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HUOMIO
JOS ASIAKAS KÄYTTÄÄ TAKUUAIKANA TÄSSÄ FRYMASTER DEAN –LAITTEESSA JOTAKIN
MUUTA VARAOSAA KUIN MUUTTAMATONTA UUTTA TAI KIERRÄTETTYÄ VARAOSAA, JOKA ON OSTETTU
SUORAAN FRYMASTER DEAN
ILTA TAI SEN VALTUUTTAMALTA HUOLTOKESKUKSELTA, TAI JOS KÄYTÖSSÄ OLEVA VARAOSA EI OLE AL
KUPERÄISESSÄ MUODOSSAAN, TÄMÄ TAKUU MITÄTÖITYY. LISÄKSI FRYMASTER DEAN JA SEN
TYTÄRYRITYKSET EIVÄT VASTAA MISTÄÄN ASIAKKAALLE KOITUNEISTA VAATEISTA,
VAHINGONKORVAUKSISTA TAI KULUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI,
KOKONAAN TAI OSITTAIN, JONKIN MUUNNETUN VARAOSAN TAI VALTUUTTAMATTOMALTA
HUOLTOKESKUKSELTA SAADUN VARAOSAN ASENTAMISESTA.
HUOMIO
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön ja vain pätevän henkilöstön käytettäväksi.
Frymaster-tehtaan valtuuttaman huoltoasentajan tai jonkin muun pätevän ammattilaisen on
asennettava, huollettava ja korjattava tämä laite. Epäpätevän henkilöstön suorittama asennus,
huolto tai korjaus voi mitätöidä valmistajan takuun.
HUOMIO
Tämä laite on asennettava asennusmaassa tai alueella voimassa olevien soveltuvien kansallisten tai
paikallisten säännösten mukaisesti.
OHJAIMILLA VARUSTETTUJEN YKSIKÖIDEN OMISTAJIA KOSKEVA ILMOITUS
YHDYSVALLAT
Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: 1) Tämä
laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2) Tämän laitteen on pystyttävä ottamaan vastaan
kaikki siihen tulevat häiriöt, mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat johtaa ei-toivottuun
toimintaan. Vaikka tämä laite on vahvistettu A-luokan laite, sen on todettu täyttävän B-luokan
rajoja koskevat vaatimukset.
KANADA
Tämä digitaalinen laite ei ylitä A- tai B-luokan radiohäiriöpäästöjä, jotka Canadian Department of
Communications on määrittänyt ICES-003-standardissa.
Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B
prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.
VAARA
Ennen Frymaster-rasvakeittimen liikuttamista, testausta, huoltoa tai korjausta on sähkövirta
katkaistava TÄYSIN rasvakeittimestä.
VAARA
Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
VAARA
Poista kaikki vesipisarat paistoaltaasta ennen sen täyttämistä öljyllä. Muussa tapauksessa
seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
VAROITUS
Älä lisää KUUMAA tai KÄYTETTYÄ öljyä JIB-laatikkokanisteriin.

VAROITUS
Puhdistuskiehutukseen käytettyä öljyliuosta tai puhdistusliuosta EI SAA KOSKAAN tyhjentää
rasvanhävitysyksikköön (SDU), sisäiseen suodatusyksikköön eikä kannettavaan
suodatusyksikköön. Näitä yksikköjä ei ole suunniteltu käytettäväksi tällaiseen tarkoitukseen, liuos
vahingoittaa niitä ja mitätöi takuun.
VAARA
Kun lasket öljyä poistoyksikköön, älä täytä astiaan merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.
VAARA
Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN
astiaan hävittämistä varten.
VAARA
Kun tyhjennät öljyä sopivaan rasvanhävitysyksikköön tai metalliseen astiaan, varmista, että astian
vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonaa) FQG30-T- tai FQE30-T-rasvakeittimille. Muutoin öljy
voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.
VAARA
Kun tyhjennät puhdistuskiehutukseen käytettyä öljyliuosta sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista,
että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonaa) FQE30U-T- ja FQG30U-T-rasvakeittimille.
Muutoin puhdistuskiehutukseen käytetty liuos voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.
VAARA
Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.
VAARA
Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia,
ennen kuin täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen,
kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.
VAROITUS
Paikalla oleva työnvalvoja on vastuussa siitä, että käyttäjät ovat tietoisia kuuman öljyn
suodatusjärjestelmän käyttöön liittyvistä vaaroista, erityisesti öljyn suodatus-, tyhjennys- ja
puhdistusmenettelyjen eri puolista.
VAARA
Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään
suodatusyksikköön välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia
palovammoja, liukastumista ja kaatumista.
VAROITUS
Älä koskaan laske vettä suodatinpannuun. Vesi vahingoittaa suodattimen pumppua.
VAROITUS
Varmista, että suodatinpaperi/tyyny on paikallaan ennen kuin suodatat, tyhjennät tai hävität öljyä.
Jos suodatinpaperia/tyynyä ei ole asetettu, letkut ja/tai pumput voivat tukkeutua.

VAARA
ÄLÄ tyhjennä useampaa kuin yhtä täyttä paistoallasta tai kahta jaettua paistoallasta
rasvanhävitysyksikköön kerrallaan välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.
VAROITUS
Älä koskaan käytä suodatusjärjestelmää ilman öljyä järjestelmässä.
VAROITUS
Älä koskaan käytä suodatinpannua vanhan öljyn kuljetukseen hävitysalueelle.
VAROITUS
Rasvakeitintä ei saa jättää ilman silmälläpitoa puhdistuskiehutusprosessin aikana. Jos liuos valuu yli,
paina heti KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-kytkin OFF (pois päältä) -asentoon.
VAROITUS
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten tai puutteelliset fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt omaavien tai kokemattomien tai tietämättömien henkilöiden käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä. Älä anna lasten leikkiä tällä laitteella.
VAROITUS
Tämän tuotteen käyttö, asennus ja huolto voi altistaa kemikaaleille/tuotteille, mukaan luettuna
[bisfenoli A (BPA), lasivilla tai keraamiset kuidut sekä kiteinen piioksidi], joiden Kalifornian
osavaltiossa katsotaan aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita lisääntymisongelmia. Katso
lisätietoja sivulta www.P65Warnings.ca.gov.
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LUKU 1: FILTERQUICK™ FQ4000
OHJAIMEN KÄYTTÖOHJEET
1.1

FQ4000 - Yleistietoja

Tervetuloa käyttämään FQ4000-ohjainta. Se on helppokäyttöinen kosketusnäyttöohjain, jolla
voidaan käyttää 40 tuotteen valikkoa. Yksi painikkeen painallus aloittaa valitun tuotteen
paistosyklin. Ohjaimella voidaan liikkua sujuvasti tuotteesta toiseen.
FQ4000-ohjain toimii sekä täysikokoisella että jaetulla altaalla varustetuissa sähkö- ja
kaasutoimisissa rasvakeittimissä.

1.2

FQ4000 - ohjaimen painikkeiden kuvaukset ja toiminnot

1.2.1 Navigointipainikkeet
Tuote / Vaihda tuote / Käynnistä paisto / Peruutushälytys

Lämmönosoitin

Öljynlisäysilmaisin

On-Off (paina ja
pidä - kytkee päälle.
Paina - kytkee pois
päältä)

Koti-painike (asetukset,
reseptit ja tilastot)

Vaihda kieli

Lämpöt.
Energiansäästö
Suodatinvalikko
Vaihtovalikko

Manuaalinen
öljynlisäys

1.2.1.1 Päävalikon painikepalkki
Päävalikon painikepalkki sijaitsee näytön
alareunassa, ja sen avulla liikutaan eri
FQ4000-valikoissa (ks. kuva 1).

Kuva 1

1.2.1.2 Koti-painike
Koti-painikkeella vaihdetaan kotinäytölle (ks. kuva 2).
Kotinäytössä on seuraavat painikkeet: Crew Mode
(Miehistötila), Menus (Valikot), Recipes (Reseptit), Settings
(Asetukset), Service (Huolto), Vaihda kieli, Suodatin ja
Informaatiotilastot.

1-1

Kuva 2

TPM
(Öljyn laatu)

1.2.1.3 Crew Mode -painike
Crew Mode (miehistötila)-painikkeella vaihdetaan
kotinäytöltä paisto-tilaan (ks. kuva 3).

Kuva 3

1.2.1.4

Menus-painike

Menus (valikot) -painikkeella voidaan asettaa useita
valikoita erikoistuotteille, kuten paistoasema, kana, muut
tuotteet, aamiainen, lounas tai vaihto (ks. kuva 4).

Kuva 4

1.2.1.5

Recipes-painike

Recipes (reseptit)-painikkeella voidaan muokata tai lisätä
tuotteita (ks. kuva 5).

1.2.1.6

Settings-painike

Kuva 5

Settings (asetukset)-painikkeella päästään muokkaamaan
rasvakeittimen asetuksia (ks. kuva 6).

1.2.1.7

Service-painike

Kuva 6

Service (huolto) -painikkeella päästään muokkaamaan
rasvakeittimen huoltotoimintoja (ks. kuva 7).
Jos mitään toimintaa ei tapahdu yhteen minuuttiin
ohjelmoinnin ja muiden toimintojen aikana, ohjain palaa
edelliseen käyttötilaan.
Kuva 7

1-2

1.2.1.8

Virtapainike

Virtapainikkeen painaminen ja pito pohjassa käynnistää käyttöliittymän ja
rasvakeittimen. Kun rasvakeitin on päällä, se kytketään pois päältä painamalla
virtapainiketta (ks. kuva 8).

1.2.1.9

Kuva 8

Kielipainike

Kielipainiketta painamalla vaihdetaan ensisijaisesta kielestä toissijaiseen kieleen ja
takaisin, jos toiminto on määritetty managerin asetuksissa (ks. kuva 9).

1.2.1.10

Kuva 9

Suodatinvalikkopainike

Suodatinvalikkopainikkeella päästään seuraaviin toimintoihin: suodatus, hävitys,
tyhjennys, täyttö sekä altaiden syväpuhdistus (ks. kuva 10). Kun kuvakkeen käsi on
keltainen, suodatus on ohitettu kerran. Kun käsi on punainen, suodatus on ohitettu
useammin kuin kerran, ja suodatusta tarvitaan.

1.2.1.11

Kuva 10

Lämpötilapainike

Lämpötilapainikkeella näytetään todellinen altaan lämpötila ja asetusarvon lämpötila
(ks. kuva 11).
Kuva 11

1.2.1.12

Valikkopainike

Valikkopainikkeella vaihdetaan eri valikoiden välillä, jos ne on määritetty (ks. kuva 12).

1.2.1.13

Energiansäästöpainike

Kuva 12

Energiansäästöpainikkeella vaihdetaan rasvakeittimen vakioasetuksista alhaisempaan
lämpötilan asetusarvoon, kun rasvakeitin on lepotilassa. Näin säästetään
energiakustannuksissa (ks. kuva 13).

1.2.1.14

Kuva 13

Informaatiotilastot-painike

Informaatiotilastot-painiketta painamalla saadaan tilastot seuraavista: suodatin, öljy,
käyttöikä, käyttö, asettumisaika, viimeinen panos ja ohjelmistoversiot (ks. kuva 14).

1.2.1.15

Manuaalinen öljynlisäys -painike

Kuva 14

Manuaalinen öljynlisäys -painikkeella käyttäjä voi lisätä öljyaltaaseen öljyä käsin
(ks. kuva 15).
Kuva 15

1.2.1.16 Valikkokohdista poistuminen
Kohdista MENUS (valikot) ja SUB-MENUS (alavalikot) poistutaan painamalla
Koti- tai nuoli takaisin -painiketta (ks. kuva 16).

1.2.1.17 TPM (Täysin polarisoituneet materiaalit) OQS (Öljyn laadun
tunnistin) -painike
Kun TPM-painikkeen valo palaa jatkuvasti, sitä painamalla näytetään edeltävien
30 päivän TPM/OQS-lukemat (ks. kuva 17). TPM-painikkeen valon vilkkuminen
tarkoittaa, että edellisestä OQS-suodatuksesta on kulunut yli 24 tuntia,
ja kehottaa tekemään OQS-suodatuksen.
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Kuva 16

Kuva 17

1.3 Tiivistelmä FQ4000-tietokoneen valikkorakenteesta
Alla näkyvät FQ4000-tietokoneen pääasialliset ohjelmointiosiot sekä järjestys, jossa alavalikoiden
otsikot löytyvät Asennus- ja käyttöoppaan kappaleista.
Filtr atio n Men u (suodatusvalikko)
Quick Filter (pikasuodatin)
Clean and Filter (with OQS) (Puhdista ja suodata (OQS:n avulla))
Dispose (hävitä)
Advanced Filter Options (Edistyneet suodatinvaihtoehdot)
OQS-Filter (OQS-suodatin)
Fill Vat from Pan (Altaan täyttäminen pannusta)
Fill Vat from Bulk (Bulk Only) (Täytä allas täyttöjärjestelmästä (vain täyttöjärjestelmä))
Pan to Waste (Bulk Only) (pannusta jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä))
Drain to Pan (tyhjennä pannuun)
Clean (Puhdista)

Polish (Kiillotus)

Home B utton (Koti-pain ike)

Service (huolto)
Manager (Manageri) (1656)

Crew Mode (Cooking Mode) (miehistötila (paisto-tila))

E-Log (virheloki)
Passcode Setup (Pääsykoodin asetus)
USB Menu Operation (USB-valikon käyttö)
Copy Menu from USB to Fryer
(Kopioi valikko USB:ltä rasvakeit timeen)
Crew (Miehistö)

Menus (Valikot) (1650)
Create New (Luo uusi)
Recipes (Reseptit) (1650)
Product Name (tuotteen nimi)

Hi-Limit Test (yläarvon t esti)

Temp (Lämpöt.)
Cook Time (Paistoaika)

Sensitivity (herkkyys)
Shake 1 (ravista 1)
Shake 2 (ravista 2)
Filter On/Off (suodatin päällä/pois)
Hold Timer (pitoajastin)
Instant On (välitön päällä)
Filter Count (suodatusmäärä)
Settings (Asetukset)
Manager (Manageri) (1656)
Language (Kieli)
Primary (ensisijainen)
Secondary (toissijainen)
Date & Time (pvm & klo)

F° to C°/ C° to F° (vaihtaa lämpötila-asteikon)
Sound (ääni)

Volume (äänenvoimakkuus)
Tone (äänensävy)
Filter Attributes (suodattimen määritteet)
Filter Prompt (suodattimen kehote)
Filter After Time (Hours) (suodata jälkeen -aika (tunnit))
Filter After Cook (suodata paiston jälkeen)
Filter Lockout (Enable/Disable) (Suodattimen lukitus
(ota käyttöön / poista käytöstä))
Skipped Filter Count (ohitettu suodatusmäärä)
Quick Filter Settings (pikasuodat inasetukset)

