
OBS: Fritösen Frymaster LOV-T™ kräver drifttagning, demonstrering och utbildning innan 
den får användas i restauranger.  

1. Fyll karen med olja/matfett till nedre måttlinjen. 
2. Slå till strömbrytarna om så behövs (B). 
3. Starta styrenheterna genom att trycka på och 

hålla in knappen i två sekunder . 
4. Styrenhet (A) visar ”CHANGE FILTER PAD? YES/

NO” (”BYT FILTERINLAGG? JA/NEJ”).  
5. Tryck på  (YES (JA)) varpå styrenheten visar  

”REMOVE PAN” (”TA BORT”). 
6. Ta bort filterpannan (C) varpå styrenheten visar 

”CHANGE FILTER PAD” (”BYT FILTERINLAGG”).  
7. Byt filter och återmontera filterpannan, kontrollera att 

behållaren är ute 30 sekunder. Sätt tillbaka filterpannan. 
8. Sätt behållaren för olja/matfett i rätt skåp och sätt 

upptagningsröret i den öppna behållaren (E). 
9. Tryck och håll in återställningen för påfyllningen tills den 

gula indikatorn släcks på styrenheten. (D).  
10. Ett ”P” betyder att filterpannan står fel. Rätta till filter-

pannan om så behövs . 
11. Under tillagningen svarar du JA på frågan Filtrera nu på 

display (A) genom att trycka på  (YES (JA)) -knappen. 
12. Den gula indikatorlampan betyder att oljebehållaren är 

tom. Byt ut behållaren för olja/matfett (E) och återställ 
påfyllningens brytare (D) eller fyll på oljebehållaren med 
bulkoljesystemet . 
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E: Behållare för olja/ma e : Innehåller 
olja/ma e  för automa skt 
påfyllningssystem. Den används inte för 
a  fylla karen utan bara för a  hålla 
oljenivån uppe. Använd endast ny olja i 
påfyllningssystemet.  

D: Återställningsknapp för påfyllning: 
Tryck och håll in e er byte av olja/
ma e  lls den gula indikatorn 
slocknar.  

B: Strömbrytare: En i skåpet och en under varje 
styrenhet (visas ej, endast intern el).  

C: Filterpanna  

A: M4000: Programmerbar 
för automa sk filtrering. 
Tryck på  (YES/JA)
-knappen för a  svara YES 
(JA) på uppmaningen.  



Daglig rengöring och preparering av filterpannan  

Filterpannan måste rengöras  
varje dag och filterinlägget/
papperet bytas ut. Följ dessa  
anvisningar vid preparering av 
filterpannan: 
Ta bort och ta isär pannan. Kasta 
gammalt filterinlägg/papper. 

Rengör noggrant. Lämna inte 
kvar något va en i pannan. 

Sä  ihop pannan i den här 
ordningen: 

1. Placera den inre silen rä . 
2. Placera filterpapper, eller om du 
     använder filterinlägg, med den 

     mönstrade sidan uppåt i pannan. 
3. Placera pressringen på  
     filterinlägget/papperet. 
4. Placera smultallriken.  
5. Sä  in filterpannan ordentligt i  
      skåpet.  Kontrollera a   
      styrenheten inte visar P.  

Filterinlägg/papper i en LOV™-fritös 
måste bytas ut minst en gång om 
dagen. I omgivningar med hög 
belastning bör de bytas oftare.  

Byt ut O-ringarna med 90 dagars intervall.  
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