
ON/OFF (KÄYNNISTYS/SAMMUTUS -
KAKSIASENTOKYTKIN)  
 Paina KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-painiketta. Rasvakeitin 

siirtyy sulatusohjelmatilaan ennen vaihtamista täyteen 
lämpötilaan ja kuumentamista asetuslämpötilaan. 

 Poistu sulatusohjelmatilasta painamalla ja vapauttamalla Exit 
Cool (lopeta jäähdytys) -painiketta tai jotain ohjelmoitua 
tuotepainiketta. Näytössä näkyy Exit Melt? (lopetetaanko 
sulatus) vasemmalla ja YES NO (kyllä ei) oikealla. Poistu 
painamalla  . 

Paistaminen  
 COOL (jäähdytys) näytössä: Paina tuotepainiketta tai 

Exit Cool (lopeta jäähdytys) -painiketta; rasvakeitin ku-
umenee asetuslämpötilaan ja näytössä lukee READY 
(valmis). 
Paina tuotepainiketta ja pudota tuote. 

 - - - - näkyy näytössä: Altaan lämpötila on READY 
(valmis) -alueen ulkopuolella. 

 READY (valmis) näkyy näytössä: Paina tuotepainiketta 
ja pudota tuote. 

 SHAKE (ravista) näkyy näytössä: Äänimerkki kuuluu, 
jos ravistus on tarpeen. Pysäytä äänimerkki painamalla 
vilkkuvaa tuotepainiketta. 
 

 DONE (valmis) näkyy näytössä: Pysäytä äänimerkki 
painamalla tuotepainiketta. 

 HOLD (pidä) näkyy näytössä: Pysäytä pidon äänimerk-
ki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta. 

 Peruuta paisto-ohjelma: Paina ja pidä alhaalla 
tuotepainiketta.  

Ohjainpainikkeen navigointi  
 Product (Tuote): Käynnistä paisto-ohjelma painamalla. 

Pysäytä äänimerkki painamalla paisto-ohjelman lopussa. 
 Exit/Scan (Lopeta/Skannaa): Paina kerran, kaikki ohjel-

moidut tuotepainikkeet ovat valaistuja; valitse näytössä 
oleva tuote. Näytä tuotteen nimi painamalla tuotepaini-
ketta. Näytä arvot painamalla oikeaa nuolta. Toista 
painamalla Lopeta/Skannaa uudelleen. Poistu painamal-
la Lopeta/skannaa kahdesti. 

 Vasemmat/oikeat nuolet (): Navigoi vaihtoehtoja 
vasemmassa näytössä. Käynnistä kiillotusohjelma 
painamalla ja pitämällä alhaalla samanaikaisesti. 

 Ylä- ja alanuolet (): Navigoi vaihtoehtoja oikeassa 
näytössä. Vaihda kieltä, jos se on ohjelmoitu, painamalla 
ja pitämällä alhaalla samanaikaisesti. 

 Exit Cool (Lopeta Cool) (jäähdytys): Siirry Cool Mode - 
jäähdytystilaan / lopeta jäähdytystila painamalla. 
 

 Lämpömittari (): Rasvakeitin on PÄÄLLÄ: Paina ja 
vapauta asetusarvolle/vasemmalla; altaan lämpötilalle/
oikealla. 

 Lämpömittari (): Rasvakeitin POIS PÄÄLTÄ: Paina ja 
vapauta näyttääksesi lämpötilan, ajan, päivämäärän, 
järjestelmäversion, FilterQuick-version, piirilevyversiot. 

 Tarkistusmerkki (): Rasvakeitin POIS PÄÄLTÄ: 
Paina ja vapauta: Tarkista asettuminen; paina ja pidä 
alhaalla 3 sekuntia. Vieritä suodatinkäyttöä; paina ja pidä 
alhaalla 10 sekuntia. Päävalikko-Tuotteen asetukset: 

 Tarkistusmerkki (): Rasvakeitin on PÄÄLLÄ: Paina ja 
vapauta: Tarkista asettuminen; paina ja pidä alhaalla 4 
sekuntia. Info Mode (info-tila). 

 Suodatin: Paina ja pidä alhaalla: Suodatinvaihtoehdot: 
FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO 
PAN, BOIL OUT or CLEAN, FILL VAT FROM PAN, PAN 
TO WASTE  (SUODATA, PUHDISTA JA SUODATA, 
HÄVITÄ, TYHJENNÄ PANNUUN, PUHDISTA KIEHUT-
TAMALLA tai PUHDISTA, TÄYTÄ ALLAS PANNUSTA, 
PANNU JÄTESÄILIÖÖN) (vain täyttöjärjestelmä) ja FILL 
VAT FROM BULK (TÄYTÄ ALLAS TÄYTTÖJÄRJEST-
ELMÄSTÄ) (vain täyttöjärjestelmä). 