Initial Delay Time (alkuperäinen viiveaika)
Skipped Filter Type (ohitettu suodatintyyppi)
Skipped Cook Count (ohitettu paistomäärä)
Skipped Percentage (ohitettu prosenttiosuus)
Skipped Delay Time (ohitettu viiveaika)
Filter Off Time (On/Off) (Suodatin pois -aika (päällä/pois))
Filter Off Settings (Suodatin pois -asetukset)
Clean (Cold/Hot) (Puhdistus (kylmä/kuuma))
Energy Savings (Enabled, Temperature, Time) (Energiansäästö
(päällä, lämpötila, aika))
Lane Assignments (# of Product Buttons) (kaistan kohdistukset
(tuotepainikkeiden määrä))
Brightness (kirkkaus)
Screen Saver (näytönsäästäjä)
Alarm Attributes (hälytyksen määritteet)
Shake Alarm Mode (Auto / Manual) (Ravistushälytystila
(autom./manuaalinen))
Hold Alarm Mode (Auto / Manual) (Pitohälytystila (autom./
manuaalinen))
Alarm Timer (Shake Timer / Hold Timer) (Hälytysajastin
(ravistusajastin/pitoajastin))
Oil Dragout (öljyn siirto pois)
Basket Lift (On/Off) (Korinnosto (päällä/pois))
Menu Book (Enable/Disable) (Valikko kirja (ota käyttöön / poista käytöstä))
Auto Menu Change (automaattinen valikon vaihto)
Service (Huolto) (3000)
Locale (CE / Non-CE) (Sijainti (CE / ei-CE))
Energy Type (Gas / Electric) (Energiatyyppi (kaasu / sähkö))
Vat Type (Full / Split) (Allastyyppi (täysikokoinen / jaettu))
Basket Configuration (Korin määritys)
Fryer Type (Rasvakeittimen tyyppi)
Oil System Type (JIB / Bulk) (Öljyjärjestelmän tyyppi (JIB / Bulk))
Waste Oil (Disposal Unit/Bulk/Wand Frt/Wand Ext.) (Jäteöljy
(Hävitysyksikkö / Bulk / Sauva etu / Sauva ulk.))
ATO Delay Time (ATO-viive-aika)
ATO Type (Auto, Push Button, Both) (ATO-tyyppi (autom., painike, molemmat))
Auto Top Off Vat (On / Off) (Autom. altaan ylivuoto (päällä / pois))
OQS Setup (OQS-asetukset)
OQS (Enable/Disable) (OQS (ota käyttöön / poista käytöstä))
Oil Type (Oil Curve) (Öljytyyppi (öljykäyrä))
Display Type (Number/Text) (Näyttötyyppi (numero/teksti))
Discard Now (TPM Value) (Hävitä nyt (TPM-arvo))
Discard Soon (TPM Offset Value) (Hävitä pian (TPM-tasausarvo))
Dispose Delay Timer (hävityksen viiveajastin)
Basic Auto Filter (Enable/Disable) (Perusautomaattisuodatus (ota
käyttöön / poista käytöstä))
Filtration Time Settings (Suodatusajan asetukset)
Low Temp Alarm (Enable/Disable) (alhaisen
lämpötilan hälytys (ota käyttöön / poista käytöstä))
Sediment Tray (Enable/Disable) (Sedimenttilaatikko (ota käyttöön /
poista käytöstä))
Temperature (Enable/Disable) (Lämpötila ota käyttöön / poista käytöstä))
AIF/ATO Temp Display (Enable/Disable) (AIF/ATO lämpötilanäyttö (ota
käyttöön / poista käytöstä))
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1.4 Tiivistelmä FQ4000-tietokoneen tilastoista
Alla näkyvät FQ4000-tietokoneen tilastotiedot sekä järjestys, jossa alavalikkojen otsikot löytyvät
ohjaimesta.
Information Statistics (Tilastot)
Report Card (Raporttikortti)
1. Today’s Report (tämän päivän raportti)
2. Yesterday’s Report (Eilisen raportti)
3. Weekly Repori (Viikkoraportti)

Oil (Öljy)
1. Last Dispose Date (viimeinen hävitys)
2. Cooks Since Last Dispose (paistokertoja viimeisen hävityksen jälkeen)
3. Filters Since Last Dispose (suodatuksia viimeisen hävityksen jälkeen)
4. Skipped Filters Since Last Dispose (ohitettuja suodatuksia viimeisen hävityksen jälkeen)
5. Current Oil Life (nykyinen öljytaso)
6. Average Cooks Over Oil Life (keskim. paistokerrat öljyn käyttöaikana)
7. Daily Dispose Bypass Count (päivittäinen hävityksen ohitusmäärä)
8. Oil Dragout per Dispose (öljyn siirto pois per hävitys)
9. Oil Dragout per Day (öljyn siirto pois per päivä)
10. Oil Dragout per Hour (öljyn siirto pois per tunti)
Life (käyttöikä)
1. Commission Date (käyttöönottopäivämäärä)
2. Unit Serial Number (yksikön sarjanumero)
3. Controller Serial Number (ohjaimen sarjanumero)
4. Total On Time (Hours) (kokonaiskäyttöaika (tunnit))
5. Total Heat Cycle Count (lämmityssyklien kokonaismäärä)
6. Total Energy Saving Time (energiansäästön kokonaisaika)
7. Total Cook Time (kokonaispaistoaika)
Usage (Käyttö)

1. Usage Start Date (käytön aloituspäivämäärä)
2. Total Number of Cook Cycles (paistosyklien kokonaismäärä)
3. Total Number of Quit Cook Cycles (keskeytettyjen paistosyklien kokonaismäärä)
4. Total Vat On Time (Hours) (altaan kokonaiskäyttöaika (tunnit))
Recovery (Palautuminen)
1. Last Recovery Time (viime palautumisaika)
Filter (Suodatin)
1. Current Day and Date (Nykyinen päivä ja pvm)
2. Cooks Remaining Until Next Filter (paistokertoja jäljellä seuraavaan suodatukseen)
3. Daily Number of Cooks (päivittäiset paistokerrat)
4. Daily Number of Filters (päivittäiset suodatuskerrat)
5. Daily Number of Skipped Filters (päivittäiset ohitetut suodatuskerrat)
6. Average Cooks Per Filter (keskimääräiset paistokerrat per suodatus)
7. Weekly Number of Filters (viikottainen suodatusmäärä)
8. Weekly Number of Skipped Filters (viikottaiset ohitetut suodatuskerrat)
9. Filtration (Suodatus)
Software Version (Ohjelmistoversio)

1. UIB Software Version (UIB-ohjelmistoversio)
2. SIB Software Version (1, 2 – Splits) (SIB-ohjelmistoversio (1, 2 - jaetut))
3. VIB Software Version (VIB-ohjelmistoversio)
4. FIB Software Version (FIB-ohjelmistoversio)
5. OQS Software Version (OQS-ohjelmistoversio)
6. Actual Vat Temp (L, R – Splits) (Toteutunut altaan lämpötila (L, R - jaetut))
7. AIF RTD Temp (L, R – Splits) (AIF, RTD -lämpötila (L, R - jaetut))
8. ATO RTD Temp (L, R – Splits) (ATO, RTD -lämpötila (L, R - jaetut))
9. Board ID (kortin tunnus)
10. Gateway Software Version (yhdyskäytävän ohjelmistoversio)
11. Gateway IP Address (yhdyskäytävän IP-osoite)
12. Gateway Link Quality (yhdyskäytävän linkin laatu)
13 Gateway Signal Strength and Noise (yhdyskäytävän signaalin voimakkuus ja häiriö)
Usage Reset

(Käytön palautus) (palauttaa käyttödatan 1656)

Fresh oil (tuore öljy)
1. Number of Cooks Since Last Dispose (Paistokertojen määrä viimeisen hävityksen jälkeen)
2. Dispose Count Since Last Reset (Hävitysmäärä viimeisen nollauksen jälkeen)
3. Fresh Oil Counter Reset Date (Tuoreen öljyn laskimen nollauspvm)
4. Fresh Oil Counter (Tuoreen öljyn laskin)
Fresh Oil Reset
(Tuoreen öljyn nollaus) (palauttaa tuoreen öljyn tiedot 1656)
Last Load (edellinen panos)
1. Last Cooked Product (Viimeksi paistettu tuote)
2. Last Load Start Time (Edellisen panoksen aloitusaika)
3. Last Load Cook Time (Edellisen panoksen paistoaika)
4. Last Load Program Time (Edellisen panoksen ohjelma-aika)
5. Last Load Max Vat Temp (Edellisen panoksen altaan maksimilämpötila)
6. Last Load Min Vat Temp (Edellisen panoksen altaan minimilämpötila)
7. Last Load Avg Vat Temp (Edellisen panoksen altaan keskim. lämpötila)
8. % of Cook Time, Heat Is On (% paistoajasta, lämmitys on päällä)
9. Vat Temp Before Cook Starts (Altaan lämpöt. ennen paiston aloitusta)
10. Vat Temp at Cook End (Altaan lämpöt. paiston päätyttyä)

TPM Statistics (TMP-tilastot)
Filter Reset (Suodattimen nollaus (nollaa suodatustilastot 1656))
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1.5

Peruskäyttö

FQ4000 Peruskäyttö
Kytke rasvakeitin ON (päälle) tai
pois OFF (päältä)

Kytke päälle painamalla ja
pitämällä pohjassa painiketta
3 sekuntia. Kytke pois päältä
painamalla painiketta. Valitse
painike jaetun altaan sopivalta
puolelta. Jos paistoallas on
TÄYNNÄ öljyä, paina  YES
(kyllä) -painiketta.
Tuotteen vaihtaminen
Vaihda painamalla ja pitämällä
tuotepainiketta. Painikkeen reunus
muuttuu vihreästä punaiseksi ja sitten
pelkäksi punaiseksi. Valitse toinen
tuote.

Käynnistä paisto-ohjelma
Aloita paisto painamalla tuotepainiketta. Ajastin lähtee
käyntiin.

Peruuta paisto-ohjelma
Paina PUNAISTA X-painiketta halutun
tuotteen vieressä.

Peruuta Shake Alarm (ravistushälytys)
Paina painiketta aktiivisen
näytön alapuolella.
Peruuta paistosyklin päätöshälytys
(REMOVE (peruuta))
Paina REMOVE (peruuta) tai
CHECK (tarkista) -painiketta
aktiivisen näytön alapuolella.
Tarkista lämpötila ja asetusarvo
Paina lämpötilapainiketta. Näyttää
todellisen lämpötilan ja lämpötilan
asetusarvon.

Manuaalinen
TPM
Lämpöt. Valikko
öljynlisäys
Vaihda Suodatinvalikko
kieli
Energiansäästö
Koti-painike (asetukset,
reseptit ja tilastot)
Tilastot
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1.6

Paistaminen

FQ4000-laitteella paistaminen
1

Tuote näkyy näytöllä. Valitse toinen tuote: vaihda painamalla
ja pitämällä tuotepainiketta. Painikkeen reunus muuttuu
vihreästä punaiseksi ja sitten pelkäksi punaiseksi. Valitse
toinen tuote.

2

Aloita paistosykli painamalla tuotepainiketta.

3

Näyttää ajastimen muutokset ja jäljellä olevan paistoajan.

4

Näytössä lukee SHAKE (ravista), kun on aika ravistaa
paistokoria.

5

Peruuta SHAKE-hälytys (ravista) painamalla
SHAKE/BASKET (ravista/kori) -painiketta.

6

Kun paistosykli on valmis, näytössä vaihtelevat tekstit REMOVE (poista) ja
CHECKMARK (tarkistusmerkki).

7

Peruuta hälytys painamalla REMOVE/CHECKMARK
(poista/tarkistusmerkki) -painiketta.

8

HOLD TIMERS (pitoajastimet) on käynnissä taustalla eikä
niitä näytetä ennen kuin pitoajastimen aika loppuu.

9

HOLD TIMER EXPIRED PRODUCTS (pitoajastin umpeutunut
tuotteet) -näyttö näyttää tuotteet, joiden pitoajastimen aika on
umpeutunut.

10

Painamalla PRODUCT (tuote) -painikkeita voit valita tuotteet ja
vaihtaa reunuksen värin. Painamalla CHECKMARK (tarkistusmerkki)
-painiketta voit peruuttaa pitoajastimet ja palauttaa näytön tavalliseen
käyttöön. Laite on valmis paistoa varten.
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1.7

Rasvakeittimen (huollon) asetusten ohjelmointi

Rasvakeittimen parametrit täytyy määrittää ensimmäistä kertaa käynnistettäessä tai ohjainta
vaihdettaessa. Seuraavat asetukset määritetään: sijainti, energiatyyppi, allastyyppi, tuoreen öljyn
tyyppi, jäteöljyn tyyppi ja automaattisen öljynlisäyksen asetukset. HUOMAA: Näitä asetuksia saa
vaihtaa VAIN valtuutettu huoltohenkilö.

NÄYTTÖ

3000

□ LOCALE (sijainti)
CE

TOIMENPIDE
1.

Kun ohjain on päältä/lepotila-asennossa, paina Home
(Koti) -painiketta.

2.

Paina Settings (Asetukset) -painiketta.

3.

Paina Service (huolto) -painiketta.

4.

Syötä koodi 3000.

5.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

6.
7.

Paina Locale-painiketta.
Valitse CE tai NON-CE. CE (täyttää laitetta koskevien EUdirektiivien vaatimukset) tai Non-CE (ei täytä laitetta
koskevien EU-direktiivien vaatimuksia).

8.

Ei toimenpidettä.

9.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

NON-CE

SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

□ ENERGY TYPE
10. Paina Energy Type -painiketta.
(energiatyyppi)
GAS ELECTRIC
11. Valitse GAS (kaasu) tai ELECTRIC (sähkö)
(kaasu sähkö)
SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
12. Ei toimenpidettä.
käynnistä järjestelmä
uudelleen)
13. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

□ VAT TYPE (allastyyppi)
FULL VAT (täysi allas) SPLIT
VAT (jaettu allas)
8 / 24

14. Paina Vat Type -painiketta.
15. Valitse FULL VAT tai SPLIT VAT.
16. Valitse Basket Configuration (korin määritys). Kun arvoksi
asetetaan 8, kummallakin puolella on käytettävissä 4
tuotetta. Kun arvoksi asetetaan 24, kummallakin puolella
on käytettävissä 12 tuotetta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
17. Paina Product (tuote) -kuvaketta ja valitse haluttu tuote.
Toista toisille kaistoille.
18. Paina Save (tallenna) -painiketta, kun olet valmis.

SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

19. Ei toimenpidettä.

20. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
21. Paina alanuoli-painiketta.

□ OIL SYSTEM TYPE
(öljyjärjestelmän tyyppi)

22. Paina Oil System Type -painiketta.

JIB

23. Valitse JIB tai BULK.
HUOMAA: JIB (Jug in a Box) tai BIB (Bag in a Box) on
hävitettävä öljysäiliön tyyppi. Bulk-järjestelmässä käytetään
suuria öljyvarastotankkeja, jotka on liitetty rasvakeittimeen
oman öljyvaraston täyttämiseksi.

