
HUOM.: Frymaster LOV-T™ -rasvakeitin vaatii käyttöönoton, havaintoesityksen ja 
koulutuksen ennen kuin normaali ravintolakäyttö voi alkaa. 

2. Kytke päälle virtakytkimet vaadittaessa (B). 
3. Kytke ohjaimet päälle painamalla ja pitämällä 

painikkeita kahden sekunnin ajan. 
4. Ohjaimen (A) näytössä lukee “CHANGE FILTER PAD?  

VAIHDA SUODATINPAPERI? YES/NO” (KYLLÄ/EI). 
5. Paina  (YES (KYLLÄ)). Näytössä lukee “REMOVE PAN”  

POISTA PANNU. 
6. Poista suodatinpannu. Näytössä lukee “CHANGE FILTER 

PAD” (vaihda suodatintyyny). 
7. Vaihda suodatin ja kokoa suodatinpannu, varmistaen, että 

pannu on ulkona keittimestä 30 sekuntia. Aseta 
suodatinpannu takaisin paikoilleen. 

8. Aseta öljy / lyhennysastia -kanisteri oikeaan kaappiin ja aseta 
imuletku avoimeen säiliöön (E). 

9. Paina ja pidä painettuna ylivuodon nollaus -painiketta, kunnes 
valo sammuu. (D).  

10. Jos näytössä näkyy “P”, suodatinpannua ei ole asetettu  
oikein. Aseta suodatinpannu uudelleen, jos tarpeen. 

12. Vastaa tyhjän öljysäiliön keltaiseen ilmaisin valoon 
vaihtamalla öljy/kiinteän rasvan säiliö (E) ja nollaamalla 
ylivuoto pois päältä nollauskytkin (D) tai uudelleen täyttämällä 
öljysäiliö bulkkiöljyjärjestelmällä. 
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E: Öljyn/kiinteän rasvan säiliö:  
Pitää öljyä/kiinteää rasvaa 
automaattista ylivuotojärjestelmää 
varten. Sitä ei käytetä altaiden 
täyttämiseen, vaan niiden öljyn tason 
säilyttämiseen. Käytä 
öljynlisäysjärjestelmässä vain tuoretta 
öljyä. 

D: Ylivuoto pois päältä 
nollauspainike: Paina ja pidä 
painettuna öljyn/kiinteän rasvan 
vaihtamisen jälkeen kunnes keltainen 
valo sammuu. 

B: Virtakytkin: Yksi kaapissa jokaisen ohjaimen alla 
(ei näytetä vain kotimaisessa sähkössä). 

C: Suodatinpannu 

A: M4000: Voidaan 
ohjelmoida 
automaattisuodatukselle. 
Paina  (YES (KYLLÄ)) -
painiketta hyväksyäksesi 
suodatuskehotteen. 



Suodatinpannun puhdistus ja valmistelu 

Suodatinpannu tulee puhdistaa 
ja suodatintyyny/-paperi 
vaihtaa päivittäin. Valmistele 
suodatinpannu seuraamalla 
näitä ohjeita: 
Poista pannu ja pura se osiin. 
Hävitä vanha suodatinpehmuste/-
paperi. Puhdista perusteellisesti. 

Älä jätä vettä pannuun. 

Kokoa pannu seuraavassa 
järjestyksessä: 

1. Aseta sisäverkko paikalleen. 

2. Aseta suodatinpaperi, tai 
käyttäen suodatintyynyä, 
pannuun rakenteinen pinta 

ylöspäin. 

3. Aseta kiinnitysrengas 
suodatintyynyn/-paperin päälle. 

4. Aseta ruoanmurulaatikko 
paikalleen. 

5. Aseta suodatinpannu tukevasti 
paikalleen kaappiin. Varmista, 
että ohjaimessa ei näy P. 

Suodatintyyny/-paperi LOV™-
rasvakeittimessä tulee vaihtaa 
ainakin kerran päivässä. Jos  
keitintä käytetään paljon, se tulisi 
vaihtaa useammin. 

Vaihda O-renkaat 90 päivän välein. 
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