 Suodatin: Paina ja vapauta: Näyttää paistettujen 
tuotteiden kokonaisprosenttimäärän ja paistaa jäljellä 
olevat suodatusohjelmaan saakka. 
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Tuotepainikkeen LED-valo: Valaistu, 
kun tuote paistuu tai on pidossa. 

Oikeanpuoleiset tuotepainikkeet: 6-10 ja  
16-20 ovat oikeanpuoleisen näytön tuotteita. 

Pääsy suodatinvalikkoon 

Pääsy ohjelmointiin, vastaa 
vasemman näytön kehotteisiin ja 
tarkista asettuminen.  

Tarkista  
todelliset, 
asetuslämpötilat 
ja ohjelmistover-
siot. 

Lopettaa/siirtyy COOL MODE  (jäähdytystilan/-tilaan). 

Painetaan yksittäin: 
Vieritä valikkoa, ohjel-
mointivaihtoehdot.  
Painetaan samanai-
kaisesti: Käynnistää 
Polish (kiillotuksen).  

ON/OFF (KÄYNNISTYS/SAMMUTUS -
KAKSIASENTOKYTKIN)  

Poistu valikoista, 
skannaa ohjel-
moituja valikko-
vaihtoehtoja. 

Paina tuotepainikkeita 
käynnistääksesi/
pysäyttääksesi pais-
tamisen ja kuitataksesi 
ravistuksen äänimer-
kin. 
Pysäytä paistaminen 
painamalla ja pitämällä 
alhaalla.  

FilterQuick™: Pikaohje  Painetaan yksittäin: Vieritä 
valikkoa, ohjelmointivaihtoehdot.  
Painetaan samanaikaisesti: 
Vaihtaa toiseen kieleen, jos 
ohjelmoitu.  

ON/OFF (KÄYNNISTYS/SAMMUTUS -
KAKSIASENTOKYTKIN)  

Vasemmanpuoleiset tuotepainikkeet: 1-5 ja 
11-15 ovat vasemmanpuoleisen näytön tuotteita. 



Vasen näyttö  Oikea näyttö Toiminto  
OFF (Pois) OFF (Pois) Paina kunnes näytössä Main Menu (päävalikko) muuttuu 

tuotteen asetuksiksi (Product Setup). 

PRODUCT setup 
(Tuotteen asetukset ) 

Tyhjä  Paina .  

PRODUCT setup 
(Tuotteen asetukset ) 

Enter Code (Syötä 
Koodi) 

Syötä koodi 1650.  

Select Product 
(Valitse tuote ) 

Tyhjä  Paina haluttua tuotepainiketta.  

LONG Name (Pitkä 
nimi ) 

Product name (Tuotteen 
nimi ) tai button number 
(painikkeen numero ) 

Syötä tuotteen nimi kirjainnäppäimillä. Paina .   

Short Name (Lyhyt 
nimi ) 

Product name (Tuotteen 
nimi ) tai button number 
(painikkeen numero ) 

Syötä tuotteen lyhennetty nimi kirjainnäppäimillä. Paina  .   

1 Time (1 aika ) 0:00 tai aiemmin an-
nettu aika  

Syötä aika numeronäppäimillä. Paina .  (Syötä 0:00 tässä ja 
paina Lopeta/Skannaa painikkeen määrityksen poistamiseksi.) 

1 TempR (1 
Lämpötila ) 

Temp (lämpötila) Syötä uusi lämpötila. Paina . 

1 SENSITIVITY (1 
Herkkyys: ) 

Number (Numero ) Aseta haluttu tila qp näppäimillä. Paina . 

1 Alarm TIME (1 
Hälytys aika ) 

0:00 tai aiemmin an-
nettu aika  

Syötä paisto-ohjelmaan aika ravistuksen kuuluvaa äänimerkkiä 
varten. Paina . 

1 alarm name (1 
hälytysnimi ) 

Shake (Ravista) Aseta haluttuun tilaan  näppäimillä. Paina . 

1 Alarm Mode (1 
Hälytystila) 

Auto or manual 
(Automaattinen tai 
manuaalinen ) 

Aseta haluttuun tilaan  näppäimillä. Paina . 

1 Alarm TIME (1 
Hälytys aika ) 

Short (Lyhyt ) Aseta haluttuun tilaan  näppäimillä. Paina . 

HOLD TIME (Pitoaika ) 0 Syötä minuutteina aika, kuinka kauan tuote pidetään ennen 
hävittämistä. Paina . 

Exit (Lopeta) Exit (Lopeta) Paina Scan (skannaa), jos haluat lopettaa tai paina ü -
painiketta, jos haluat ohjelmoida lisää. 

Select Product 
(Valitse tuote) 

Tyhjä  Lisää ohjelmointia? Paina tuotepainiketta ja noudata viestin 
Exit Programming? (lopetetaanko ohjelmointi) yläpuolella 
olevia ohjeita. Paina Scan (skannaa) -painiketta. 

Product Setup 
(Tuotteen asetukset ) 

Tyhjä  Paina Scan (skannaa). 

