
НАПОМЕНА : Фритеза Frymaster LOV-T™ захтева покретање, демонстрацију рада и 
обуку пре почетка нормалних операција у ресторану.  

1. Сипајте уље/масноћу у бачве до доње линије . 
2. Укључите прекидаче за напајање ако је могуће (Б).  
3. Укључите контролоре притиском и држањем дугмета на две 

секунде . 
4. Контролор (A) приказује “ПРОМЕНИТИ ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ?  

ДА/НЕ” . 
5. Притисните   (ДА) и контролор приказује „СКЛОНИТЕ ЛОНАЦ“.  
6. Склоните филтерски лонац (C) и контролор приказује „ПРОМЕНИ 

ФИЛТЕРСКИ ЈАСТУЧИЋ“. 
7. Промените филтер и расклопите филтерски лонац тако да лонац 

буде изван уређаја на 30 секунди. Поново монтирајте филтерски 
лонац. 

8. Ставите резервоар за уље/масноћу у десно кућиште, постављајући 
потпорну цев у отворени контејнер (E). 

9. Притисните и држите прекидач за ресетовање пуњења док се 
жути индикатор на контролору не искључи. (Д).  

10. “П” показује да филтерски лонац није правилно постављен. 
Поново намести филтерски лонац ако је потребно . 

11. Током кувања, одговорите са ДА обавештењу за Филтер сада на 
приказу (A) притиском на  (ДА) дугме . 

 12. Одговорите на светло жутог индикатора за празан контејнер за 
уље замењивањем контејнера за уље/масноћу (E) и ресетовањем 
прекидача за ресетовање пуњења (D) или допуњавањем 
контејнера за уље системом товарног уља.  

LOV-T™ Брзо укључивање:   

8197779 06/2018 
Serbian / Српски 

E: Контејнер за уље/масноћу: Чува 
уље/масноћу за систем аутоматског 
пуњења. Не користи се за пуњење 
бачви, само за одржавање количине 
уља. Користите само свеже уље у 
систему пуњења.  

Д: Дугме за ресетовање пуњења : 
Притисните и држите након замене 
уља/масноће док жути индикатор не 
престане светлити.  

Б: Прекидач за напајање : По један у кућишту 
испод сваког контролора (није приказано само 
на струјном прикључку домаћинства).  

Ц: Филтерски лонац  

A: M4000: Подешено за 
аутоматско филтрирање. 
Притисните  (ДА) дугме 
да одговорите потврдно 
на најаву филтрирања.  



Свакодневно чишћење и припрема филтерског јастучића  

Филтерски лонац се мора 
свакодневно чистити а 
филтерски јастучић/папир се 
мора мењати. Следите ова 
упутства да припремите 
филтерски лонац: 
Склоните и раставите лонац. 
Одбаците стари филтерски 
јастручић/папир. Темељно 

очистите. Нека не буде воде у 
лонцу. 
Поново саставите лонац овим 
редом: 

1. Поставите унутрашњи екран. 
2. Ставите филтерски папир, или 

ако користите филтерски 
јастучић, са грубљом страном 

окренутом нагоре, у лонцу. 
3. Ставите причврсни прстен на 

филтерски јастучић/папир. 
4. Поставите ладицу за мрвице. 
5. Чврсто поставите филтерски 

лонац у кућиште. Пазите да 
контролор не приказује П (P).  

Филтерски јастучић/папир у 
LOV™ фритези мора да се 
замењује најмање једном 
дневно. У великим објектима 
би га требало 
мењати чешће.  

Замењујте О-прстенове на сваких 90 дана.  
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