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LOV™ Rasvakeitinaseman ohje 

Laatu 
 
□ Mitä asiakkaat odottavat paistetuilta tuotteilta? 
• Tuoreutta ja maukkautta 

• Kuumana tarjoilua 
• Kulta-standardin laatukuvaukset 

 
 

 

McNuggets, Crispy, jne. 

□ Käännä virtakytkin ON-asentoon 
 
 

Paina oikean puolen ON/OFF-
katkaisijaa täysikokoisen altaan, 
tai halutun puolen ON/OFF-
katkaisijaa jaetun altaan 30 
minuutin kuumennukseen.  

 
□ Tarkasta tuotteen paisto NÄYTTÖ 
 

Näytössä näkyy katkoviiva. 

Voit myös vahvistaa näytössä 
näkyvän valikon kohdan kuuluvan 
tässä altaassa paistettavalle 
tuotteelle. 

 
□ Vaihda usean tuotteen 
näyttötilasta yhden tuotteen näyttötilaan 
 
1. Paina halutun tuotteen tuotepaini-

ketta. 

2. Paina ja pidä 3 sekuntia alhaalla 
paistokanavan painiketta näytön 
alapuolella. 

3. Äänimerkki kuuluu. 

4. Näytöllä näkyy valitun tuotteen 
tuotenimi. 

 

□ Vaihda yhden tuotteen 
näyttötilasta usean tuotteen 
näyttötilaan 

 
1. Paina ja pidä noin kolme sekuntia 

alhaalla paistokanavan painiketta, 

kunnes äänimerkki kuuluu. 

2. Näytön teksti muuttuu 
katkoviivaksi. 

 

□ Tuotteiden                         
uppopaistaminen 
(Usean tuotteen näyttötila) 
 
1. Näyttöihin ilmestyy katkoviiva 

tuotteiden kohdalle. 

2. Paina tuotepainiketta.  
3. Paina tuotepainiketta.Paina 

paistokanavan painiketta ja aseta 
tuotekori paistoaltaaseen. 

4. Näytössä vaihtelevat 
tuotenimi ja jäljellä oleva 
paistoaika.  

5. Tehtävän äänimerkki kuuluu, jos 
tuotteelle on ohjelmoitu 
tehtävä.  

6. Paina paistokanavan painiketta 
lopettaaksesi tehtävän 
äänimerkin.  

7. Kun paisto-ohjelma on loppu, 
lopetusäänimerkki kuuluu ja 
näytölle ilmestyy teksti PULL 
(nosta).  

8. Nosta tuote altaasta.  
9. Paina paistokanavan painiketta 

pysäyttääksesi äänimerkin.   
10. Näyttöihin ilmestyy katkoviiva 

tuotteiden kohdalle  

------- 
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duty 

------- 

MCCK 

MCCK      2:34 

Suodatin-, lämpötila-, info-, 
ohjelmointi- ja navigointipainikkeet 

Paisto-ohjelma- ja 
valintapainikkeet 

KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS -
KAKSIASEN 
TOKYTKIN 

  Tuotepainikkeet 

KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS -
KAKSIASEN-
TOKYTKIN 

 
Lämmönos
o- itinvalo 



Skim vat 

CONFIRM 

DRAINING, 
WASHING, 
FILLING 

FILTER NOW?  

Low 
temp 

-------- 

□ Täytä JIB (Jug in Box) -laatikkokanisteri  
(öljyvarasto on alhainen) 

 
 
1. Keltainen LED-valo syttyy, kun 

JIB-laatikkokanisterin öljytaso on 
alhainen. 

2. Avaa ovi ja vaihda paistoöljyn 
kanisteri uuteen. (Paikoissa, 
joissa ei ole RTI:tä) 

3. Paina ja pidä alhaalla oranssia 
alkuasetuspainiketta             
öljykanisterin yläpuolella, 
kunnes keltainen valo sammuu. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Automaattinen 
välisuodatus 

 
1. Sininen LED-valo syttyy, kun 6 

korillista paistotuotteita on 
paistettu yhdessä altaassa. 

2. Tietokoneen näytössä lukee 
FILTER NOW? (Suodata nyt?)  
YES NO (kyllä/ei). 

3. Paina painiketta 1. 

4. Tietokoneen näytössä lukee SKIM 
VAT (kuori allas puhtaaksi). 

5. Käytä kuorintatyökalua 
kuoriaksesi paistoaltaasta pois 
ruoanmurut ja roskat. 

6. Tietokoneen näytössä lukee 
CONFIRM (vahvista suodatin) YES 
NO (kyllä/ei). 

7. Paina painiketta 1. 

8. Suodatuksen aikana tietokoneen 
näytössä lukee DRAINING 
(tyhjennys käynnissä), WASHING 
(pesu käynnissä) ja FILLING 
(täyttö käynnissä). 

9. Tämä kestää noin 4 minuuttia 
paistoallasta kohden – vain yksi 
paistoallas suodatetaan 
kerrallaan. 

10. ÄLÄ ASETA KOREJA 
PAISTOALTAASEEN 
SUODATUKSEN AIKANA. 

11. Automaattisen suodatuksen 
jälkeen paistoallas täyttyy öljyllä, 
ja tietokoneen näytössä lukee 
LOW TEMP (alhainen lämpötila) 
kunnes allas on valmis 
paistamiseen.  

12. Voit käyttää paistoallasta, kun 
näyttöön ilmestyy tuotteen nimi 
tai katkoviiva. 

*HUOM: Filee-allas ei vaadi automaattista 
välisuodatusta makujen siirtymisen takia  

LOV™ Rasvakeitinaseman ohje 
McNuggets, Crispy, jne. 
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