
Hızlı Filtre iletisini Yanıtlar 

819-7104 07/12 Manual LOV™ Fritöz  

Manual LOV Hızlı Başvuru 

Ekran Önlem  

FILTER NOW? (ŞİMDİ FİLTRE 
EDİLSİN Mİ?) sırasıyla YES NO 

(EVET HAYIR) görüntüler  

Önceden kurulmuş birkaç pişirme döngü veya zamanı sonrasında denet-
leyici ekranında sırasıyla FIltEr now? (ŞİMDİ FİLTRE DİLSİN 
Mİ?) ve YES NO (EVET HAYIR) görüntülenir. 1 yes (EVET) 
düğmesine basın.  

 

sırasıyla SKIM VAT (YAĞ ALMA KA-
ZANI) ve geri sayım zamanlayıcısını 

görüntüler  
Yağ alma kazanı.   

 
 
 

sırasıyla Confirm (ONAYLA) ve 
 YES NO (EVET HAYIR) görüntüler  

Filtreleme işlemini başlatmak için  1 yes (EVET) düğmesine ve filtreleme 
işlemini iptal etmek için  (2 NO (HAYIR)) düğmesine basın. NO (HAYIR) 
seçilirse, birkaç pişirme döngüsü sonrasında fritöz yağın filtre edilmesini tekrar 
soracaktır.  

 

OPEN DRAIN VALVE 
(BOŞALTMA VANASINI AÇIN)  

Boşaltım vanasını açın.  
 
 
 

 
 

sırasıyla DRAINING (BOŞALTMA) ve 
geri sayım zamanlayıcısını görüntüler  

Hiçbiri gerekli değil.  
 

 

sırasıyla OPEN RETURN VALVE 
(DÖNÜŞ VANASINI AÇIN) ve CON-

FIRM (ONAYLA) görüntüler  

Dönüş vanasını açın ve  (1) düğmesine basın. 
 
 
 

 

sırasıyla WASHING (YIKAMA) ve geri 
sayım zamanlayıcısını görüntüler  

Hiçbiri gerekli değil.   

CLOSE DRAIN VALVE 
(BOŞALTMA VANASINI  

KAPATIN) 

Boşaltım vanasını kapatın.  
 
 
 

 

sırasıyla FILLING (DOLDURMA) ve 
geri sayım zamanlayıcısını görüntüler  

Hiçbiri gerekli değil.   

CLOSE RETURN VALVE when 
vat full (Kazan dolduğunda DÖ-
NÜŞ VANASINI KAPATIN) sırasıyla 
CONFIRM (ONAYLA) görüntüler   

Kazan dolduğu ve yağda kabarcıklar göründüğü zaman geri dönüş vanasını 
kapatın ve  (1) düğmesine basın. 
 
 
 

 

OFF (KAPALI)    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Günlük Filtre tava temizleme ve Hazırlama  

Filtre tavası günlük olarak 
temizlenmelidir ve filtre 
pedi değiştirilmelidir. Fil-
tre tavasını hazırlamak 
için aşağıdaki talimatları 
takip edin:  
Tavayı çıkarın ve sökün. 

Eski filtre pedini atın. İyice 
temizleyin. Tavada su 
bırakmayın.  
Tavayı tekrar aşağıdaki 
sırayla birleştiriniz:  

1. İç eleği yerleştirin. 
2. Filtre pedini pürtüklü yüz 

üste gelecek şekilde tavaya 
yerleştiriniz. 

3. Tespit çerçevesini filtre 
pedinin üzerine yerleştiriniz. 

4. Kırıntı tepsisini yerleştiriniz. 
5. Filtre tavasını sıkıca kabine 

oturtunuz . 

Manual LOV™ fritözdeki  filtre 
pedi günde en az bir kere 
değiştirilmelidir. Yüksek hacimli 
dükkânlarda bu daha da sık 
değiştirilmelidir.  

Her 90 günde contayı 
değiştiriniz.  
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