BULK

SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

24. Ei toimenpidettä.

25. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

□ WASTE OIL (jäteöljy)

DISPOSAL UNIT
(hävitysyksikkö)
BULK (täyttöjärjestelmä)
WAND FRONT (sauva edessä)
WAND EXTERNAL (ulkoinen
sauva)

SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

26. Paina Waste Oil -painiketta.
27. Valitse DISPOSAL UNIT, BULK, WAND FRONT tai
WAND EXTERNAL.
HUOMAA: Valitse DISPOSAL UNIT (hävitysyksikkö), jos
hävität öljyä rasvanhävitysyksikköön (SDU) tai metalliseen
astiaan. Valitse BULK (täyttöjärjestelmä), jos hävität öljyä
öljyntäyttöjärjestelmään, jossa on suuria varastoöljysäiliötä,
jotka on yhdistetty rasvakeittimeen. Valitse WAND FRONT
(sauva edessä), jos hävität käyttämällä rasvakeittimeen
liitettyä sauvaa. Valitse WAND EXTERNAL (ulkoinen sauva),
jos käytössä on ulkoinen hävitysjärjestelmä, jossa käytetään
imusauvaa poistamaan öljyä paistoaltaasta.
28. Ei toimenpidettä.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
29. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

30. Paina alanuoli-painiketta.

□ ATO DELAY TIME
(ATO-viive-aika)
0 MINUUTTIA

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ ATO TYPE (ATO-tyyppi)
AUTO PUSH BUTTON BOTH
(autom., painonappi,
molemmat)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ AUTO TOP OFF VAT
(automaattinen öljynlisäys
altaaseen)

31. Paina ATO Delay time -painiketta.
32. Paina aikaa, kun vaihdat viiveajan sen jälkeen, kun täyttööljysäiliö on vaihdettu, ennen kuin järjestelmä alkaa lisätä
öljyä. Paina √ (kuittaus) -painiketta. Oletus on 0 minuuttia
nestemäiselle rasvalle. Syötä suurempi arvo kuin 0
kiinteälle rasvalle.
33. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
34. Paina ATO Type -painiketta.
35. Valitse AUTO, jos automaattinen öljynlisäys on asennettu.
Valitse PUSH BUTTON, jos vain manuaalinen öljynlisäys
on asennettu. Valitse BOTH (molemmat), jos sekä
automaattinen että manuaalinen öljynlisäys on asennettu
ja molemmat halutaan.
36. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.

37. Paina Auto Top Off Vat -painiketta.
38. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten (vain jaetut altaat).

ON (päällä) OFF (pois
päältä)

39. Valitse ON, ellei tälle altaalle haluta öljynlisäystä.
Oletusasetus on ON.
40. Paina alanuoli-painiketta.

□ OQS SETUP (OQS-asetukset)

41. Paina OQS Setup -painiketta, jos OQS-ilmaisin on
asennettu.

□ OQS ENABLE/DISABLE
(OQS ota käyttöön /
poista käytöstä)

42. Ota käyttöön / poista käytöstä OQS-ilmaisin painamalla
OQS ENABLE/DISABLE -painiketta.

ENABLE DISABLE
(ota käyttöön / poista käytöstä)

43. Ota OQS käyttöön valitsemalla ENABLE tai poista OQS
käytöstä valitsemalla DISABLE .
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NÄYTTÖ
SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ OIL TYPE (öljytyyppi)
OC01v01, OC02v02, jne.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ DISPLAY TYPE
(näyttötyyppi)
NUMBER (numero) TEXT
(teksti)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ DISCARD NOW
(hävitä nyt)
TPM VALUE (TPM-arvo)

TOIMENPIDE
44. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
45. Paina Oil Type -painiketta.
46. Valitse oikea öljytyypin käyrä. Vieritä muihin öljytyypin
käyriin alanuolipainikkeella. Määritä öljytyyppi ohjeen
8197316 taulukon avulla. Varmista, että öljytyyppi vastaa
sitä, mitä varasto käyttää.
47. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
48. Paina Display Type -painiketta.
49. Valitse NUMBER tai TEXT. HUOMAA: Jos asetus on
NUMBER, täysin polarisoituneet materiaalit (TPM) -arvo
näkyy numerona. Jos asetus on Text, vain arvot DISCARD
SOON (hävitä pian)/CONFIRM (vahvista), OIL IS GOOD
(öljy on hyvää) tai DISCARD NOW (hävitä nyt) näkyvät.
50. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
51. Paina Discard Now -painiketta.
52. Paina numeroa TPM Value -kohdan yläpuolella. Kun öljyn
TPM (Total Polar Materials) -arvoa on saavutettu,
rasvakeitin kehottaa hävittämään öljyn.
53. Syötä näppäimistöltä TPM discard now -arvo
(TPM hävitä nyt).

54. Kun arvo on syötetty, paina √ (kuittaus) -painiketta.
55. Tallenna arvo painamalla √ (kuittaus) -painiketta.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

56. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.

57. Paina alanuoli-painiketta.

□ DISCARD SOON (hävitä pian)

58. Paina Discard Soon -painiketta.
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NÄYTTÖ

TPM VALUE (TPM-arvo)

TOIMENPIDE
59. Paina numeroa Discard Soon (hävitä pian) TPM-arvon
yläpuolella. Yleensä arvoksi valitaan TPM Discard Now arvoa alempi numero. Tämä arvo näyttää Discard Soon
(hävitä pian) -viestin, kun TPM Discard Soon -arvo on
saavutettu. Tämän avulla ilmoitetaan henkilökunnalle,
että öljy pitää hävittää pian.
60. Syötä näppäimistöltä TPM discard soon -arvo (TPM hävitä
pian).

61. Kun arvo on syötetty, paina √ (kuittaus) -painiketta.
62. Tallenna arvo painamalla √ (kuittaus) -painiketta.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ DISPOSE DELAY TIMER
(hävityksen viiveajastin)

63. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
64. Paina Dispose Delay Timer -painiketta. Tämä on aika siitä,
kun DISCARD NOW (hävitä nyt) -kehote näkyy ja ohitetaan
ennen kuin DISCARD NOW -viesti palaa esiin. (Oletus on:
30 minuuttia. Minimiarvo on :00 = pois käytöstä,
maksimiarvo on 4:00 tuntia.)
65. Syötä viiveajan tunnit painamalla tuntiruutua.

66. Syötä aika tunteina näppäimistöltä.

67. Syötä viiveajan minuutit painamalla minuuttiruutua.

68. Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.

69. Tallenna arvo painamalla √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ
SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

TOIMENPIDE
70. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
71. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

□ BASIC AUTO FILTER
(perusautomaattisuodatin)
ENABLE DISABLE
(ota käyttöön / poista
käytöstä)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ FILTRATION TIME SETTINGS
(suodatusajan asetukset)
□ POLISH TIME (kiillotusaika)
□ CLEAN TIME (puhdistusaika)
□ AUTO FILTER FLUSH TIME
(autom. suodatuksen
huuhteluaika)
□ CLEAN & FILTER FLUSH TIME
(puhdistuksen & suodattimen
huuhteluaika)

72. Paina Basic Auto Filter -painiketta.
73. Valitse ENABLE Basic Auto Filter (automaattisuodatus
yksiköille ilman OIB-ilmaisimia) tai DISABLE Basic Auto
Filtration (automaattisuodatus yksiköille OIB-ilmaisimien
kanssa).
74. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
75. Paina Filtration Time Settings -painiketta.
76. Näitä asetuksia tulee säätää vain, jos tehtaalta niin
ohjeistetaan.
Oletusasetukset ovat:
□ POLISH TIME -300
□ CLEAN TIME -3600
□ AUTO FILTER FLUSH TIME -25
□ CLEAN & FILTER FLUSH TIME -25
Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.
77. Paina alanuoli-painiketta.

□ LOW TEMP ALARM (alhaisen
lämpötilan hälytys)
ENABLE DISABLE (ota käyttöön
/ poista käytöstä)
SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

78. Paina Low Temp Alarm -painiketta.
79. Ota käyttöön alhaisen lämpötilan hälytys valitsemalla
ENABLE tai poista se käytöstä valitsemalla DISABLE.
80. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
81. Paina alanuoli-painiketta.

□ SEDIMENT TRAY
(sedimenttilaatikko)
ENABLE DISABLE
(ota käyttöön / poista
käytöstä)

82. Paina Sediment Tray -painiketta.
83. Jos käytät sedimenttilaatikoita, valitse ENABLE. Jos
sedimenttilaatikoita EI käytetä, valitse DISABLE.
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NÄYTTÖ
SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

TOIMENPIDE
84. Paina √ (kuittaus) -painiketta SETUP COMPLETE -ruudun
sisällä.
85. Paina Koti-painiketta.
86. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

CREW MODE

87. Paina ja pidä pohjassa nollauskytkintä. Varmista, että
kytkin on painettuna 1 minuutin ajan. Uudemmissa
rasvakeittimissä kytkin sijaitsee USB-portin alapuolella.
Vanhemmissa kaasuyksiköissä painike sijaitsee
vasemman laidan ohjainyksikön alla. Vanhemmissa
sähköyksiköissä painike sijaitsee ohjainyksikön
takapuolella JIB-nollauskytkimen takana.
88. Järjestelmä käynnistyy uudelleen noin 45 sekunnissa ja
palaa pois päältä - / valmiustilaan.

1.8

Rasvakeittimen (manageri) asetusten ohjelmointi

Nämä rasvakeittimen paikalliset managerin asetukset täytyy määrittää ensimmäistä kertaa
käynnistettäessä tai ohjainta vaihdettaessa. Asetuksiin kuuluvat kieli, päivämäärä ja kellonaika,
lämpötila-asteikko, ääniasetukset, suodatinasetukset, energiansäästö, kaistan kohdistukset ja
näytön kirkkaus. Näitä asetuksia saa vaihtaa VAIN manageri tai huoltohenkilö.

NÄYTTÖ

1656

□ LANGUAGE (kieli)

□ ENGLISH (englanti)

□ SPANISH (espanja)

TOIMENPIDE
1.

Kun ohjain on off/lepotila-asennossa, paina Home (Koti) painiketta.

2.

Paina Settings (Asetukset) -painiketta.

3.

Paina manageri-painiketta.

4.

Syötä koodi 1656

5.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

6.

Paina Language-painiketta.

7.

Paina Ensisijainen kieli -painiketta.

8.

Valitse haluttu kieli.

9.

Paina Toissijainen kieli -painiketta.

10. Valitse haluttu kieli.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
11. Paina Takaisin-nuolipainiketta.

□ DATE & TIME (pvm & klo)

12. Pain Date & Time -painiketta.
13. Paina Aseta klo -painiketta.
14. Paina tunnit-ruutua.

15. Syötä aika tunteina näppäimistöltä.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

Paina minuutit-ruutua.

17.

Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.

18.

Paina AM (aamupäivä), PM (iltapäivä) tai 24HR (24 tuntia)
-painiketta.

19.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

20.

Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.

21.

Paina Aseta pvm -painiketta.

22.

Painamalla päivämäärän muoto -ruutua voit vaihtaa
päivämäärän muotoa MM-DD-YY (kk-pp-vv) tai DD-MMYY (pp-kk-vv).
Näytön yläreunassa näytetään vuosi. Valitse vuosi
painamalla nuolta vasemmalle tai oikealle.
Vuoden alla on kuukausi. Valitse kuukausi painamalla
nuolta vasemmalle tai oikealle.

23.

2017
MARCH

16.

(maaliskuu)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

24.
25.

Valitse päivämäärä numeronäppäimistöllä ja paina √
(kuittaus) -painiketta.

26.

Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

□ DST ON/OFF
(kesäaika päällä/pois)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ DST SETTINGS
(kesäajan asetukset)
□DST START MONTH
(kesäajan aloittava kk)
□DST START SUNDAY
(kesäajan aloittava sunnuntai)
□DST END MONTH
(kesäajan lopettava kk)
□DST END SUNDAY
(kesäajan lopettava sunnuntai)

27.

Paina DST (kesäaika) -asetuspainiketta.

28.

Paina DST ON/OFF -painiketta.

29.

Ota käyttöön kesäaika valitsemalla ON (päälle), poista
kesäaika käytöstä valitsemalla OFF (päältä).

30.

Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.

31.

Paina DST SETTINGS -painiketta.

32.

Valitse jokin näistä ja muokkaa näppäimistöltä. USA:n
oletusasetukset ovat:
DST START MONTH -3
DST START SUNDAY -2
DST END MONTH -11
DST END SUNDAY -1

33. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

34. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
35. Paina Takaisin-nuolipainiketta kolme (3) kertaa.

□ F° TO C°
(lämpötila-asteikon vaihto)

CONFIRM

YES
(kyllä)

NO
(ei)

(vahvista)

36. Paina F° TO C° tai F° TO C° -painiketta vaihtaaksesi
lämpötila-asteikon.
HUOMAA: F tarkoittaa Fahrenheit-asteikkoa, C Celsiusasteikkoa.
37. Paina YES (kyllä) vaihtaaksesi lämpötila-asteikon.

COMPLETED SUCCESSFULLY
38. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

□ SOUND (ääni)

39. Paina Sound-painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
40. Vaihda äänenvoimakkuuden tasoa ja sävyä nuoli ylös ja
alas -painikkeilla. Äänenvoimakkuudella on yhdeksän
voimakkuustasoa, joista 1 on hiljaisin ja 9 voimakkain.
Valittavana on 1-3 äänensävyn taajuutta. Käytä eri
taajuuksia äänen mukautukseen.
41. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

42. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
43. Paina alanuolta.

□ FILTER ATTRIBUTES
(suodattimen määritteet)

□ FILTER PROMPT
(suodattimen kehote)

□ FILTER AFTER TIME
(suodata jälkeen -aika)

44. Paina Filter Attributes -painiketta.
45. Paina Filter Prompt -painiketta.
Automaattisessa suodatustilassa käytetään kahta
mittausta suodattimen kehotteiden välillä. Toinen mittaa
paisto-ohjelmien määrää, joka on säädetty FILTER AFTER
COOK (suodata paiston jälkeen) -asetuksessa, ja toinen
mittaa aikaa, joka asetetaan seuraavassa kappaleessa
FILTER AFTER TIME (suodata jälkeen -aika) -asetuksessa.
Suodatuskehote annetaan kumman tahansa mittauksen
ehtojen täyttyessä ensin: kun joko asetettu määrä
ohjelmia tai asetettu aika on kulunut.
46. Paina FILTER AFTER TIME -painiketta. Suodattimen
aikavaihtoehtoa käytetään, kun asetetaan ennen
suodattimen kehotetta kulunut aika. Tämä vaihtoehto on
hyödyllinen pienemmissä liikkeissä, joissa suodatus
halutaan useammin kuin mitä paisto-ohjelmien välillä
tapahtuisi.
47. Jatka painamalla √ (kuittaus) -painiketta tai paina
numeropainiketta ja syötä suodattimen kehotteiden
välisten tuntien määrä (Esim. kahden tunnin välein, syötä
2) ja paina √ (kuittaus) -painiketta. (Oletusajaksi on
asetettu 0 tuntia, joka poistaa kehotteen käytöstä).
48. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

49. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
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NÄYTTÖ
□ FILTER AFTER COOK
(suodata paiston jälkeen)

TOIMENPIDE
50. Paina FILTER AFTER COOK -painiketta. FILTER AFTER COOK
-toimintoa käytetään asettamaan paisto-ohjelmien määrä,
jonka kulumisen jälkeen suodatuskehote näkyy näytössä.
Ellei kehotteita haluat, aseta arvoksi 0, joka poistaa
kehotteen käytöstä.
51. Jatka painamalla √ (kuittaus) -painiketta tai paina
numeropainiketta ja syötä paistojen määrä ja paina √
(kuittaus) -painiketta
52. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

53. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
54. Paina Takaisin-nuolipainiketta.

