
Kyllä-vastaus suodattimen kehotteeseen 
 

1. Tietokoneen näytössä lukee FILTER 
NOW? (suodatetaanko nyt?) Yes no 
(kyllä/ei) ja sininen LED-valo välkkyy. 

2. Paina 1 (KYLLÄ) . 
3. Tietokoneen näytössä lukee SKIM VAT 

(kuori allas puhtaaksi). 
4. Poista roskat kuorimiskauhalla 

paistoaltaasta. 
5. Tietokoneen näytössä lukee CONFIRM? 

(Vahvista?) Yes no (Kyllä/ei). 
6. Paina 1 (KYLLÄ) . 
7. Suodatuksen aikana tietokoneen näytössä 

lukee draining, washing, 
FILLING (tyhjennys käynnissä, pesu 
käynnissä, täyttö käynnissä). 

8. Tietokoneen näytössä lukee LOW TEMP 
(alhainen lämpötila) kunnes 
käyttölämpötila saavutetaan. 

9. Tietokoneen näytössä lukee tuotteen nimi 
tai katkoviiva. 

 
Ei-vastaus suodattimen 
kehotteeseen 
 

1. Tietokoneen näytöllä näkyy teksti 
FiLTER NOW? (suodatetaanko 
nyt?) Yes no (kyllä/ei) ja sininen 
LED-valo välkkyy. 

2. Paina 2 (EI). 
3. Rasvakeitin palaa normaaliin toimintaan. 

JIB-laatikkokanisteri (Jug In 
Box -laatikkokanisteri) 
 
1. Rasvakeittimen keltainen LED-valo syttyy. 
2. Avaa JIB-laatikkokanisterin kaapin ovi. 
3. Poista JIB-laatikkokanisterin öljyletku. 
4. Poista JIB-laatikkokanisteri. 
5. Avaa uusi öljykanisteri ja poista kannen alla 

oleva tiiviste. 
6. Aseta imuletku uuteen kanisteriin ja korkki 

paikalleen. 
7. Aseta uusi kanisteri rasvakeittimen kaappiin. 
8. Paina ja pidä alhaalla oranssia 

alkuasetuspainiketta kunnes keltainen LED-
valo sammuu. 

 
Öljyntäyttöjärjestelmä 
 
1. Rasvakeittimen keltainen LED-valo syttyy. 
2. Avaa JIB-laatikkokanisterin kaapin ovi. 
3. Paina ja pidä alhaalla oranssia 

alkuasetuspainiketta kunnes kanisteri on 
täynnä. Vapauta painike.   ÄLÄ TÄYTÄ 
KANISTERIA LIIAN TÄYTEEN. 

4. Keltainen valo sammuu. 

Suodatuskehotteisiin vastaaminen M3000-tietokoneen näytössä 

Manuaalinen tai päivän lopussa tapahtuva 
suodatus 

Reagoiminen alhaisen 
öljytason varoitusvaloon 

Vastaaminen rasvakeittimen 
suodatuskehotteisiin 

1. Tietokoneen näytössä lukee IS VAT FULL? (Onko 
allas täynnä?)  
yes/no (kyllä/ei) *. 

2. Paina 2 (EI). 
3. Kun öljyä pumpataan takaisin paistoaltaaseen, tietokoneen 

näytöllä näkyy teksti FILLING (täyttö käynnissä). 
4. Kun pumppausohjelma on loppunut, tietokoneen näytössä 

lukee IS VAT FULL? (Onko allas täynnä?) Yes/no 
(kyllä/ei). 

5. Jos allas on täynnä, paina 1  (KYLLÄ) ja siirry kohtaan 
9. 

6. Jos allas ei ole täynnä, paina 2 (EI). Pumppu käynnistyy 
uudelleen 30 sekunniksi, ja näytössä lukee IS VAT 
FULL? (Onko allas täynnä?) Yes/no (kyllä /ei).  (Jos 
täyttö epäonnistuu kolme kertaa, näytössä lukee 

change filter pad? (vaihda suodatintyyny?) 
YES/NO (kyllä/ei) 

7. Näytössä lukee Change filter pad? (Vaihda 
suodatintyyny?) YES/NO (kyllä/ei). 

8. Puhdista suodatinpannu ja vaihda suodatintyyny.  
9. Kun pannu on ollut vedettynä ulos kaapista vähintään kol-

mekymmentä sekuntia, tietokone palaa edelliseen tilaan tai 
sammuu. 

 

*HUOM: Jos altaan täyttö epäonnistuu kuusi kertaa, rasvakeitti-
men näytössä lukee Service Required (Vaatii huoltoa). 
EI-painikkeen painaminen mahdollistaa paistamisen, mutta 
keitin esittää kehotteen uudelleen 15 minuutin välein.  Ota 
yhteys huoltoon. 

Tukkeutunut viemäri 
 

1. Tietokoneen näytössä vaihtelevat tekstit CLEAR 
DRAIN (puhdista viemäri), DRAIN CLEAR? (viemäri 
puhdistettu?) ja YES (kyllä). 

