
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φριτέζα Frymaster LOV-T™ απαιτεί διαδικασίες εκκίνησης, επίδειξη και 
εκπαίδευση πριν ενσωματωθεί στην καθημερινή δραστηριότητα του εστιατορίου .  

1. Γεμίστε τους κάδους με λάδι/λίπος μέχρι την κάτω γραμμή στάθμης 
πλήρωσης.  

2. Ενεργοποιήστε τους διακόπτες ισχύος, αν ισχύει (B). 
3. Ενεργοποιήστε τους ελεγκτές πιέζοντας και κρατώντας 

πατημένο το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα . 
4. Στον ελεγκτή (A) εμφανίζεται η ένδειξη «CHANGE FILTER PAD? 

YES/NO» (Αλλαγή φύλλου φίλτρου; Ναι/Όχι).  
5. Πιέστε  το ΝΑΙ και στον ελεγκτή θα εμφανιστεί η ένδειξη 

«REMOVE PAN» (Αφαιρέστε το ταψί).  
6. Αφαιρέστε το ταψί του φίλτρου (C) και στον ελεγκτή θα εμφανιστεί η 

ένδειξη «CHANGE FILTER PAD» (Αλλαγή φύλλου φίλτρου).  
7. Αλλάξτε το φίλτρο και συναρμολογήστε ξανά το ταψί του φίλτρου, 

διασφαλίζοντας ότι το ταψί έχει αφαιρεθεί για 30 δευτερόλεπτα. 
Τοποθετήστε ξανά το ταψί του φίλτρου.  

8. Τοποθετήστε τον περιέκτη λαδιού/λίπους στο δεξιό ερμάριο, 
εισάγοντας τον σωλήνα αναρρόφησης στον ανοικτό περιέκτη (E). 

9. Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη επαναφοράς 
αναπλήρωσης μέχρι να σβήσει η κίτρινη ένδειξη στον ελεγκτή. (D).  

10. Το «P» υποδεικνύει ότι το ταψί του φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά. Επανατοποθετήστε το ταψί του φίλτρου, εάν είναι 
απαραίτητο . 

11. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, απαντήστε ΝΑΙ) στην 
ειδοποίηση Filter Now (Φιλτράρισμα τώρα) στην οθόνη (A), 
πατώντας το κουμπί  ΝΑΙ.  

12.  Ανταποκριθείτε στην κίτρινη ένδειξη άδειου περιέκτη λαδιού, 
αντικαθιστώντας τον περιέκτη λαδιού/λίπους (E) και 

επαναφέροντας τον διακόπτη επαναφοράς 
αναπλήρωσης (D) ή γεμίζοντας ξανά τον 
περιέκτη λαδιού με το σύστημα χύμα λαδιού.  
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E: Περιέκτης λαδιού/λίπους: ∆ιατηρεί το λάδι 
για το σύστημα αυτόματης αναπλήρωσης. ∆εν 
χρησιμοποιείται για την πλήρωση των κάδων, 
αλλά μόνο για τη διατήρηση της στάθμης του 
λαδιού. Στο σύστημα αναπλήρωσης θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο φρέσκο λάδι.  

D: Κουμπί επαναφοράς αναπλήρωσης: 
Πιέστε και κρατήστε το πατημένο αφού 
αντικαταστήσετε το λάδι/λίπος, μέχρι να 
σβήσει η κίτρινη ένδειξη.  

B: ∆ιακόπτης ισχύος : Ένας στο ερμάριο κάτω από κάθε 
ελεγκτή (δεν απεικονίζεται, μόνο ηλεκτρική παροχή οικιακής 
χρήσης).  

C: Ταψί φίλτρου  

A: M4000: ∆υνατότητα 
προγραμματισμού για αυτόματο 
φιλτράρισμα. Πατήστε το κουμπί 
√ (NAI)  για να απαντήσετε 
θετικά στην ειδοποίηση 
φιλτραρίσματος.  



Καθημερινός καθαρισμός και προετοιμασία του ταψιού του φίλτρου  

Το ταψί του φίλτρου πρέπει να 
καθαρίζεται καθημερινά και 
αντικαθίσταται το φύλλο/χαρτί του 
φίλτρου. Ακολουθήστε αυτές τις 
οδηγίες για την προετοιμασία του 
ταψιού του φίλτρου: 
Αφαιρέστε και αποσυναρμολογήστε 
το ταψί. Απορρίψτε το παλαιό φύλλο/
χαρτί φίλτρου. Καθαρίστε σχολαστικά. 
Μην αφήσετε νερό στο ταψί. 

1. Επανασυναρμολογήστε το ταψί με 
την ακόλουθη σειρά: 

2. Τοποθετήστε την εσωτερική σήτα. 

3. Τοποθετήστε στο ταψί το χαρτί του 
φίλτρου, ή αν χρησιμοποιείτε 
φύλλο φίλτρου, τοποθετήστε το με 
την υφασμένη πλευρά στραμμένη 
προς τα επάνω. 

4. Τοποθετήστε τον δακτύλιο 
συγκράτησης στο φύλλο/χαρτί του 
φίλτρου. 

5. Τοποθετήστε τον δίσκο τριμμάτων. 
Εισαγάγετε το ταψί του φίλτρου 
στο ερμάριο εξασφαλίζοντας 
σταθερή επαφή. Βεβαιωθείτε ότι 
στον ελεγκτή δεν εμφανίζεται η 
ένδειξη «P».  

Το φύλλο/χαρτί του φίλτρου στις 
φριτέζες LOV™  πρέπει να 
αντικαθίσταται τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα. Σε εστιατόρια με υψηλό 
όγκο παραγγελιών, η αντικατάσταση 
πρέπει να γίνεται 

Να αντικαθιστάτε τους δακτυλίους 
κυκλικής διατομής κάθε 90 ημέρες . 
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