
POZNÁMKA : Vyžaduje sa spustenie, demonštrácia a zaškolenie na fritéze Frymaster 
LOV-T™ pred tým, ako môže začať jej normálna prevádzka v reštaurácii.  

1. Naplniť vane olejom / stuženým tukom po spodnú čiaru 
naplnenia. 

2. Ak je to relevantné, zapnite hlavný vypínač (B). 
3. Zapnite ovládače stlačením a podržaním tlačidla na 

dve sekundy.  
4. Ovládač (A) zobrazí správu „CHANGE FILTER PAD? 

YES/NO“ (vymeniť filtračnú podložku? áno/nie).  
5. Stlačte áno  (ÁNO) a ovládač zobrazí správu „REMOVE 

PAN“ (odstrániť podložku).  
6. Odstráňte filtračnú podložku (C) a ovládač zobrazí 

„CHANGE FILTER PAD“ (vymeniť filtračnú podložku).  
7. Vymeňte filter a znovu zmontujte plech s filtrom, uistite sa 

pritom, že plech je vybratý na 30 sekúnd. Nainštalujte späť 
plech s filtrom.  

8. Nádobu na olej / stužený tuk umiestnite späť do pravej 
skrinky a zbernú hadičku umiestnite do otvorenej nádoby 
(E). 

9. Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo doplňovania dovtedy, 
až sa vypne žltý indikátor na ovládači. (D).  

10. Písmeno „P“ značí, že plech s filtrom nebola správne vlo-
žená. V prípade potreby resetujte plech s filtrom.  

11. Počas pečenia reagujte ÁNO na výzvu „Filtrovať teraz“ na 
zobrazení (A) stlačením tlačidla  (ÁNO). 

12.  Reagujte na žltý indikátor prázdnej olejovej nádrže 
výmenou nádoby na olej/stužený tuk (E) a resetovaním 
resetovacieho tlačidla doplňovania (D) alebo opätovným 
naplnením olejovej nádrže z objemového systému oleja.  
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E: Nádoba na olej/stužený tuk: 
Uchováva olej/stužený tuk na 
automatické doplňovanie. Nepoužíva 
sa na doplňovanie vaní, ale len na 
udržiavanie hladiny oleja. Používajte 
len čerstvý olej v systéme na 
doplňovanie.  

D: Resetovacie tlačidlo 
doplňovania: Po výmene oleja/
stuženého tuku stlačte a podržte, 
kým nezhasne žltý indikátor.  

B: Hlavný vypínač: Jeden v skrinke pod 
každým ovládačom (nezobrazuje sa, iba 
elektrina pre domácnosť).  

C: Plech s filtrom 

A: M4000: Programovateľné 
pre automatické filtrovanie. 
Stlačte tlačidlo ÁNO  
reakcii na ÁNO pri výzve 
filtra.  



Denné čistenie plechu s filtrom a príprava 

Plech s filtrom sa musí 
čistiť každý deň a filtračná 
podložka/papier sa musia 
vymeniť. Pri príprave 
filtračnej nádoby postupujte 
podľa týchto pokynov:  
Vyberte a demontujte plech. 
Zlikvidujte starú filtračnú 

podložku/papier. Dôkladne 
vyčistite. V plechu 
nenechávajte vodu. 

Znovu zostavte plech v 
tomto poradí: 

1. Vložte vnútorné sitko.  
2. Vložte filtračný papier, 

alebo ak používate filtračnú 
položku, s textúrou smerom 

nahor, do plechu.  
3. Položte pridržiavací krúžok 

na filtračný papier/podložku.  
4. Vložte na miesto 
 zachytávač omrviniek.  
5. Pevne umiestnite plech s 
 filtrom do skrinky. Uistite sa, 
 že ovládač nezobrazuje 
 „P“.  

Filtračná podložka/papier vo fritéze 
LOV™ sa musí vymeniť najmenej raz 
denne. Vo vysoko vyťažených 
reštauráciách by sa mala vymeniť 
častejšie.  

Vymeňte tesniace krúžky 
každých 90 dní. 
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