□ FILTER LOCKOUT
(suodattimen lukitus)
ENABLE DISABLE
(ota käyttöön / poista käytöstä)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ SKIPPED FILTER COUNT
(ohitettu suodatinmäärä)

55. Paina FILTER LOCKOUT -painiketta.
56. Ota lukitus käyttöön valitsemalla enable (ota käyttöön).
Poista lukitus käytöstä valitsemalla disable (poista
käytöstä). Suodattimen lukitus lukitsee rasvakeittimen
ohitettu suodatusmäärä -asetuksen asetusten perusteella.
57. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
58. Paina SKIPPED FILTER COUNT -painiketta.
59. Jatka painamalla √ (kuittaus) -painiketta tai paina
numeropainiketta ja syötä ohitettujen suodatinten määrä,
joka sallitaan ennen kuin suodattimen lukitus lukitsee
rasvakeittimen, ja paina √ (kuittaus) -painiketta. Jos
määräksi on asetettu 0, ohituksia ei sallita.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ QUICK FILTER SETTINGS
(pikasuodatinasetukset)
□ INTIAL DELAY TIME
(alkuperäinen viiveaika)

60. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
61. Paina QUICK FILTER SETTINGS -painiketta.
62. Paina Initial Delay time -painiketta.
63.

Säädä alkuperäinen viiveaika painamalla minuutitruutua. Alkuperäinen viiveaika on aika, jolloin rasvakeitin
on lepotilassa, kun suodatin tai suodattimen paistokerrat
on suoritettu, ennen suodattimen kehotetta. (Oletus on
kaksi (2) minuuttia.)
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NÄYTTÖ

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ SKIPPED FILTER TYPE
(ohitettu suodatintyyppi)
□ SKIPPED COOK COUNT
(ohitettu paistomäärä)
□ SKIPPED PERCENTAGE
(ohitettu prosenttiosuus)
□ SKIPPED DELAY TIME
(ohitettu viiveaika)
□ SKIPPED COOK COUNT
(ohitettu paistomäärä)

TOIMENPIDE

64.

Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.

65.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

66.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

67. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
68. Paina SKIPPED FILTER TYPE -painiketta.

69. Korostettu valinta on nykyinen määritetty tyyppi.
Muokkaa valitsemalla ohitetun suodatintyypin tyyppi.

70. Paina SKIPPED COOK COUNT -painiketta.
71. Säädä ohitettujen paistojen määrää ennen suodattimen
uusintakehotetta painamalla NUMBER OF COOKS
(paistojen määrä) -ruutua.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ SKIPPED PERCENTAGE
(ohitettu prosenttiosuus)

72.

Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.

73.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

74.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

75. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
76. Paina % OF TIMER OR COOK COUNT (ajastimen tai
paistojen määrän %) -painiketta.

1-19

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
77. Säädä suodatinajan ajastimen tai paistojen määrän
prosenttiosuutta ennen suodattimen uusintakehotetta
painamalla % OF TIMER OR COOK COUNT (ajastimen tai
paistojen määrän %). Esimerkki: Jos arvoksi on asetettu
50 %, ohituksen jälkeen se puolittaa ajan tai paistot ennen
uusintakehotetta. Jos alkuperäinen suodatinmäärä oli 6,
50 % asetus antaa uusintakehotteen kolmen suodattimen
jälkeen.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ SKIPPED DELAY TIME
(ohitettu viiveaika)

78.

Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.

79.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

80.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

81. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
82. Paina Skipped Delay time -painiketta.
83.

Säädä ohitettu viiveaika painamalla Minutes (minuutit) ruutua. Ohitettu viiveaika on aika, jonka jälkeen
alkuperäinen suodatin ohitetaan, ennen kuin
suodattimen kehote annetaan uudestaan. Kun suodatin
ohitetaan ensimmäisen kerran, suodatinpainike muuttuu
valkoisesta keltaiseksi. Kun suodatuin ohitetaan
seuraavan kerran, suodatinpainike muuttuu keltaisesta
punaiseksi, kunnes suodatus tehdään. (Oletusasetus on
viisi (5) minuuttia.)

84.

Syötä aika minuutteina näppäimistöltä.

85.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.

86.

Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ
SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ FILTER OFF TIME
(suodatin pois -aika)

□ FILTER OFF SETTINGS
(suodatin pois -asetukset)

TOIMENPIDE
87. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
88. Paina Filter Off Time -painiketta. Suodatin pois -ajan
vaihtoehdon avulla asetetaan ajat, jolloin suodattimen
kehote on poistettu käytöstä (esim. keskipäivän kiire).
89. Ota suodatin pois -aika käyttöön valitsemalla ON (päällä).
Poista suodatin pois -aika käytöstä valitsemalla OFF (pois
päältä).
90. Paina Filter Off Settings -painiketta. Suodatin pois asetusten vaihtoehdon avulla asetetaan ajat, jolloin
suodattimen kehote on poistettu käytöstä (esim.
keskipäivän kiire).
HUOMAA: Jos suodatin pois -aika on poistettu
käytöstä (PÄÄLTÄ), tämä vaihtoehto näkyy harmaana,
eikä se ole käytettävissä.
91. Liiku M-F 1:stä SUN 4:ään ylä- ja alanuolilla. Suodattimen
kehotteen lukitukselle voidaan ohjelmoida 12 jaksoa.
Valitse kenttä, jotta voit muokata aloitus- ja lopetusaikoja,
jolloin suodattimen kehote on keskeytetty. Valitse AM/PM
(aamu-/iltapäivä). Kun ajat on asetettu, tallenna asetus
painamalla kuittauspainiketta. (Vasemmalla olevassa
esimerkissä näytetään, että maanantaista perjantaihin
suodatusta ei haluta lounasruuhkan aikaan klo 11:00 ja
14:00 välillä)
92. Kun ajat on valittu, paina √ (kuittaus) -painiketta.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

93. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
94. Paina alanuolta.

□ CLEAN (puhdistus)
SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

95. Paina Clean-painiketta. Valitse HOT (puhdistuskiehutus)
tai COLD (kylmäpuhdistus).

96. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

97. Paina Takaisin-nuolipainiketta kaksi (2) kertaa.
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NÄYTTÖ
□ ENERGY SAVINGS
(energiansäästö)

TOIMENPIDE
98. Paina Energy Savings -painiketta.
Energiansäästövaihtoehtoa käytetään lepotila-aikoina
laskemaan paistoaltaan lämpötilaa energian
säästämiseksi.
99. Vaihda energiansäästövaihtoehto päälle tai pois päältä
painamalla Enable (ota käyttöön) -painiketta.
100. Vaihda energiansäästön asetusarvoa painamalla Aseta
takaisin lämpötila -painiketta. Syötä energiansäästön
lämpötilan asetusarvo näppäimistöltä ja paina √ (kuittaus)
-painiketta.
101. Vaihda minuuttien määrä, jonka allas on lepotilassa
ennen automaattista siirtymistä energiansäästötilaan,
painamalla Lepotila-aika-painiketta. Syötä
energiansäästön lämpötilan asetusarvo näppäimistöltä ja
paina √ (kuittaus) -painiketta.
102. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ LANE ASSIGNMENTS
(kaistan kohdistukset)

4, 8, 12, 24

SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

□ BRIGHTNESS (kirkkaus)

103. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
104. Paina Lane Assignment -painiketta. Sillä asetetaan
tuotteiden määrä allasta kohti.
105. Painamalla 4-painiketta saat käyttöön 4 tuotetta per allas
(2 kummallakin puolella); painamalla 8-painiketta saat
käyttöön 8 tuotetta per allas (4 kummallakin puolella); tai
painamalla 12-painiketta saat käyttöön 12 tuotetta per
allas (6 kummallakin puolella; tai painamalla 24-painiketta
saat käyttöön 24 tuotetta per allas (12 kummallakin
puolella).

106. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

107. Paina Brightness-painiketta. Sillä asetetaan näytön
kirkkaus. Säädä ala- ja ylänuolipainikkeilla.
(Oletus on 100.)
108. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ
SETUP COMPLETE
(asetus valmis)

TOIMENPIDE
109. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.
110. Paina alanuolta.

□ SCREEN SAVER
(näytönsäästäjä)

111. Paina Screen Saver -painiketta. Sillä asetetaan aika ennen
näytönsäästäjä-tilaan menoa, jonka jälkeen ohjain
sammutetaan. Säädä aika ala- ja ylänuolipainikkeilla.
(Oletusasetus on 15 minuuttia.)
112. Vaihda kirkkauden tasoa ja sävyä nuoli ylös ja alas painikkeilla. Kirkkaustasoja on yhdeksän; 100 on kirkkain
ja 10 on tummin.
113. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

SETUP COMPLETE

(asetus valmis)

114. Paina pienempää √ (kuittaus) -painiketta SETUP
COMPLETE -ruudun sisällä.

□ ALARM ATTRIBUTES
(hälytyksen määritteet)

115. Paina Alarm Attributes -painiketta.

□ SHAKE ALARM MODE
(ravistushälytystila)

116. Paina Shake Alarm Mode -painiketta. Valitse Auto
(automaattinen) tai Manual (manuaalinen).
Ravistushälytystilassa käyttäjä voi valita automaattisen tai
manuaalisen ravistushälytystilan peruutuksen.

SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

□ HOLD ALARM MODE
(pitohälytystila)
SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

117. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

118. Paina Hold Alarm Mode -painiketta. Valitse Auto
(automaattinen) tai Manual (manuaalinen).
Pitohälytystilassa käyttäjä voi valita automaattisen tai
manuaalisen pitohälytystilan peruutuksen.

119. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ
□ ALARM TIMER (hälytysajastin)
SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

TOIMENPIDE
120. Paina Alarm Timer -painiketta. Näillä asetuksilla käyttäjä
voi valita ajan ennen automaattista
ravistushälytysajastimen tai pitoajastimen peruutusta
Oletusasetus on 5 sekuntia.

121. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

122. Paina Takaisin-nuolipainiketta kaksi (2) kertaa.

□ TEMPERATURE (lämpötila)
ENABLE DISABLE
(ota käyttöön / poista käytöstä)

SETUP COMPLETE
(asetus valmis)
□ OIL DRAGOUT (öljyn siirto
pois)

□ FLOW (virtaus)

SETUP COMPLETE

(asetus valmis)
□ FLOW ADJUST (virtauksen
säätö)

SETUP COMPLETE

123. Paina Temperature-painiketta.
124. Ota lämpötilapainike käyttöön valitsemalla enable (ota
käyttöön). Poista lämpötilapainike käytöstä valitsemalla
disable (poista käytöstä) ja näytä jatkuva lämpötilanäyttö.
125. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
126. Oil dragout -toiminnolla asetetaan parametrit, jotka
säätävät virtausta ja virtauksen säätöä. Näillä
parametreilla lasketaan öljyn siirto pois -käyttöä
tilastotietoja varten. Ne tallennetaan Informaatiotilastottoimintoon Öljytilastoihin.
127. Syötä öljyn siirto pois -virtausmäärä paunaa minuutissa
(oletus on 2.211) ja paina √ (kuittaus) -painiketta.
(Huomaa: Syötä arvoja väliltä 0100-4000 alueille
0,05-1,8 kg (0,100-4,000 lb.))

128. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

129. Syötä konfiguroitava virtausmäärä (oletus on 1) ja paina √
(kuittaus) -painiketta. (Huomaa: Syötä arvoja väliltä 10-200
alueille 0,05-0,9 kg (0,10-2,00 lb.))
130. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

(asetus valmis)
□ BASKET LIFT (korinnostin)

131. Paina Basket Lift -painiketta.
132. Ota korinnostin käyttöön valitsemalla ON (päällä) tai
poista korinnostin käytöstä valitsemalla OFF (pois päältä).
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NÄYTTÖ
SETUP COMPLETE RESTART THE
SYSTEM (asetus valmis,
käynnistä järjestelmä
uudelleen)

TOIMENPIDE

133. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

134. Paina alanuolta.

□ MENU BOOK (valikkokirja)
ENABLE DISABLE
(ota käyttöön / poista käytöstä)
SETUP COMPLETE

135. Paina Menu book -painiketta.
136. Ota Menu book -painike käyttöön valitsemalla enable (ota
käyttöön) näyttöjen alapuolelta.
137. Paina √ (kuittaus) -painiketta, kun olet valmis.

(asetus valmis)
□ AUTO MENU CHANGE
(automaattinen valikon vaihto)

138. Paina Auto Menu Change -painiketta.
139. Kun Auto Menu Change otetaan käyttöön, voidaan vaihtaa
automaattisesti eri valikoiden välillä (esim. Breakfast
(aamiainen), Changeover (vaihto), Lunch (lounas), other
(muu)). Painamalla OFF-painiketta vaihdat ON-tilaan
valikon käyttöönottamiseksi. Syötä tietyn valikon
aloitusaika 24 tunnin muodossa.
Katso esimerkki vasemmalta.
140. Paina Takaisin-nuolipainiketta.
141. Paina Koti-painiketta.
142. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

CREW MODE

143. Paina ja pidä pohjassa nollauskytkintä. Varmista, että
kytkin on painettuna 1 minuutin ajan. Kaasuyksiköissä
painike sijaitsee vasemman laidan ohjainyksikön alla.
Sähköyksiköissä painike sijaitsee ohjainyksikön
takapuolella JIB-nollauskytkimen takana.
144. Järjestelmä käynnistyy uudelleen noin 45 sekunnissa ja
palaa pois päältä - / valmiustilaan.
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1.9

Tuotteiden lisääminen tai olemassa olevien tuotteiden muokkaus

Tätä toimintoa käytetään lisätuotteiden lisäämiseen tai olemassa olevien tuotteiden
muokkaukseen.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta.
2. Paina Reseptit-painiketta.

1650

3. Syötä koodi 1650.
4. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

5. Valitse muokattava tuotekuvake tai lisää uusi tuote
painamalla +.

6. Muokkaa olemassa olevaa tuotetta painamalla
kynäkuvaketta näytön alareunassa.

7. Muokkaa tai vaihda tuotteen nimeä näppäimistöltä.

8. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
9. Tässä näytössä näytetään nykyinen asetus, paistoaika,
herkkyys, pitoajastin, ravistusajastimet ja suodattimen
asetukset. Muokkaa parametria painamalla
muokattavaa nimikettä.
10. Muokkaa lämpötilaa painamalla lämpötilapainiketta.

