
UWAGA: Frytownica Frymaster LOV-T™ wymaga rozruchu, pokazu i szkolenia obsługi 
przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji w gastronomii. 
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1. Zbiorniki napełniać olejem/tłuszczem do dolnej linii napełnienia. 
2. Włączyć przełączniki zasilania, jeśli dotyczy (B). 
3. Włączyć przełączniki poprzez naciśnięcie przycisku  

i przytrzymanie go przez dwie sekundy. 

PAD?” (Zmienić podkładkę filtracyjną?). YES/NO (TAK/NIE).
5. Nacisnąć przycisk  YES (TAK), a na sterowniku zostanie 

wyświetlony komunikat „REMOVE PAN” (Wyjmij misę). 
6. Usunąć misę filtra (C), a na sterowniku zostanie  

wyświetlony komunikat „CHANGE FILTER PAD”  
(Zmień podkładkę filtracyjną). 

7. Zmienić filtry i ponownie zamontować miskę filtra, 
upewniając się, że została wyjęta na 30 sekund.  
Ponownie zamontować miskę filtra. 

8. Ustawić pojemnik na olej/tłuszcza w prawej szafce, 
umieszczając rurę zbiorczą w otwartym pojemniku (E). 

9. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania uzupełniania 
do momentu zgaśnięcia wskaźnika na sterowniku. (D). 

10. Symbol „P” wskazuje, że miska filtra nie jest prawidłowo 
umieszczona. Ponownie osadzić miskę filtra, jeśli to konieczne. 

11. Podczas gotowania poprzez naciśnięcie przycisku  (YES) 
(TAK) odpowiedzieć na pytanie filtra na wyświetlaczu (A). 

12. Zareagować na żółty wskaźnik pustego pojemnika oleju, 
przez wymianę zbiornika oleju/tłuszczu (E) i ponowne 
ustawienie górnego przełącznika resetowania (D) lub 
napełnienie zbiornika olejem. 

E: Zbiornik na olej/tłuszcz: Umożliwia 
przechowywanie oleju/tłuszczu  
do automatycznego systemu 
uzupełniania. Nie jest używany  
do napełniania zbiorników,  
a jedynie do przechowywania  
oleju. W systemie uzupełniania 

D: Przycisk resetowania 
uzupełniania: Po wymianie oleju/
tłuszczu nacisnąć i przytrzymać  
do momentu, gdy żółty wskaźnik 

Szybkie uruchamianie LOV-T™: 

B: Przełącznik zasilania: Jeden znajduje się  
w szafce pod sterownikiem (nie pokazano tylko 
na domowym sprzęcie elektrycznym). 

C: Miska filtra 

A: M4000: Możliwość 
programowania do 
automatycznego 
filtrowania. Nacisnąć 
przycisk  YES (TAK), 
aby odpowiedzieć TAK 
na pytanie o filtrowanie. 



Codzienne czyszczenie i przygotowanie miski filtra 

Konieczne jest codzienne 
czyszczenie miski filtra wraz z 
wymianą wkładki/papieru filtra. W 
celu przygotowania miski filtra 
wykonaj te czynności: 
Wyjmij i rozmontuj miskę. Wyrzuć 
zużytą wkładkę/papier filtra. 
Dokładnie oczyść. Nie pozostawiaj 
w misce wody. 

Zmontuj z powrotem miskę  
w tej kolejności: 

1. Ułóż na miejscu sito 
wewnętrzne. 

2. Ułóż papier filtra lub w przypadku 
używania wkładkę filtra w misce, 
chropowatą stroną do góry. 

3. Umieść pierścień dociskowy na 
wkładce/papierze filtra. 

4. Wsuń na miejsce tacę  
na okruchy. 

5. Osadź pewnie miskę filtra  
w obudowie szafki. Upewnij 
się, że sterownik nie  
wyświetla komunikatu P. 

Wkładkę/papier filtra we frytownicy LOV™ 
należy wymieniać nie rzadziej, jak raz 

, 
wymiany wkładki dokonuje się częściej. 

Uszczelki koliste należy wymieniać 
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