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LOV™ Fritöz İstasyon Kılavuzu 

Kalite 
 
□ Kızarmış ürünler için müşteri 
beklentileri nelerdir?  

• Taze ve tam lezzet 
• Sıcak servis yapılmış 
• Altın Standart Kalite açıklamaları 

 

McNuggets, Gevrek, vs  

□ Güç anahtarını AÇIK pozisyona çevirin. 
 

Tam dolu kap için sağdaki AÇIK/
KAPALI anahtarına veya bölümlü 
kabın istenilen tarafını 30 
dakikalığına ısıtmak için istenilen 
taraftaki AÇIK/KAPALI 
anahtarına basınız. 

 
 
□ Ürün pişirme EKRANINI kontrol et 
 
Ekran kesikli çizgileri gösterir. 

Veya ekranda gösterilen bu tavadaki 
kızartılmış ürün pişirme menü 
seçeneğini onaylayın. 
 
□ Çoklu Üründen Özel  
Amaçlıya Değiştirme 
 
1. İstenilen ürün için ürün 

anahtarına basın. 

2. 3 saniye boyunca ekranın 
altındaki pişirme fonksiyonu 
tuşuna basın ve tutun. 

3. Bip sesi duyulacaktır. 

4. Ekran seçilen ürünün ürün 
ismini gösterecektir. 

 

□ Özel Amaçlıdan Çoklu Ürüne 
Değiştirme 

 
1. Yaklaşık üç saniye boyunca, bip 

sesi duyuluncaya  kadar ekran 
menü seçeneğinin altındaki 

pişirme fonksiyon düğmesine 
basın ve tutun. 

2. Ekrandaki ibare kesikli çizgilere 
dönüşür. 

 

□ Kızartılmış ürünlerin pişirilmesi 
(Çoklu ürün göstergesi) 
 

1. Ürün ekranında kesikli çizgiler 
belirir. 

2. Bir ürün düğmesine basın. 

3. Bir pişirme fonksiyon tuşuna 
basın ve ürün sepetini kızartma 
kabına yerleştirin. 

4. Ekran değişimli olarak product 
name (ürün adı) ve  
remaining cook time
(kalan pişirme 
zamanını) gösterir.   

5. Eğer ürünün görev alarmı 
ihtiyacı olursa görev alarmı 
çalar.  

6. Görev alarmını iptal ekmek için 
pişirme fonksiyon tuşuna 
basınız.  

7. Pişirme çevrimi bittiğinde bitiş 
alarmı çalar ve ekranda PULL 
(ÇEK) görüntülenir.. 

8. Ürünü kazandan çekiniz. 

9. Alarmı iptal ekmek için pişirme 
fonksiyon tuşuna basınız. 

10. Ürün ekranında kesikli çizgiler 
belirir.  

------- 

------- 

duty 

------- 

MCCK 

MCCK      2:34 

Pişirme 
fonksiyonu 
ve Seçim 

AÇIK/
KAPALI 

Filtre, Sıcaklık, Bilgi, 
Programlama ve Navigasyon 

Isı 
gösterge 
Lambası 

Ürün Düğmeleri  

AÇIK/
KAPALI 



Skim vat 

CONFIRM 

DRAINING, 
WASHING, 
FILLING 

FILTER NOW?  

Low 
temp 

-------- 

□ Kutudaki Sürahiyi doldurun (JIB)  
(Yağ haznesi düşük) 

 
 
1. KS’deki yağ seviyesi düşükse 

Sarı LED ışık yanar. 

2. Kapağı açınız ve kızartma 
yağ sürahisini yeni kızartma 
yağ sürahisi ile değiştiriniz. 
(RTI olmayan yerlerde) 

3. Kızartma yağ sürahisinin 
üstündeki sıfırlama düğmesine                    
basınız ve ışık sönünceye                             
kadar basılı tutunuz. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Otomatik Aralıklı Filtreleme 
 
1. Tek kapta 6 sepet kızartılmış 

ürün kızartıldıktan sonra Mavi 
LED ışık yanar. 

2. Bilgisayarda FILTER NOW? 
(ŞİMDİ FİLTRE EDİLSİN Mİ) 
ibaresi görüntülenir. EVET 
HAYIR 

3. Buton 1'e basın. 

4. Bilgisayar SKIM VAT (YAĞ 
KAZANI) ibaresini görüntüler. 

5. Yağ alma aracını kullanarak 
kızartma kabından yağı alın ve 
kırıntı ve atıkları çıkarın. 

6. Bilgisayar CONFIRM (ONAYLA) 
(filtre etmeyi onayla)  
görüntüler YES NO (EVET 
HAYIR). 

7. Buton 1'e basın. 

8. Süzme sırasında bilgisayar 
DRAINING, WASHING ve 
FILLING (BOŞALTMA, YIKAMA, 
DOLDURMA) görüntüler. 

9. Bir seferde bir kabı süzme 
işlemi kızartma kabı başına 
yaklaşık 4 dakika sürecektir.  

10. FİLTRE ETME SIRASINDA 
SEPETLERİ KIZARTMA KABINA 
KOYMAYIN. 

11. Otomatik süzme işleminden 
sonra, kızartma kabı yağ ile 
dolacaktır ve kap pişirmeye 
hazır oluncaya kadar bilgisayar 
LOW TEMP (DÜŞÜK ISI) 
görüntüler.   

12. Ürün ismi ekranda 
göründüğünde veya kesikli 
çizgilere döndüğünde kızartma 
kabını kullanın. 

 

*NOT: Fileto kabı lezzet kaybı olacağından 
OAF gerektirmez  
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