11. Syötä tai muokkaa tuotteen paistolämpötilaa
näppäimistöltä.

12. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
13. Pain paistoaika-painiketta.

14. Syötä tai muokkaa paistoaikaa minuutteina ja
sekunteina näppäimistöltä.

15. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

16. Paina panosvaste- tai herkkyys-painiketta.
17. Vaihda ko. tuotteelle suositeltua panosvasteen tai
herkkyyden asetusta nuoli ylös ja alas -painikkeilla.
Tällä asetuksella voidaan vaihtaa tuotevastetta
(herkkyyttä). Joitakin nimikkeitä täytyy ehkä säätää
niiden paisto-ominaisuuksista riippuen. HUOMAA:
Tämän asetuksen muuttamista EI suositella, sillä
se voi vaikuttaa tuotteiden paisto-ohjelmiin
epäsuotuisasti.
(Tuotevasteen oletusasetus on neljä (4).)
18. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
19. Paina Shake Timer 1 (ravistusajastin 1) -painiketta.

20. Syötä ensimmäisen suoritettavan ravistuksen aika
minuutteina ja sekunteina.

21. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
22. Paina Shake Timer 2 (ravistusajastin 2) -painiketta, jos
lisäravistusta tarvitaan. Muutoin hyppää vaiheeseen 26.

23. Syötä toisen suoritettavan ravistuksen aika
minuutteina ja sekunteina.

24. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
25. Selaa lisää asetuksia painamalla nuoli alas.
26. Paina suodatinpainiketta. (HUOMAA: ON (päällä) tai
OFF (pois päältä) näytetään nykyiselle valinnalle.)
27. Varmista, että suodatinpainike on päällä, jotta
automaattinen suodatus tälle tuotteelle on käytössä.
Tällä asetuksella estetään tuotekohtaisten öljyjen
sekoittuminen. Estä tiettyjen tuotteiden kuten FISH
(kala), automaattinen suodatus valitsemalla NO (ei).
28. Paina pitoajastin-painiketta.

29. Syötä tuotteen pidon aika minuutteina ja sekunteina.

30. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
31. Paina välitön päällä -painiketta.
32. Tämä on se aika sekunteina, jonka rasvakeitin
kuumenee 100 %:lla sen jälkeen, kun tuotepainiketta
on painettu ennen kuin ohjain säätää lämpötilaa. Syötä
välitön päällä -aika minuutteina ja sekunteina (esim.
00:30=30 sekuntia). (0=OFF). HUOMAA: Välitön ajassa
on ehkä säädettävä kevyesti paistetuille panoksille.
33. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
34. Paina suodatinmäärä-painiketta.
35. Syötä paisto-ohjelmien määrä, joiden kulumisen
jälkeen suodatuskehote näkyy näytössä. Tämä on vain
tuotteelle eikä sitä tule sekoittaa yleiseen
suodatinmäärään. Ellei kehotteita haluat, aseta arvoksi
0, joka poistaa kehotteen käytöstä.
36. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
37. Valitse syötettävään tai muokattavaan tuotereseptiin
yhdistettävä kuvake.

38. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

39. Valitse syötettävään tai muokattavaan tuotereseptiin
yhdistettävä valikko.

40. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
41. Ohjaimen näyttöön tulee SAVED (tallennettu).
42. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
43. Lisää tuotteita valitsemalla toinen muokattava tuote ja
paina +-painiketta. Kun olet valmis, paina Kotipainiketta.

CREW MODE

44. Palaa päänäytölle painamalla Crew Mode (miehistötila)
-painiketta.
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1.10 Valikon lisääminen tai muokkaus
Tällä toiminnolla lisätään tai muokataan valikoita. Valikoiden avulla käyttäjä voi ryhmitellä tiettyjä
tuotteita yhteen. Esimerkiksi asettamalla aamiaisvalikko voidaan ryhmitellä tuotteita vain
aamiaiselle. Tästä on apua tuotteita vaihdettaessa, kun valittavien tuotteiden määrää voidaan
rajoittaa.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta.
2. Paina Valikot-painiketta.

1650

3. Syötä koodi 1650.
4. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
5. Muokkaa tuotteita valitsemalla valikko ON/OFF
(päällä/päältä)-painikkeen yläpuolella olevalla
painikkeella (korostettu vihreällä) tai lisää uusi valikko
+-painikkeella. Jos lisäät uuden valikon, syötä valikon
nimi seuraavalla näytöllä ja paina √ (kuittaus) painiketta. Jos poistat valikon, valitse valikko ja paina
roskakoria näytön alareunassa.
6. Muokkaa olemassa olevaa valikkoa painamalla
kynäkuvaketta näytön alareunassa.
7. Valitse valittuun valikkoon lisättävät tuotteet
painamalla niiden kuvakkeita. Valitut tuotteet
korostetaan vihreällä. Poista tuotteen valinta
painamalla kuvaketta, ja korostus vaihtuu vihreästä
harmaaksi.
8. Kun olet valmis, tallenna valitut tuotteet valikkoon
painamalla √ (kuittaus) -painiketta.
9. Muokkaa lisävalikoita painamalla takaisin-painiketta ja
aloita vaiheesta 5. Muutoin jatka seuraavaan
vaiheeseen.
10. Paina Koti-painiketta.
11. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

CREW MODE
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1.11 Valikoiden vaihtaminen
Jos rasvankeitinasemalle, kanalle tai muille tuotteille luodaan erilliset valikot, voit näyttää valikon
vaihtamisen vaihtoehdot päänäytöllä painamalla MENU (valikko) -painiketta. Haluttuun valikkoon
vaihdetaan painamalla sitä.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Valikko-painiketta.

2. Vaihda valikkoa painamalla ON/OFF (päällä/päältä)painiketta halutun valikon alla. Kun haluttu valikko on
valittu, ON (päällä) on korostettuna valikon alla.
HUOMAA: Kerralla voidaan valita vain yksi valikko.
3. Palaa päänäytölle takaisin-painikkeella.

4. Vaihda tuotteita painamalla tuotekuvaketta.

5. Näyttö palautuu päänäytölle.
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1.12 Huoltotehtävät
Tässä kappaleessa käsitellään miehistön ja managerin huoltotehtäviä, joita käytetään kaupoissa,
kuten yläarvon testi, E-Log (virheloki), salasanan asetus ja toiminnot, joilla kopioidaan valikoita
rasvakeittimeen ja rasvakeittimestä USB:ltä menu connectin avulla.

1.12.1 Yläarvon testi
Yläarvon testaustilaa käytetään yläarvopiirin testaukseen. Yläarvon testaus tuhoaa öljyn. Testi tulisi
suorittaa vain vanhalla öljyllä. Sammuta rasvakeitin ja ota välittömästi yhteyttä huoltoon, jos
lämpötila ylittää 238 °C (460 °F) ilman, että toinen yläarvo laukeaa, ja jos ohjaimen näytössä näkyy
teksti HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (yläarvon vika irrota virtajohto) ja hälytysääni
kuuluu.
Testi voidaan keskeyttää milloin vain sammuttamalla rasvakeittimen virta. Kun rasvakeitin
kytketään takaisin päälle, se palautuu käyttötilaan ja näytöllä näkyy tuotteen nimi.

NÄYTTÖ

PRESS AND
HOLD (paina ja pidä)

RELEASE (vapauta)

HOT HI-1
(kuumuuden
yläarvo 1)
HELP HI-2
(apua yläarvo 2)

TOIMENPIDE
1.

Kun ohjain on off/lepotila-asennossa, paina Home (Koti) painiketta.

2.

Paina Service (huolto) -painiketta.

3.

Paina Crew (miehistö) -painiketta.

4.

Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas) jaettuja
altaita varten.

5.

Aloita yläarvon testi painamalla ja pitämällä Press and Hold painiketta.
6. Allas alkaa lämmetä, kun painiketta pidetään pohjassa. Ohjaimen
näytössä näkyy altaan todellinen lämpötila testin aikana. Kun
lämpötila saavuttaa 210 °C ± 12 °C (410 °F ± 10 °F)*, ohjaimessa
näkyy HOT HI-1 (kuumuuden yläarvo 1) (esim. (esim. 210 °C
(410 °F) ja kuumennus jatkuu.
*HUOM: Euroopan Unionin alueella käytettävissä ohjaimissa
(CE-merkityt), lämpötila on 202 °C (395°F), kun ohjaimessa näkyy
HOT HI-1 (kuumuuden yläarvo 1).
7. Kun painiketta edelleen pidetään pohjassa, rasvakeitin jatkaa
kuumennusta, kunnes yläraja avautuu. Tämä tapahtuu yleensä
silloin, kun lämpötila saavuttaa 217 °C−231 °C (423 °F−447 °F)
(yläarvo muille kuin CE-merkin omaaville ohjaimille) tai 207 °C−
219 °C (405 °F−426 °F) (yläarvo CE-merkin omaaville ohjaimille).
8. Vapauta painike. Allas lakkaa kuumentumasta, ja tietokoneen
näytössä nykyinen lämpötilan asetus, kunnes lämpötila laskee alle
204 °C (400 °F). Katkaise hälytys painamalla virtapainiketta.
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NÄYTTÖ
HIGH LIMIT FAILURE
DISCONNECT POWER
(korkean yläarvon
vikatila irrota
virtajohto).

TOIMENPIDE
9.

Jos ohjaimessa näkyy tämä viesti, irrota rasvakeittimen virtajohto ja
soita heti huoltoon.

10. Hävitä öljy, kun allas on jäähtynyt yläarvon testin jälkeen alle
204 °C (400 °F) lämpötilaan.

1.12.2 Manageritoiminnot
1.12.2.1 Virheloki
E-LOG (virheloki) -toiminnolla nähdään rasvakeittimen kymmenen (10) viimeisintä virhekoodia.
Koodit esitetään järjestyksessä viimeisin virhe ensimmäisenä. Virhekoodissa näkyvät virhekoodi,
kellonaika ja päivämäärä.
Jos virheitä ei ole, ohjain näyttää tyhjää tällä toiminnalla. Virheissä näytetään jaetun altaan (jos
käytössä) virheen puoli, virhekoodi, kellonaika ja päivämäärä. Virhekoodi, jossa näkyy merkintä “L”,
tarkoittaa jaetun altaan vasenta puolta, ja “R” jaetun altaan oikeaa puolta, jossa virhe on ilmennyt
(R E19 06:34 04/22/2014). Virhekoodi, jossa näkyy merkintä ”G”, tarkoittaa, että kyseessä on
yleinen virhe, joka eri erityisesti liity tiettyyn altaaseen. Virhekoodit on listattu tämän ohjekirjan
kappaleessa 3.2.5.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta.
2. Paina Service (huolto) -painiketta.
3. Paina manageri-painiketta.

1656

4. Syötä koodi 1656
5. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

□ E-LOG (virheloki)

6. Paina E-LOG-painiketta. Kolme uusinta virhettä
näytetään.
7. Paina alanuolta. Kolme seuraavaa virhettä näytetään.
Näet lisää virheitä, kun jatkat alanuolen painamista.
8. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Kotipainikkeella.
9. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.

CREW MODE
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1.12.2.2 Pääsykoodin asetus
Salasanatilassa ravintolapäällikkö voi vaihtaa useiden tilojen salasanat.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta.
2. Paina Service (huolto) -painiketta.
3. Paina manageri-painiketta.

1656

4. Syötä koodi 1656
5. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

□ PASSCODE SETUP
(pääsykoodin asetus)
□ MENUS (valikot)
□ RECIPES (reseptit)
□ SETTINGS MANAGER
(asetukset manageri)
□ DIAGNOSTICS MANAGER
(diagnostiikka manageri)

6. Paina PASSCODE SETUP -painiketta.
7. Valitse haluttu pääsykoodi muokattavaksi. Selaa lisää
asetuksia painamalla nuoli alas.
Oletusasetukset:
MENUS 1650
RECIPES 1650
SETTINGS MANAGER 1656
DIAGNOSTICS MANAGER 1656
8. Syötä valitulle nimikkeelle uusi pääsykoodi
näppäimistöllä.

9. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

RETYPE PASSWORD
(syötä salasana uudestaan)

10. Varmenna uusi salasana syöttämällä se uudestaan
näppäimistöllä.
11. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

PASSCODE SETUP SUCCESSFUL
(pääsykoodin asetus onnistui)

12. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
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□ MENUS (valikot)
□ RECIPES (reseptit)
□ SETTINGS MANAGER (asetukset
manageri)
□ DIAGNOSTICS MANAGER
(diagnostiikka manageri)

13. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu Kotipainikkeella.

14. Paina Crew Mode (miehistötila) -painiketta.
CREW MODE

1.12.2.3 USB-valikon käyttö
Tällä vaihtoehdolla voidaan ladata valikoita ohjaimelle. Näin MenuSyncissa voidaan luoda tuotteita,
tallentaa ne USB-asemalle ja ladata ne rasvakeittimeen.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta.
2. Paina Service (huolto) -painiketta.
3. Paina manageri-painiketta.

1656

4. Syötä koodi 1656
5. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

□ USB – MENU OPERATION (USBvalikon käyttö)
□ COPY MENU FROM USB TO
FRYER (kopioi valikko USB:ltä
rasvakeittimeen)
INSERT USB… (aseta USB)
IS USB INSERTED? (Onko USB
asetettu?) YES NO (kyllä/ei).
READING FILE FROM USB (luetaan
tiedostoa USB:ltä)
PLEASE DO NOT REMOVE USB
WHILE READING (älä poista
USB:ta luettaessa)
MENU.CBR or other *.cbr file
(MENU.CBR tai muu *.cbrtiedosto)

6. Paina USB – MENU OPERATION -painiketta.
7. Paina COPY MENU FROM USB TO FRYER -painiketta.
8. Aseta USB-asema liittimeen rasvakeittimen vasemman
reunan oven takana.
9. Kun USB-asema on asetettu, paina YES.

10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.

11. Esiin tulee .cbr-päätteisten valikkotiedostojen luettelo.
Valitse ladattava valikkotiedosto.
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NÄYTTÖ
UI-UI MENU DATA TRANSFER IN
PROGRESS (UI-UI-valikkodatan
siirto käynnissä)
MENU UPGRADE IN PROGRESS
(valikon versiopäivitys
käynnissä)
UPGRADE COMPLETE?
(versiopäivitys valmis?) YES
(kyllä)
MENU UPGRADE COMPLETED,
REMOVE THE USB AND RESTART
THE SYSTEM. (Valikon
versiopäivitys valmis, poista USB
ja käynnistä järjestelmä
uudelleen.)

1.13

TOIMENPIDE
12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita tiedoston latautuessa.
13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita versiopäivityksen
ollessa käynnissä.
14. Paina YES.
15. Poista USB-asema ja käynnistä koko rasvakeittimen
akku uudestaan nollauskytkimellä, joka sijaitsee
rasvakeittimen vasemman reunan ovessa USB-liittimen
alla. HUOMAA: Varmista, että kytkin on painettuna
vähintään 1 minuutin ajan.