OFF (Pois)  OFF (Pois)    

2 Alarm Time (2 
Hälytysaika) 

:00 Tämä on toinen hälytys ja se syötetään kuten ensimmäinen. 

Filter Prompt 
(Suodattimen kehoe) 

0 Syötä tuotteen paisto-ohjelmien määrä ennen suodatusohjel-
man kehotetusta. 

COOKING MODE (Paisto
-Tila ) 

SINGLE SETPOINT (Yksi 
Asetusarvo) 

Paina . Jos halutaan paistaminen monella asetusarvolla, 
paina  MULTIPLE SETPOINT (moniasetusarvo).  

Instant On (Välitön 
päällä) 

5 tai aiemmin asetettu 
numero  

Tämä on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100 
%:lla sen jälkeen kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin 
ohjain säätää lämpötilaa. Syötä arvo ja paina . (Oletus on 5. 
0=POIS PÄÄLTÄ).  HUOMAA: Välitön ajassa on ehkä 
säädettävä kevyesti paistetuille panoksille. 

Suodatinvalikon navigointi  

Vasen näyttö  Oikea näyttö Toiminto  
Cool or READY (Jäähdytys 
tai Valmis)  

Cool or READY 
(Jäähdytys tai  
Valmis)  

Paina ja pidä alhaalla suodatinpainiketta 10 sekunnin ajan.  

Filter (Suodatin) Tyhjä  Vieritä vaihtoehtoja painamalla: Suodata, puhdista ja 
suodata, hävitä, tyhjennä pannuun, puhdista kiehuttamalla tai 
puhdista, täytä allas pannusta, pannu jätesäiliöön (vain täyt-
töjärjestelmä) ja täytä allas täyttöjärjestelmästä (vain täyt-
töjärjestelmä) ja lopeta. Kun haluattu vaihtoehto on näytössä, 
paina .  (HUOMAA: Jotkin vaihtoehdot ovat 
käytettävissä vain ON (päällä) -tilassa ja jotkin ovat 
käytettävissä vain OFF (pois päältä) -tilassa.)  

Programming (ohjelmointi)  

Yleinen ohjelmointi ja navigointi näytetään alla. Vasemmassa ja keskimmäisessä 
sarakkeessa näkyvät tietokoneen näytöt; oikeassa sarakkeessa on tarpeellinen toiminto 
jatkamista varten. Voit poistua ohjelmointivaiheesta milloin tahansa painamalla Scan 
(skannaa) -painiketta kunnes näyttö palautuu sen esi-ohjelmointi-tilaan. Poista tuote pain-
ikkeesta antamalla aika 0:00 ja painamalla SCAN (skannaa) -painiketta.  

Kyllä-vastaus suodattimen  
kehotteeseen  
 
1. Ohjaimen näytössä lukee FILTER 

NOW? (Suodata nyt?) YES NO 
(kyllä/ei). 

2. Paina  (kyllä).  
3. Ohjaimen näytössä lukee SKIM VAT 

(kuori allas puhtaaksi). 
4. Poista roskat kuorimiskauhalla 

paistoaltaasta. 
5. Ohjaimen näytössä lukee START 

FILTRATION (aloita suodatus) ja 
sininen tyhjennyksen LED-valo vilkkuu. 

6. Paina vilkkuvaa merkkivalo painiketta. 
7. Suodatuksen aikana ohjaimen näytössä 

lukee DRAINING (tyhjennys 
käynnissä)  ja FLUSHING (huuhtelu 
käynnissä). 

8. Kun allasta täytetään, ohjaimen näytössä 
näkyy teksti FILLING (täyttö 
käynnissä). 

9. Ohjaimen näytössä lukee LOW TEMP 
(alhainen lämpötila) vuorotellen 
lämpötilan kanssa tai - - - - - - kunnes 
takaisin käyttölämpötilaan. 

10. Ohjaimen näytössä näkyy ready 
(valmis).  

Vastaaminen 
rasvakeittimen  
suodattimen  
kehotteisiin  

JIB-järjestelmä (Jug In Box -
laatikkokanisteri) 
 
1. Ohjaimen näytössä lukee TOPOFF OIL 

EMPTY (lisää öljyä tyhjä) vasemmassa 
näytössä ja CONFIRM (vahvista) 
oikeassa näytössä.  Paina p (CONFIRM) 
(vahvista). 

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. Nollaa järjestelmä painamalla ja pitämä-

llä alhaalla oranssinväristä nollauspaini-
ketta kolmen (3) sekunnin ajan.  

Reagoiminen alhaisen 
öljytason varoitusva-

loon  

Ei-vastaus suodattimen  
kehotteeseen  
 

1. Ohjaimen näytössä lukee FILTER 
NOW? (Suodata nyt?) YES NO  
(kyllä/ei). 

2. Paina (NO) (ei). 
3. Rasvakeitin palaa normaaliin 

toimintaan.  