2. Puhdista lika ja roskat viemäristä puhdistusrassilla ja jatka 
painamalla  (1 kyllä)  -painiketta, kun viemäri on 
puhdistettu. 

3. Tietokoneen näytössä lukee DRAINING (tyhjennys 
käynnissä), ja laite jatkaa normaalia suodatustoimintaa. 

 

 

1. Kytke rasvakeitin pois päältä. 
2. Paina ja pidä suodatinpainiketta alhaalla 

kolme sekuntia (täysikokoisen altaan 
oikealla puolella, jaetun altaan halutulla 
puolella). 

3. Tietokone sirisee, ja näytössä lukee 
FILTER MENU (suodatinvalikko) ja 
AUTO FILTER (automaattinen 
suodatus). 

4. Käytä -painiketta 
selataksesi valikon 
MAINT FILTER 
(huoltosuodatus) -
kohtaan. 

5. Paina 1 . 
6. Tietokoneen näytössä 

lukee MAINT 
FILTER? (huoltosuodatus?) ja YES 
NO (kyllä/ei). 

7. Paina 1 (KYLLÄ) . 
8. Tietokoneen näytössä lukee 

FILTERING (suodatus käynnissä). 
9. Paistoallas tyhjentyy öljystä. 
10. Tietokoneen näytössä lukee SCRUB 

VAT COMPLETE? (Onko allas han-
gattu puhtaaksi?) ja YES (kyllä). 

11. Hankaa allas puhtaaksi ja paina 1 
(KYLLÄ). 

12. Tietokoneen näytössä lukee WASH 
VAT? (Pese allas?) ja YES (kyllä). 

13. Paina 1 (KYLLÄ) . 
14. Öljy virtaa paistoaltaan läpi ja tietokoneen 

näytössä lukee WASHING (pesu 
käynnissä). 

15. Tietokoneen näytössä lukee WASH 
AGAIN? (Pese uudelleen?) ja YES 

(kyllä). 
16. Paina 2 jos EI; 1  jos YES (kyllä). 
17. EI-vastauksen jälkeen tietokoneen 

näytössä lukee RINSING (huuhtelu 
käynnissä). 

18. Öljy huuhtoutuu paistoaltaan läpi. 
19. Tietokoneen näytössä lukee RINSE 

AGAIN? (Huuhtele uudelleen?) ja 
YES NO (kyllä/ei). 
20. Paina 2 jos EI; 1  jos 
KYLLÄ. 
21. EI-vastauksen jälkeen 
tietokoneen näytöllä näkyy 
teksti POLISH? (Kiillota?) ja 
YES NO (kyllä/ei). 
22. Paina 1  

23. Öljy virtaa paistoaltaan läpi. 
24. Tietokoneen näytössä lukee 

POLISHING (kiillotus käynnissä) sekä 
viiden minuutin laskuri. 

25. Viiden minuutin kuluttua, tai kun kiillotus 
on lopetettu 2 -painikkeella, tietokoneen 
näytössä lukee FILL VAT? (Täytä 
allas?) ja YES (kyllä). 

26. Paina 1 (KYLLÄ) . 
27. Paistoallas täyttyy, ja tietokoneen näytössä 

lukee FILLING (täyttö käynnissä).  
28. Tietokoneen näytössä lukee IS VAT 

FULL? (Onko allas täynnä?)  
sekä YES NO (kyllä/ei). 

29. Paina 1 jos kyllä; 2 jos ei. 
30. Jos Kyllä-vaihtoehto valittiin, tietokoneen 

näytössä lukee OFF (pois päältä). 
31. Jos Ei-vaihtoehto valittiin, pumppu 

käynnistyy, ja vaiheet toistetaan vaiheesta 
27 alkaen. 
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Suodatinpannun puhdistus ja valmistelu 

1 

Suodatinpannu tulee 
puhdistaa ja suodatin 
vaihtaa päivittäin. 
Valmistele suodatinpannu 
seuraamalla näitä ohjeita: 

Poista pannu ja pura se osiin. 
Puhdista perusteellisesti. Älä 
jätä vettä pannuun. 
Kokoa pannu seuraavassa 
järjestyksessä: 

1. Aseta sisäverkko paikalleen. 
2. Aseta suodatintyyny pannuun 

rakenteinen pinta ylöspäin. 

3. Aseta kiinnitysrengas 
suodatintyynyn päälle. 

4. Aseta ruoanmurulaatikko 
paikalleen. 

5. Aseta suodatinpannu 
tukevasti paikalleen 
kaappiin. Varmista, että MIB-
näyttö on A-tilassa. 

2 
3 

4 

Suodatintyyny LOVT-
rasvakeittimessä tulee 
vaihtaa ainakin kerran 
päivässä. Jos keitintä 
käytetään paljon, se tulisi 
vaihtaa useammin. 

Vaihda O-renkaat 90 päivän 
välein. 