Tilastot

1.13.1 Raporttikorttitilastot
Raporttikorttitilastot-toiminnolla voidaan näyttää suodatuksen, OQS:n, öljyn laadun ja paistoaltaan
käytön pikaraportti.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

□ TODAY’S REPORT (tämän päivän raportti)
□ YESTERDAY’S REPORT (eilisen raportti)
□ WEEKLY REPORT (viikkoraportti)
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1.

Paina tieto-painiketta.

2.

Paina Report Card (raporttikortti) painiketta.

3.

Valitse haluttu raportti

4.

Raportissa näkyy aste sen
perusteella, suodattaako miehistö
kehotteen mukaan; mitataanko
OQS säännöllisesti; öljyn nykyinen
laatu ja paistoaltaan käyttö.

5.

Palaa valikkoon takaisinpainikkeella tai poistu Kotipainikkeella.

1.13.2 Öljytilastot
Öljytilastot-toiminnolla voidaan näyttää viimeisen hävityksen päivämäärä, paistokertojen määrä
viimeisen hävityksen jälkeen, suodatukset viimeisen hävityksen jälkeen, ohitetut suodattimet
viimeisen hävityksen jälkeen, nykyinen öljyn kesto ja keskimääräinen paistokertojen määrä öljyn
käyttöaikana.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina Öljy-painiketta.

1. LAST DISPOSE DATE (viime
hävityspvm)
2. COOKS SINCE LAST DISPOSE
(paistokertoja viimeisen hävityksen
jälkeen)
3. FILTERS SINCE LAST DISPOSE
(suodatuksia viimeisen hävityksen
jälkeen)
4. SKIPPED FILTERS SINCE LAST DISPOSE
(ohitettuja suodatuksia viimeisen
hävityksen jälkeen)

3. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.

5. CURRENT OIL LIFE (nykyinen öljyn
käyttöaika)
6. Average Cooks Over Oil Life (keskim.
paistokerrat öljyn käyttöaikana)
7. DAILY DISPOSE BYPASS COUNT
(päivittäinen hävityksen ohitusmäärä)
4. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon
8. OIL DRAGOUT PER DISPOSE (öljyn
takaisin-painikkeella tai poistu Kotisiirto pois per hävitys)
painikkeella.
9. Oil Dragout per Day (öljyn siirto pois
per päivä)
10. OIL DRAGOUT PER HOUR (öljyn siirto
pois per tunti)

1-37

1.13.3 Käyttöajan tilastot
Käyttöajan tilastot -toiminnolla voidaan näyttää rasvakeittimen käyttöönottopäivämäärä, joka
asetetaan automaattisesti, kun rasvakeitin on suorittanut 25 paistoa, ohjaimen sarjanumero,
rasvakeittimen kokonaiskäyttöaika tunteina ja rasvakeittimen lämmityssyklien kokonaismäärä
(niiden kertojen määrä, kun ohjain on kytkenyt kuumennuksen päälle / pois päältä).

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina Life Stats (käyttöajan tilastot) -painiketta.

1. COMMISSION DATE
(käyttöönottopäivämäärä)
2. UNIT SERIAL NUMBER (yksikön
sarjanumero)
3. CONTROLLER SERIAL NUMBER
(ohjaimen sarjanumero)
4. TOTAL ON TIME (HOURS)
(kokonaiskäyttöaika (tunnit))
5. TOTAL HEAT CYCLE COUNT
(lämmityssyklien kokonaismäärä)
6. TOTAL ENERGY SAVING TIME
(energiansäästön kokonaisaika)
7. TOTAL COOK TIME
(kokonaispaistoaika)

3. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu
Koti-painikkeella.

1.13.4 Käyttötilastot
Käytön tarkastelu näyttää kaikki paisto-ohjelmat allasta kohden, paisto-ohjelmien määrän allasta
kohden, ennen loppumista keskeytettyjen paisto-ohjelmien määrän, altaan (altaiden) käyttötunnit
sekä edellisen alkuasetusten palauttamispäivämäärän.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tietopainiketta.
2. Paina Usage Stats (käyttötilastot) painiketta.

1. USAGE START DATE (käytön
aloituspäivämäärä)
2. TOTAL NUMBER OF COOK CYCLES
(paistosyklien kokonaismäärä)
3. TOTAL NUMBER OF QUIT COOK CYCLES
(keskeytettyjen paistosyklien
kokonaismäärä)

3. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai
poistu Koti-painikkeella.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

4. TOTAL VAT ON TIME (HOURS) (altaan
kokonaiskäyttöaika (tunnit))

1.13.5 Asettumisaika
Asettumisen avulla määritetään, toimiiko rasvakeitin oikein. Asettuminen tarkoittaa aikaa, jonka rasvakeitin
tarvitsee öljyn lämpötilan nostamiseen 28 °C:sta (50°F) 121 °C:een (250 °F) ja 149 °C:een (300 °F).
Maksimiasettumisaika ei saisi ylittää 1:40 min. sähkötoimisille ja 3:15 min. kaasutoimisille rasvakeittimille.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina Recovery (asettuminen) -painiketta. Aika
näytetään minuutteina ja sekunteina.

1. LAST RECOVERY TIME
(viime asettumisaika)

3. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu
Koti-painikkeella.

1.13.6 Suodatintilastot
Suodatintilastot-toiminnolla näytetään seuraavaan suodatukseen olevien paistojen lukumäärä,
paistojen lukumäärä allasta kohti, suodattimien lukumäärä allasta kohti, ohitettujen suodatusten
määrä allasta kohti ja keskimääräinen paistosyklien lukumäärä suodatusta kohti päivässä.

NÄYTTÖ

□
□
□
□

TOIMENPIDE

DAY 1 (päivä 1)
DAY 2 (päivä 2)
DAY 3 (päivä 3)
DAY 4 (päivä 4)

1. DAY AND DATE (päivä ja pvm) (suodatintilastojen
päivä ja päivämäärä näytetään)
2. COOKS REMAINING UNTIL NEXT FILTER
(paistokertoja jäljellä seuraavaan
suodatukseen) (paistokertoja jäljellä seuraavaan
suodattimen kehotteeseen.)
3. DAILY NUMBER OF COOKS (päivittäiset
paistokerrat) (päivittäiset paistokerrat)
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1.

Paina Koti-painiketta ja sitten
Tieto-painiketta.

2.

Paina suodatinpainiketta.

3.

Valitse ja paina haluttua päivää.
Selaa lisää päiviä painamalla nuoli
alas.

4.

Selaa lisää tilastoja painamalla
nuoli alas.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

4. DAILY NUMBER OF FILTERS (päivittäiset
suodatuskerrat) (kuluvan päivän suodatuskerrat)

5. DAILY NUMBER OF SKIPPED FILTERS (päivittäiset
ohitetut suodatuskerrat) (kuluvan päivän ohitetut
suodatuskerrat)
6. AVERAGE COOKS PER FILTER (keskimääräiset
paistokerrat per suodatus) - (keskimääräinen
paistokertojen määrä suodatusta kohti kuluvana
päivänä).
7. WEEKLY NUMBER OF FILTERS (viikottainen
suodatusmäärä) - (altaiden suodatuskerrat viime
viikolla.)
8. WEEKLY NUMBER OF SKIPPED FILTERS
(viikottaiset ohitetut suodatuskerrat) - (altaiden
ohitetut suodatuskerrat viime viikolla.)

5.

Selaa ylös ylänuolipainikkeella;
palaa takaisin-painikkeella
valitsemaan toinen päivä.

6.

Palaa valikkoon takaisinpainikkeella tai poistu Kotipainikkeella.

9. FILTRATION (suodatus) – (näyttää, onko suodatus
otettu käyttöön vai poistettu käytöstä.
Diagnostiikkatyökalu FIB-kortin tilan
määrittämiseksi.)

1.13.7 Ohjelmistoversio
Ohjelmistoversio-toiminto toimittaa ohjaimen ohjelmistoversiot ja rasvakeittimen piirilevyt;
lämpötilatunnistimen arvot; AIF RTD - ja ATO RTD-tunnistimen arvot sekä liitetyn yhdyskäytävän
tiedot.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina alanuoli-painiketta.
3. Paina Software Version (ohjelmistoversio)painiketta.

INITIALIZING … (alustetaan)

4. Toimenpidettä ei tarvita.
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NÄYTTÖ
1. UIB SOFTWARE VERSION
(UIB-ohjelmistoversio)
2. SIB SOFTWARE VERSION
(SIB-ohjelmistoversio
3. VIB SOFTWARE VERSION
(VIB-ohjelmistoversio)
4. FIB SOFTWARE VERSION
(FIB-ohjelmistoversio)

TOIMENPIDE

5. Selaa lisää ohjelmistoversioita ja tunnistimen
lämpötiloja alanuolella. HUOMAA: Jaetuilla
altailla on SIB2:n ja vasemman ja oikean
altaan, AIF:n ja ATO:n lämpötilat.

5. OQS SOFTWARE VERSION
(OQS-ohjelmistoversio)
6. ACTUAL VAT TEMP (todellinen
altaan lämpöt.)
7. AIF RTD TEMP (AIF RTD lämpöt.)
8. ATO RTD TEMP (ATO RTD
lämpöt.)
9. BOARD ID (kortin tunnus)

10. GATEWAY SOFTWARE VERSION
(yhdyskäytävän
ohjelmistoversio)
11. GATEWAY IP ADDRESS
(yhdyskäytävän IP-osoite)
12. GATEWAY LINK QUALITY
(yhdyskäytävän linkin laatu)
13. GATEWAY SIGNAL STRENGTH
AND NOISE (yhdyskäytävän
signaalin voimakkuus ja häiriö)

6. Selaa lisää ohjelmistoversioita ja tietoja
alanuolella.
7. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon
takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.8 Käytön nollaustilastot
Nollaustoiminto nollaa kaikki käyttötilastojen käyttötiedot.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina alanuoli-painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
3. Paina käytön nollauspainiketta.

1656

4. Syötä koodi 1656
5. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

ALL USAGE DATA HAS BEEN
RESET (kaikki käyttötiedot on
nollattu)

6. Paina √ (kuittaus) -painiketta.
7. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon
takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.9 Tuoreen öljyn tilastot
Tuoreen öljyn tilastot -toiminnolla näytetään nykyisen tuoreen öljyn tiedot.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina alanuoli-painiketta.
3. Paina Fresh Oil (tuore öljy) -painiketta.

1. NUMBER OF COOKS SINCE LAST
DISPOSE (paistokerrat viimeisen
hävityksen jälkeen)
2. DISPOSE COUNT COOKS SINCE LAST
RESET (hävitysmäärä paistot
viimeisen nollauksen jälkeen)
3. FRESH OIL COUNTER RESET DATE
(tuoreen öljyn mittarin nollauspvm)
4. FRESH OIL COUNTER (tuoreen öljyn
mittari)

4. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu
Koti-painikkeella.
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1.13.10 Tuoreen öljyn nollauksen käyttötilastot
Nollaustoiminto nollaa kaikki öljytilastojen tuoreen öljyn tiedot.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina alanuoli-painiketta.

1656

3. Paina Fresh Oil Reset (tuoreen öljyn nollaus) painiketta.
4. Syötä koodi 1656
5. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

FRESH OIL DATA HAS BEEN
RESET (tuoreen öljyn tiedot on
nollattu)

6. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

7. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu
Koti-painikkeella.

1.13.11 Viimeisen panoksen tilastot
Viimeisimmän panoksen tilastot antavat tietoja edellisestä paisto-ohjelmasta.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina Last Load (viime panos) -painiketta.

1. LAST COOKED PRODUCT
(viimeksi paistettu tuote)
2. LAST LOAD START TIME
(Edellisen panoksen aloitusaika)
3. LAST LOAD COOK TIME (Edellisen
panoksen paistoaika)
4. LAST LOAD PROGRAM TIME
(Edellisen panoksen ohjelmaaika)

3. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.
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NÄYTTÖ
5. LAST LOAD MAX VAT TEMP
(Edellisen panoksen altaan
maksimilämpötila)
6. LAST LOAD MIN VAT TEMP
(Edellisen panoksen altaan
minimilämpötila)
7. LAST LOAD AVG VAT TEMP
(Edellisen panoksen altaan
keskim. lämpötila)
8. % OF COOK TIME, HEAT IS ON
(% paistoajasta, lämmitys on
päällä)

TOIMENPIDE

4. Selaa lisää tilastoja painamalla nuoli alas.

9. VAT TEMP BEFORE COOK STARTS
(Altaan lämpöt. ennen paiston
aloitusta)
10. Vat Temp at Cook End (Altaan
lämpöt. paiston päätyttyä)
5. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon
takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.

1.13.12 TPM (Total Polar Material) -tilastot
TMP-tilastot antavat tietoja OQS:stä (öljyn laadun tunnistin). Samat tiedot saadaan ohjaimen
etupuolella sijaitsevalla TPM-painikkeella, kun TPM-painike on käytössä.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta.
2. Paina tieto-painiketta.
3. Paina alanuolta.
4. Paina TPM Statistics (TMP-tilastot) -painiketta. TPMarvot listataan edeltävien kelpoisten 30 päivän
ajalta.
5. Selaa ylös ylänuolipainikkeella; palaa valikkoon
takaisin-painikkeella tai poistu Koti-painikkeella.
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1.13.13 Suodattimen nollaustilastot
Nollaustoiminto nollaa kaikki suodattimen tilastot.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Paina Koti-painiketta ja sitten Tieto-painiketta.
2. Paina alanuoli-painiketta kaksi (2) kertaa.
3. Paina Filter Reset -painiketta.

1656

4. Syötä koodi 1656
5. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

CONFIRM? (vahvista?) YES NO
(kyllä/ei).
FILTER RESET HAS BEEN DONE
(suodatin on nollattu)

6.

7. Paina √ (kuittaus) -painiketta.

8. Palaa valikkoon takaisin-painikkeella tai poistu
Koti-painikkeella.
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LUKU 2: FILTERQUICK™ FQ4000
SUODATUSVALIKON TOIMINTOJEN OHJEET
2.1 Suodatusvalikko
Suodatusvalikon valintoja käytetään altaiden suodattamiseen, tyhjentämiseen, täyttämiseen, jätteen
poistamiseen ja puhdistukseen.

2.1.1 Pikasuodatin - suodattimen kehote
Pikasuodatin on toiminto, joka kehottaa automaattisesti suodattamaan paistoaltaat esiasetetun paistoohjelmien määrän tai ajan jälkeen. Toiminto voidaan myös suorittaa tarvittaessa, ja se käsitellään
seuraavassa osassa. Huomautus: Useiden altaiden samanaikainen suodatus ei ole mahdollista.

NÄYTTÖ

FILTRATION REQUIRED
(suodatus vaaditaan)
FILTER NOW? (Suodata nyt?)

