamanını 
gösterir; filtre istatistiklerine erişmek için basın ve tutun. 
 

Sol/Sağ İmleç Düğmeleri: Menü öğeleri arasında imleci 
ilerletin veya geri dönün. 
 

Yukarı/Aşağı Düğmeleri: Programlamada ilerleme veya 
geri. 

Navigasyon Hızlı Başlangıç 
 

Filtre Menüleri 
 
Filtre düğmelerinden birine basın ve tutun. Bilgisayar 
ekranında Filtre Menüsü, Otomatik Filtrelemeye değiştir, 
görüntülenir. düğmeleriyle diğer seçimler arası geçiş 
yapın.  

1 düğmesiyle seçim yapın. 
2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.  

 
Programlama Seviyeleri 
 
Seviye 1: Eski öğeleri değiştirme veya ekleme, derin temizlik 
ve otomatik filtreleme saatini etkinleştirme veya devre dışı 
bırakma. 
 
Sıcaklık ve bildi düğmelerine Basın ve tutun. 
Ekranda kod belirir. 
Düğmelerle 1234 girin. 
Bilgisayar Sevile 1. Ürün seçimine Product Selection 
(Değişiyor Görüntüler). 

düğmeleriyle istenilen öğeye geçiş yapın. 
1 düğmesiyle seçim yapın. 
2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.  

 
Seviye 2: Eski ürün tamamlamalarını değiştirme, parola 
ayarlama, ses seviyelerini ayarlama, ve filtre sıklığını 
ayarlama, hata kodlarına bakınız. 
 
Sıcaklık ve bilgi düğmelerine 10 saniye boyunca basın ve 

tutun. 
Ekranda kod belirir. 
1234 tuşlayın. 
Bilgisayar (Level 2 à Prod Comp.) (Sevile 2 Ürün             
tamamlamaya) değişiyor görüntüler. 

 düğmeleriyle istenilen öğeye geçiş yapın. 
1 düğmesiyle seçim yapın. 
2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.  

 
Bilgi Modu: Erişilen filtre durumları, kullanımları inceleme, 
son yük. 
 
Üç saniye boyunca bilgi butonuna basın ve tutun. 
Bilgisayar ekranında (Info Mode à Filter Stats) bilgi modu 
Filtre durumuna değişiyor görüntüler. 

düğmeleriyle istenilen öğeye geçiş yapın. 
1 düğmesiyle seçim yapın. 
2 düğmesiyle herhangi bir zaman çıkış.  

 
 

Sorun Giderme 
 

Fritöz kapatmıyor? JIB ışığını kontrol edin değiştirin/tekrar 
doldurun. 
Bilgisayar Insert Pan? (Tayayı yerleştir diniz mi?) 
görüntülüyor: Filtre kabını tekrar oturtun. 
Bilgisayar Is Vat Full? Yes/No (Kazan Dolu? Evet/hayır)
görüntüler: Yağa dönmek için gösterilen adımları izleyin.  
Bilgisayarda Change Filter Pad? (Filtre pedini 
değiştirme)  görüntülenir: Filtre pedini değiştir, en az 30 
saniye boyunca, kabın fritözün dışında olmasını sağlayın.  

AÇIK/KAPALI Ürün Düğmeleri 

Filtre, Sıcaklık, Bilgi, Navigasyon Pişirme/Seçim  

AÇIK/KAPALI 


