FilterQuick - easyTouch
Pikakäynnistys
™

A: FQ4000: Voidaan
ohjelmoida
automaattisuodatukselle.
Hyväksy suodatuskehote
painamalla (YES (kyllä))
-painiketta.

®

1.
2.
3.

Allas täyttyy öljyllä alempaan täyttörajaan saakka.
Kytke virtakytkimet päälle (mikäli käytössä) (B).
Kytke ohjaimet päälle pitämällä painiketta
pohjassa kaksi
sekuntia.

4.

Ohjaimen (A) näytössä lukee ”CHANGE FILTER PAD? YES/
NO” (Vaihda suodatintyyny? kyllä/ei).
5. Paina  (YES (kyllä)), ja ohjaimen näyttöön tulee ”REMOVE
PAN” (poista pannu).
6. Poista suodatinpannu (C), ja ohjaimen näyttöön tulee “CHANGE
FILTER PAD” (vaihda suodatintyyny).
7. Vaihda suodatin, kokoa suodatinpannu ja varmista, että pannu on
ulkona keittimestä 30 sekuntia. Aseta suodatinpannu takaisin
paikoilleen.
8. Aseta öljykanisteri oikeaan kaappiin ja aseta imuletku avoimeen
kanisteriin (E).
9. Paina ja pidä pohjassa öljynlisäyksen nollauspainiketta, kunnes JIB
on täynnä tai Top Off Empty (lisää öljyä tyhjä) -näyttö sammuu
ohjaimesta (D).
10. Jos näytössä näkyy ”P”, suodatinpannua ei ole asetettu oikein.
Aseta suodatinpannu tarvittaessa uudelleen, kunnes ”P”-kirjainta ei
enää näy.
11. Kun kypsennät ja Filter Now (suodatetaanko nyt) -kehote näkyy
tietokoneen näytössä (A), vastaa KYLLÄ painamalla  (YES (kyllä))
-painiketta ja SINISTÄ suodatinpainiketta.
12. Kun näet Top Off Empty (lisää öljyä tyhjä) -ilmoituksen, öljykanisteri
on tyhjä. Voit joko vaihtaa öljykanisterin (E) ja nollata öljynlisäyksen
nollauspainikkeen (D) tai täyttää öljykanisterin
öljyntäyttöjärjestelmällä.

B: Virtakytkin: Kaapissa
USB-portin alla.

D: Öljynlisäyksen nollauspainike:
Paina ja pidä pohjassa öljynvaihdon
jälkeen, kunnes ”lisää öljyä tyhjä” ilmoitus sammuu.

C: Suodatinpannu

F: Esinäyttösuodatin

HUOMAA: Frymaster FilterQuick™ FQE30-T -rasvakeitin vaatii käyttöönoton,
havaintoesityksen ja koulutuksen ennen kuin normaali ravintolakäyttö voi alkaa.

E: Öljykanisteri: Varastoi
automaattisen/manuaalisen
öljynlisäysjärjestelmän öljyä. Sitä ei
käytetä altaiden täyttämiseen, vaan
niiden öljyntason säilyttämiseen. Käytä
öljynlisäysjärjestelmässä vain tuoretta
öljyä.
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Päivittäinen suodatinpannun puhdistus ja valmistelu
FilterQuickTM-rasvakeittimen suodatinpaperi
tulee vaihtaa ainakin kerran päivässä. Jos
keitintä käytetään paljon, se tulisi vaihtaa
useammin. Käytä Frymaster PN 8030445
42 cm x 65 cm (16,5” x 25,5”) -suodatinpaperia.
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Vaihda O-renkaat 90 päivän välein.
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Suodatinpannu tulee puhdistaa ja
suodatinpaperi vaihtaa päivittäin.
Valmistele suodatinpannu
seuraamalla näitä ohjeita:
Poista pannu ja pura se osiin.
Hävitä vanha suodatinpaperi.
Puhdista perusteellisesti. ÄLÄ jätä
vettä pannulle.

Kokoa pannu seuraavassa
järjestyksessä:
1. Aseta sisäverkkopaikalleen.
2. Aseta suodatinpaperi pannulle.
3. Aseta kiinnitysrengas
suodatinpaperin päälle ja laske
pannuun.

4. Varmista, että paperi on taitettu
kiinnitysrenkaan ympärille.
5. Aseta ruoanmurulaatikko
paikalleen.
6. Aseta suodatinpannu tukevasti
paikalleen rasvakeittimeen.
Varmista, että ohjaimessa
EI näy ”P”.