OIL LEVEL TOO LOW (öljyn taso
liian alhainen)

SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori
roskat altaasta)
START FILTRATION (aloita
suodatus)
DRAINING (tyhjennys)
FLUSHING (huuhtelu)
ALERT DRAIN CLOSING
REMOVE TOOLS (hälytys
tyhjennysosa sulkeutuu poista
työkalut)
FILLING (täyttö käynnissä)

TOIMENPIDE
1. Käynnistä suodatus painamalla √ (kuittaus - YES (kyllä)) painiketta. Jos X (NO (ei)) -painike on valittuna, suodatus on
peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa.
Suodatuspainike muuttuu keltaiseksi ensimmäisellä
ohituksella ja QUICK FILTER (pikasuodatin) on korostettu
keltaisella suodatinvalikossa. Toisella ohituksella
suodatuspainike muuttuu punaiseksi. Ohjain kehottaa
uudelleen suodattamaan öljyn pian. Tämä toistuu, kunnes
suodatus on suoritettu. Kun väri on muuttunut ja
suodatinpainiketta painetaan, suodatus alkaa.
2. Näytetään, jos öljyn taso on liian alhainen. Paina √ (kuittaus
- KYLLÄ) -painiketta kuitataksesi asian ja palauttaaksesi
keittimen lepotilaan. Tarkista, onko JIB-laatikkokanisterin
öljytaso alhainen. Jos JIB-laatikkokanisterin öljytaso ei ole
alhainen ja kehote toistuu, ota yhteyttä huoltoon.
3. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä
lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen
tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina √
(kuittaus- KYLLÄ) -painiketta kun olet valmis. Keskeytä
suodatus painamalla X-painiketta.
4. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
suodatus X-painikkeella.
5. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.
6. Mitään toimenpiteitä ei vaadita.
7. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.

VAARA:
Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.
8.

Mitään toimenpiteitä ei vaadita.

NÄYTTÖ
PREHEAT (esilämmitys)

TOIMENPIDE
9.

Mitään toimenpiteitä ei vaadita. Poistuu näytöltä, kun
rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

10. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun
rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

Koko suodatusprosessi kestää noin neljä minuuttia puhtaalla suodattimella.
HUOMAA: Jos suodatin vedetään ulos suodatuksen aikana, suodatusprosessi pysähtyy ja jatkuu, kun
pannu asetetaan takaisin paikalleen.
Jos pikasuodatustoiminto epäonnistuu tai jos KAIKKI öljy ei ole täysin palautettu suodatuksen aikana,
järjestelmä etenee ei-päätettyyn suodatustoimintoon. Joissain tapauksissa generoidaan virheilmoitus.
Noudata kaikkia ohjaimen ohjeita virheen poistamiseksi, suorita suodatus loppuun ja palauta
KAIKKI öljy.

VAARA
Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa
vahinkoa tai vammoja.

2.1.2 Pikasuodatin tarvittaessa
Pikasuodatin tarvittaessa käynnistää pikasuodattimen manuaalisesti. Huomautus: Useiden altaiden
samanaikainen suodatus ei ole mahdollista.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa.
Paina suodatusvalikon painiketta.
Suodatuspainike on keltainen, jos yksi ohitus on tehty.
Jos suodatuspainike on punainen, jos useampi kuin
yksi ohitus on tehty.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse QUICK FILTER (pikasuodatin). QUICK FILTER on
korostettu keltaisella suodatinvalikossa, josa yksi
ohitus on tehty.
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NÄYTTÖ

QUICK FILTER NOW?
(pikasuodatin nyt?)

OIL LEVEL TOO LOW
(öljyn taso liian alhainen)

SKIM DEBRIS FROM VAT
(kuori roskat altaasta)

START FILTRATION (aloita suodatus)

DRAINING (tyhjennys)
FLUSHING (huuhtelu)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

FILLING (täyttö käynnissä)
PREHEAT (esilämmitys)

TOIMENPIDE
4. Käynnistä suodatus painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos X (EI) -painike on valittuna, suodatus on
peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa.
Suodatuspainike muuttuu keltaiseksi ensimmäisellä
ohituksella ja QUICK FILTER (pikasuodatin) on
korostettu keltaisella suodatinvalikossa. Toisella
ohituksella suodatuspainike muuttuu punaiseksi.
Ohjain kehottaa uudelleen suodattamaan öljyn pian.
Tämä toistuu, kunnes suodatus on suoritettu. Kun väri
on muuttunut ja suodatinpainiketta painetaan,
suodatus alkaa.
5. Näytetään, jos öljyn taso on liian alhainen. Paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kuitataksesi asian ja
palauttaaksesi keittimen lepotilaan. Tarkista, onko JIBlaatikkokanisterin öljytaso alhainen. Jos JIBlaatikkokanisterin öljytaso ei ole alhainen ja kehote
toistuu, ota yhteyttä huoltoon.
6. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella
liikkeellä lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä
on olennaisen tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun
optimoimiseksi. Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta
kun olet valmis. Keskeytä suodatus painamalla Xpainiketta.
7. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai
peruuta suodatus X-painikkeella.
8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa
suodatinpannuun.
9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun roskat
huuhdellaan altaasta.
10. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu
paistoaltaasta ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu,
jotta tyhjennysosa ei vaurioidu.

VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.
11. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun allas täytetään
uudelleen.
12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita rasvakeittimen
lämmittäessä asetuspisteeseen.

13. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä,
kun rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

2-3

Koko suodatusprosessi kestää noin neljä minuuttia puhtaalla suodattimella.
HUOMAA: Jos suodatin vedetään ulos suodatuksen aikana, suodatusprosessi pysähtyy ja jatkuu, kun
pannu asetetaan takaisin paikalleen.
Jos pikasuodatustoiminto epäonnistuu tai jos KAIKKI öljy ei ole täysin palautettu suodatuksen aikana,
järjestelmä etenee ei-päätettyyn suodatustoimintoon. Joissain tapauksissa generoidaan virheilmoitus.
Noudata kaikkia ohjaimen ohjeita virheen poistamiseksi, suorita suodatus loppuun ja palauta KAIKKI
öljy.
Kun näytössä näkyy teksti FILTER BUSY (suodatin varattu), järjestelmä odottaa toisen altaan
suodattamista tai jonkin vian korjaamista. Paina √ (kuittaus - YES (kyllä)) -painiketta ja odota 15
minuuttia nähdäksesi, korjautuuko ongelma. Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteys paikalliseen tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

VAARA
Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään
suodatusyksikköön välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa
vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.
VAROITUS
Suodattimen pumppu on varustettu käsitoimisella asetuskatkaisimella siltä varalta, että
moottori kuumentuu liikaa tai esiintyy sähkövika. Jos tämä katkaisin laukeaa, katkaise
virta suodatinjärjestelmästä ja anna pumpun jäähtyä 20 minuuttia ennen kuin yrität
palauttaa katkaisimen alkuasentoon (katso alla olevaa kuvaa).
VAROITUS
Toimi varovasti ja käytä oikeanlaisia suojavarusteita, kun nollaat suodattimen moottorin
nollauskatkaisijan. Nollaaminen katkaisijasta tulee suorittaa varovasti, jotta vältyttäisiin
mahdollisilta
vakavilta
palovammoilta
varomattoman
toiminnan
seurauksena
tyhjennysletkun ja paistoaltaan läheisyydessä.

Suodattimen
moottorin
nollauskytkin
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2.1.3 Puhdista ja suodata (OQS:llä [jos
asennettu]
(tai
suodatus
päivän
lopussa)
Puhdista ja suodata -toiminto on laajennettu suodatus
lisäkehotteilla altaan perusteelliseksi puhdistamiseksi.
Tämä tehdään tavallisesti kerran päivässä tai päivän
lopussa. Varmista, että suodatintyyny tai -paperi
vaihdetaan päivittäin, jotta järjestelmä toimisi oikein.
Asianmukaiset toimenpiteet korkeaa määrää tai 24h
varastoja varten, suodatintyyny tai -paperi tulee vaihtaa
kahdesti päivässä.
Jos näytössä näkyy teksti CLOSE DISPOSE VALVE (sulje
poistoventtiili), sulje järjestelmän poistoventtiili. Poistu
painamalla X (EI) -painiketta.

NÄYTTÖ

HUOMIO
Suodatintyyny tai -paperi
vaihtaa päivittäin.

täytyy

VAROITUS
Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä
paistoallasta kerrallaan laitteeseen
sisältyvään
suodatusyksikköön
välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa
ja valumista, joka voi aiheuttaa
vakavia palovammoja, liukastumista
ja kaatumista.

TOIMENPIDE

1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa. Paina
suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse CLEAN AND FILTER (puhdista ja suodata) (WITH OQS
(OQS:llä) [Oil Quality Sensor], jos se on asennettu).

CLEAN NOW? (puhdista nyt?)

SKIM DEBRIS FROM VAT
(kuori roskat altaasta)

WEAR PROTECTIVE GLOVES –
(käytä suojakäsineitä)

4. Käynnistä suodatus painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos X (EI) -painiketta on valittuna, suodatus on
peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa.
5. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä
lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen
tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina √
(kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Keskeytä
suodatus painamalla X-painiketta.
6. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran, kun kaikki
henkilökohtaiset suojavarusteet, mukaan lukien kuumuuden
kestävät käsineet, ovat paikoillaan. Keskeytä suodatus
painamalla X-painiketta.
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NÄYTTÖ
START FILTRATION
(aloita suodatus)

DRAINING (tyhjennys)

SCRUB INSIDE VAT – PRESS YES
WHEN COMPLETE (puhdista
altaan sisusta - paina kyllä, kun
valmis)

FLUSHING (huuhtelu)

WASH AGAIN? (pese uudelleen?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

RINSING IN PROGRESS (huuhtelu
käynnissä)
RINSE AGAIN? (huuhtele
uudelleen?)

POLISHING (kiillotus)

TOIMENPIDE
7. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
suodatus X-painikkeella.

8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa
suodatinpannuun.
9. Hankaa allas puhtaaksi. Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta,
kun olet valmis.

VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.
10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun takaiskuventtiili avautuu,
ja allas huuhdellaan suodatinpannusta tulevalla öljyllä.
11. Suodattimen pumppu sulkeutuu pois päältä. Jos allas on
puhdas jäänteistä, jatka painamalla X (EI) -painiketta. Jos
altaassa on vielä muruja, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta
ja suodatinpumppu käynnistyy uudelleen. Tämä sykli toistuu,
kunnes X (EI) -painiketta painetaan.
12. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.

VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, samalla kun takaiskuventtiili
sulkeutuu ja suodatinpumppu täyttää altaan.
Tyhjennysventtiili avautuu ja huuhtelee altaan.
14. Jos allas on puhdas jäänteistä, jatka painamalla X (EI) painiketta. Jos lisähuuhtelua vaaditaan, paina √ (kuittaus KYLLÄ) -painiketta ja huuhtelu toistuu, kunnes X (EI) painiketta painetaan.
15. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun tyhjennys- ja
takaiskuventtiilit ovat auki, ja öljyä pumpataan paistoaltaan
läpi viiden minuutin ajan.
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NÄYTTÖ

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

FILLING (täyttö käynnissä)
MEASURING OIL QUALITY
(öljyn laadun mittaus)
FILLING (täyttö käynnissä)

DISCARD SOON (hävitä pian)

TOIMENPIDE
16. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.

VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
17. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä uudelleen.
Jos OQS-tunnistin on asennettu, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Muutoin jatka vaiheeseen 24.
18. Mitään toimenpiteitä ei vaadita OQS-anturin laskiessa öljyn
laadun arvon.
19. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä uudelleen.
20. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP –
DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) ja DISCARD SOON
(hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy vihreässä TPMlaatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka vaiheeseen 24.
Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP –
DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti), mutta yli
DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy
oranssissa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka
DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 21.
Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on yli OQS SETUP –
DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) rajojen; TPM-arvo
näkyy punaisessa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka
DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 23.
Jos OQS = Numero, jatka kohtaan TPM - XX vaiheeseen 22.
21. Jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry
vaiheeseen 24.

TPM - XX

22. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos TPMlukema on OQS SETUP – DISCARD (OQS-asetus – hävitä) arvon
rajojen yläpuolella, jatka vaiheeseen 23. Muutoin jatka
vaiheeseen 24.

DISCARD NOW (hävitä nyt)

23. Jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry kohtaan
DISPOSE (poista) osassa 2.1.5/6. Paina X (EI) viivyttääksesi
DISPOSE (poista) -toimintoa.

IS FRYPOT FULL OF OIL?
(onko paistoallas täynnä öljyä?)

24. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta, jos
öljyn taso on öljyn huipputaso täysi -viivan alapuolella. * Paina
√ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun öljyn taso on öljyn
huipputaso täysi -viivalla. Jos altaan öljytaso ei ole kokonaan
täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä
palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
25. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).
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*HUOM: Puhdistuksen ja suodatuksen jälkeen on tavallista, että pannuun jää hieman
öljyä, eikä öljytaso välttämättä palaudu samalle tasolle kuin ennen puhdistusta ja
suodatusta. Jos vastaat KYLLÄ kahteen altaan täyttöyritykseen, automaattinen
lisäysjärjestelmä voi korvata suodatuksessa menetetyn öljyn.

2.1.4 OQS (Öljyn laadun tunnistin) -suodatin
OQS-suodatin on toiminto, joka suodattaa altaan, joka
ottaa öljylukeman TPM:n (vastakkaiset materiaalit
yhteensä) testaamiseksi öljyssä käyttäen sisään
rakennettua OQS-tunnistinta. Tätä toimintoa käytetään
päättelemään milloin öljy on saavuttanut sen käyttöiän
päättymisen ja milloin tulee hävittää. Varmista, että
suodatintyyny tai -paperi vaihdetaan päivittäin, jotta
järjestelmä toimisi oikein. Asianmukaiset toimenpiteet
korkeaa määrää tai 24h varastoja varten, suodatintyyny
tai -paperi tulee vaihtaa kahdesti päivässä.
Jos näytössä näkyy teksti CLOSE DISPOSE VALVE (sulje
poistoventtiili), sulje järjestelmän poistoventtiili. Poistu
painamalla X (EI) -painiketta.

NÄYTTÖ

HUOMIO
Suodatintyyny tai -paperi
vaihtaa päivittäin.

täytyy

VAROITUS
Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä
paistoallasta kerrallaan laitteeseen
sisältyvään
suodatusyksikköön
välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa
ja valumista, joka voi aiheuttaa
vakavia palovammoja, liukastumista
ja kaatumista.

TOIMENPIDE

1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa.
Paina suodatusvalikkopainiketta tai jos TPM-painike vilkkuu,
paina TPM-painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

4. Valitse OQS (Oil Quality Sensor) - FILTER (OQS (öljyn laadun
tunnistin) - suodatin).

OQS - FILTER NOW?
(OQS - suodata nyt?)

