LOV-T™ Rychlý start:
A: M4000: Programovatelná
pro automatické filtrování.
Stisknutím tlačítka (YES)
odpovíte (Ano) na výzvu k
filtrování

C: Nádoba filtru

1.

Naplňte vany olejem / pokrmovým tukem ke spodní rysce hladiny
oleje .
2. Zapněte vypínače napájení, jsou‐li k dispozici (B).
3. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (Zapnout/
Vypnout) po
dobu dvou sekund zapněte řídicí jednotky .
4. Řídicí jednotka (A) zobrazuje „CHANGE FILTER PAD? YES/NO“ (Vyměnit
filtrační vložku? Ano/ne).
5. Stiskněte  (YES) a řídicí jednotka zobrazí „REMOVE PAN“ (Vyjměte
nádobu filtru).
6. Vyjměte nádobu filtru (C) a řídicí jednotka zobrazí „CHANGE FILTER
PAD“ (Vyměňte filtrační vložku).
7. Vyměňte filtr a složte dohromady nádobu filtru. Ujistěte se, že je
nádoba venku 30 sekund. Nainstalujte zpátky nádobu filtru.
8. Umístěte zásobník na olej / pokrmový tuk do skříně vpravo a do
otevřeného zásobníku (E) vložte sací hadici .
9. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko systému doplňování oleje,
dokud na řídicí jednotce nezhasne žlutá kontrolka. (D).
10. „P“ signalizuje, že nádoba filtru není správně zasunuta do fritézy. V
případě potřeby nádobu filtru vytáhněte a znovu zasuňte do skříně
11. Během vaření odpovězte kladně na výzvu k filtrování na displeji (A)
stisknutím tlačítka  (YES).
12. Po rozsvícení žluté kontrolky, která signalizuje prázdný zásobník na
olej, vyměňte zásobník na olej / pokrmový tuk (E) a použijte resetovací
tlačítko systému doplňování oleje (D) nebo doplňte zásobník na olej
pomocí velkoobjemového systému oleje.

B: Vypínač napájení: Jeden ve skříni pod každou
řídicí jednotkou (nevyobrazeno, pouze domácí
elektrická síť).

D: Resetovací tlačítko systému
doplňování oleje: Stisknout a podržet
po výměně zásobníku na olej /
pokrmový tuk, dokud nezhasne žlutá
kontrolka.
E: Zásobník na olej / pokrmový tuk:
Obsahuje olej / pokrmový tuk pro systém
automatického doplňování oleje. Systém
je určen pouze k udržování hladiny oleje
ve vanách, nikoli k jejich plnění. V sys‐
tému doplňování oleje používejte pouze
čerstvý olej.

POZNÁMKA : Před zahájením běžného provozu fritézy Frymaster LOV-T™ v restauraci je
nutné provést úvodní spuštění, ukázku a zaškolení.
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Denní čištění a příprava nádoby filtru
Výměnu filtrační vložky/papíru u fritéz
LOV™ je nutné provádět alespoň
jednou denně. V restauracích s velkou
návštěvností by měla být výměna filtru
prováděna častěji.
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Každých 90 dnů proveďte výměnu o‐kroužků.
Každý den je nutné vyčistit nádobu
filtru a vyměnit filtrační vložku/papír.
Pro přípravu nádoby filtru postupujte
podle těchto pokynů:

Nenechávejte v ní vodu.
Do nádoby vraťte její součásti
v tomto pořadí:

1. Umístěte do nádoby vnitřní síto.
Nádobu vytáhněte ze skříně a z
nádoby vyjměte její součásti. Použitou 2. Vložte dovnitř filtrační papír, even‐
tuálně filtrační vložku hrubou stra‐
filtrační vložku/papír zlikvidujte.
nou nahoru.
Nádobu důkladně vyčistěte.
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3. Na filtrační vložku/papír umístěte
držák filtru.
4. Umístěte dovnitř tác na drobky.
5. Vraťte nádobu filtru zpět do skříně a
přesvědčte se, že je úplně zasunuta
na svoje místo. Ujistěte se, že řídicí
jednotka nezobrazuje P.