5. Käynnistä suodatus painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos X (EI) -painike on valittuna, suodatus on
peruutettu ja rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa.
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NÄYTTÖ
OIL LEVEL TOO LOW
(öljyn taso liian alhainen)

SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori
roskat altaasta)
START FILTRATION (aloita suodatus)

DRAINING (tyhjennys)
FLUSHING (huuhtelu)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

FILLING (täyttö käynnissä)
MEASURING OIL QUALITY
(öljyn laadun mittaus)
FILLING (täyttö käynnissä)

DISCARD SOON (hävitä pian)

TOIMENPIDE
6. Näytetään, jos öljyn taso on liian alhainen. Paina √ (kuittaus KYLLÄ) -painiketta kuitataksesi asian ja palauttaaksesi
keittimen lepotilaan. Tarkista, onko JIB-laatikkokanisterin
öljytaso alhainen. Jos JIB-laatikkokanisterin öljytaso ei ole
alhainen ja kehote toistuu, ota yhteyttä huoltoon.
7. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä
lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen
tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina √
(kuittaus- KYLLÄ) -painiketta kun olet valmis. Keskeytä
suodatus painamalla X-painiketta.
8. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
suodatus X-painikkeella.
9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa
suodatinpannuun.
10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun takaiskuventtiili
avautuu, ja allas huuhdellaan suodatinpannusta tulevalla
öljyllä.
11. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä uudelleen.
13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita OQS-anturin laskiessa öljyn
laadun arvon.
14. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä uudelleen.
15. Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP –
DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) ja DISCARD
SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy vihreässä TPMlaatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka vaiheeseen 20.
Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on alle OQS SETUP –
DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti), mutta yli
DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen, TPM-arvo näkyy
oranssissa TPM-laatikossa oikeassa alakulmassa. Jatka
DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 16.
Jos OQS = Teksti ja jos TPM-lukema on yli OQS SETUP –
DISCARD NOW (OQS-asetukset - hävitä heti) rajojen; TPMarvo näkyy punaisessa TPM-laatikossa oikeassa
alakulmassa. Jatka DISCARD SOON -kohtaan vaiheeseen 18.
Jos OQS = Numero, jatka kohtaan TPM - XX vaiheeseen 17.
16. Jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry
vaiheeseen 20.
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NÄYTTÖ
TPM - XX

DISCARD NOW (hävitä nyt)

PREHEAT (esilämmitys)

TOIMENPIDE
17. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos TPMlukema on OQS SETUP – DISCARD (OQS-asetus – hävitä)
arvon rajojen yläpuolella, jatka vaiheeseen 18. Muutoin jatka
vaiheeseen 20.
18. Jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Siirry
kohtaan DISPOSE (poista) osassa 2.1.5/6. Paina X (EI)
viivyttääksesi DISPOSE (poista) -toimintoa.
19. Mitään toimenpiteitä ei vaadita rasvakeittimen lämmittäessä
asetuspisteeseen.

20. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun
rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.

HUOMAA: Jos öljy ei ole täysin palautettu suodatuksen aikana, järjestelmä etenee ei-päätettyyn
suodatustoimintoon.

2.1.5

Öljyn hävittäminen muissa kuin täyttöjärjestelmissä

Tätä vaihtoehtoa käytetään hävittämään vanha öljy joko rasvanpoistoyksikköön tai
astiaan.

METALLISEEN

Kun paistamiseen käytetty ruokaöljy on vanhentunutta, tyhjennä öljy asianmukaiseen säiliöön ja
kuljeta se poistosäiliöön. Frymaster suosittelee Shortening Disposal Unit (SDU) -rasvanpoistoyksikköä.
Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät poistoyksikön mukana toimitetusta ohjekirjasta. HUOMAA: Jos
rasvanhävitysyksikkö on valmistettu ennen tammikuuta 2004, yksikkö ei sovi tyhjennysosan alle. Jos
rasvanpoistoyksikköä ei ole käytettävissä, anna öljyn jäähtyä 38°C:een (100°F) ja laske öljy sitten
METALLISEEN astiaan, jonka vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonaa), jotta öljyä ei läiky yli.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Paina suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

3. Valitse DISPOSE (poista).

4. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan.

DISPOSE NOW? (poista nyt?)

VAARA
Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan
ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan
hävittämistä varten.

5. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

IS FILTER PAN EMPTY?
(onko suodatinpannu tyhjä?)

INSERT DISPOSAL UNIT
(aseta poistoyksikkö)

VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.

6. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta ja
palaa edelliseen tilaan ja palauta öljy altaaseen FILL VAT
FROM PAN (täytä allas pannusta) -toiminnolla.

7. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä ja aseta
poistoyksikkö.
VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
VAARA
Kun lasket öljyä poistoyksikköön, älä täytä astiaan
merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
8. Varmista, että rasvanhävitysyksikkö tai vähintään 15 litran
(neljä gallonaa) vetoinen METALLINEN astia on paikallaan.
Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.

IS DISPOSE UNIT IN PLACE?
(onko poistoyksikkö paikoillaan?)

VAARA
Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan
ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan
hävittämistä varten.
VAARA
Kun tyhjennät öljyä sopivaan rasvanhävitysyksikköön
tai METALLISEEN astiaan, varmista, että astian
vetoisuus on vähintään 15 litraa (neljä gallonaa).
Muutoin öljy voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.

START DISPOSE (aloita poisto)

9. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
poisto X-painikkeella.

DISPOSING (poisto)
IS FRYPOT EMPTY? (onko
paistoallas tyhjä?)
SCRUB FRYPOT COMPLETE?
(paistoaltaan kuuraus valmis?)

10. Mitään toimenpidettä ei vaadita altaan hävittäessä öljyä.

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö
allas täyttöjärjestelmästä?)
START FILLING? (aloita täyttö?)
PRESS AND HOLD (paina ja pidä)
RELEASE BUTTON WHEN FULL
(vapauta painike kun täynnä).
CONTINUE FILLING? (jatka
täyttämistä?)
REMOVE DISPOSAL UNIT (poista
poistoyksikkö?)
INSERT FILTER PAN (aseta
suodatinpannu paikoilleen)

11. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ)
-painiketta.
12. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka
painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
13. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
Jos käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen
18. Jos käytetään bulkki/tuore öljy -järjestelmätyyppiä, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
14. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
15. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta.
Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se
pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
16. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta
painike.
17. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin
poistu painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi, ja
jatka vaiheeseen 19.
18. Poista poistoyksikkö ja jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) painiketta.
19. Aseta puhdas ja koottu suodatinpannu paikoilleen.
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NÄYTTÖ
MANUALLY FILL VAT (täytä allas
manuaalisesti)

TOIMENPIDE
20. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa
rasvakeittimen alatason viivan rasvakeittimessä. Kun allas
on täysi, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
21. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä). Aseta suodatinpannu
takaisin paikoilleen.

2.1.6

Poisto bulkki-, sauva edessä -, ulkoinen
sauva -jäteöljyn poistojärjestelmissä

VAROITUS
Varmista, että suodatintyyny on
paikallaan ennen kuin tyhjennät
tai
poistat
öljyä.
Jos
suodatinpaperia/tyynyä
ei
ole
asetettu, letkut ja/tai pumput
voivat tukkeutua.

Tällä
vaihtoehdolla
poistetaan
käytetty
öljy
bulkkijäteöljyjärjestelmään.
Öljyntäyttöjärjestelmissä
käytetään
pumppua
käytetyn
öljyn
siirtoon
rasvakeittimestä öljysäiliöön. Öljyntäyttöjärjestelmä on
liitetty rasvakeittimeen lisäputkien avulla. Sauva edessä poistojärjestelmissä käytetään sauvaa, jonka on liitetty
rasvakeittimen etupuolelle, öljyn pumppaamiseen
poistoastiaan. Ulkoinen sauva -poistojärjestelmissä käytetään sauvaa ja ulkoista pumppua, joka
pumppaa öljyä paistoaltaasta.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Paina suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.
3. Valitse DISPOSE (poista). Jos poistetaan täyttöjärjestelmään,
jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos käytetään etupoisto (sauva
edessä) -järjestelmää, siirry vaiheeseen 5. Jos käytetään
ulkoinen sauva -järjestelmää öljyn pumppaamiseen
rasvakeittimestä, siirry vaiheeseen 6.

DISPOSE NOW? (poista nyt?)
IS DISPOSE FROM FILTER PAN WITH
WAND? (poistetaanko
suodatinpannulta sauvalla?)
IS DISPOSE FROM FRYPOT WITH
WAND? (poistetaanko
paistoaltaasta sauvalla?)

4. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry
vaiheeseen 8. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa
edelliseen tilaan.
5. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry
vaiheeseen 8. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa
edelliseen tilaan.
6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry
vaiheeseen 7. Jos X (EI) -painike on valittu, käyttäjä palaa
edelliseen tilaan.
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NÄYTTÖ
IS WAND DISPOSAL SYSTEM
IN PLACE?
(onko sauvapoistojärjestelmä
paikoillaan?)
REMOVE FILTER PAN (poista
suodatinpannu)

IS FILTER PAN EMPTY? (onko
suodatinpannu tyhjä?)

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
START DISPOSE (aloita poisto)

WASTE TANK FULL?
(jätesäiliö täynnä?)
INSERT FILTER PAN (aseta
suodatinpannu paikoilleen)
DRAINING (tyhjennys)
IS FRYPOT EMPTY? (onko
paistoallas tyhjä?)
SCRUB FRYPOT COMPLETE?
(paistoaltaan kuuraus valmis?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

POSITION DISPOSAL UNIT
(aseta poistoyksikkö)

TOIMENPIDE
7. Varmista, että ulkoinen sauvapoistojärjestelmä on
paikoillaan, ja jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta ja siirry vaiheeseen 11.
8. Poista suodatinpannu.
9. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos pannu ei ole
tyhjä, paina X (EI) -painiketta. Puhdistustoiminto
peruutetaan ja palataan suodatusvalikkoon. Poista öljy
pannulta ja yritä toimintoa uudelleen, kun suodatinpannu
on asetettu. Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy
teksti INSERT PAN (aseta pannu) kunnes järjestelmä
tunnistaa pannun.
10. Työnnä suodatinpannu kokonaan paikoilleen ja jatka
seuraavaan vaiheeseen. Näytetään, jos suodatinpannu ei ole
täysin paikoillaan.
11. Aloita suodatus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
poisto X-painikkeella. Jos käytetään ulkoista sauvaa, siirry
vaiheeseen 23.
12. Tämä ilmoitus näytetään vain, jos jätesäiliö on täynnä.
Kuittaa painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja soita
jäteöljyn käsittelijälle. Näyttö palautuu OFF (pois päältä) tilaan.
13. Työnnä suodatinpannu täysin paikoilleen. Näytetään, jos
suodatinpannu ei ole täysin paikoillaan.
14. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa
suodatinpannuun.
15. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ)
-painiketta.
16. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka
painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
17. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
Jos käytetään poistoa edestä (sauva edessä), jatka
seuraavaan vaiheeseen. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään,
siirry vaiheeseen 24.
VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
18. Aseta poistoyksikkö rasvakeittimen eteen ja jatka painamalla
√ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.

2-14

IS DISPOSE WAND AND DISPOSAL
UNIT IN PLACE? (onko
tyhjennyssauva ja poistoyksikkö
paikoillaan?)

19. Liitä tyhjennyssauva vetämällä takaisinpäin naaraspään
laippaa ja työntämällä tiukasti urosliittimeen. Kun liitin on
paikoillaan, vapauta se ja varmista, että pikaliitin on täysin
lukittu paikoilleen. Varmista, että poistoyksikkö on
paikoillaan rasvakeittimen edessä ja jatka painamalla √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
VAARA
Kun tyhjennät öljyä sopivaan METALLISEEN astiaan,
varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa
(NELJÄ gallonaa). Muutoin kuuma neste voi yli
läikkyessään aiheuttaa vahinkoa.

OPEN DISPOSE VALVE
(avaa poistoventtiili)
PRESS AND HOLD THE FRONT
WAND SWITCH (paina ja pidä
etusauvan kytkintä)

20. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen.
Aloita poisto vetämällä tyhjennysventtiili auki ääriasentoon.
Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen.

21. Varmista, että sauva on paikoillaan, ennen kuin aloitat
poiston painamalla ja pitämällä pohjassa poistokytkintä.

DISPOSING (poisto)
RELEASE WAND SWITCH AND
CLOSE DISPOSE VALVE WHEN FULL
(vapauta sauvakytkin ja sulje
poistoventtiili, kun täynnä)

22. Öljyn siirtyy suodatinpannulta poistoyksikköön. Kun pannu
on tyhjä, pysäytä pumppu vapauttamalla kytkin. Sulje
poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen
takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili
uudestaan, jos tätä vaaditaan. Siirry vaiheeseen 27.
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USE WAND TO EXTRACT OIL FROM
FRYPOT (käytä sauvaa poistamaan
öljyä paistoaltaasta)

23. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä paistoaltaasta
poistoyksikköön. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun
toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.

OPEN DISPOSE VALVE
(avaa poistoventtiili)
24. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen.
Aloita poisto vetämällä poistoventtiili auki ääriasentoon ja
jatka seuraavaan vaiheeseen.

DISPOSING (poisto)

IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas tyhjä?)

REMOVE FILTER PAN (poista
suodatinpannu)

IS FILTER PAN EMPTY? (onko
suodatinpannu tyhjä?)

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM
FILTER PAN (käytä sauvaa
poistamaan öljyä
suodatinpannusta)
REMOVE WAND DISPOSAL SYSTEM
(poista sauvapoistojärjestelmä)
CLEAN FILTER PAN? (puhdista
suodatinpannu?)

25. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun pumppu siirtää
jäteöljyä pannulta jäteastiaan. Jos poistetaan
täyttöjärjestelmään, jatka vaiheeseen 27. Jos öljyä
pumpataan ulkoisella sauvalla paistoaltaasta, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
26. Kun paistoallas on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan
vaiheeseen.
27. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.

VAARA
Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
28. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos käytetään poistoa edestä, jatka vaiheeseen
31. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 34.
Jos poistetaan ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 30. Jos
pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta. Palaa vaiheeseen
20 (poisto edestä), vaiheeseen 24 (täyttöjärjestelmä) tai
vaiheeseen 30 (ulkoinen sauva). Jos suodatinpannu ei ole
tyhjä ja käytetään ulkoista sauvaa, jatka seuraavaan
vaiheeseen.
29. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä suodatinpannusta
poistoyksikköön. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun
toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
30. Poista ulkoinen sauvapoistojärjestelmä ja siirry seuraavaan
vaiheeseen.
31. Puhdista suodatinpannu ja paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta, kun toiminto on valmis, ja siirry vaiheeseen 33.
Jos käytetään ulkoista sauvaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
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SCRUB FRYPOT COMPLETE?
(paistoaltaan kuuraus valmis?)
IS FILTER PAN DRY? (onko
suodatinpannu kuiva?)
INSERT FILTER PAN (aseta
suodatinpannu paikoilleen)

REMOVE DISPOSAL UNIT AND
DETACH WAND (poista
poistoyksikkö ja irrota sauva)

CLOSE DISPOSE VALVE (sulje
poistoventtiili)

FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö
allas täyttöjärjestelmästä?)
START FILLING? (aloita täyttö?)
PRESS AND HOLD (paina ja pidä)
RELEASE BUTTON WHEN FULL
(vapauta painike kun täynnä).
CONTINUE FILLING? (jatka
täyttämistä?)
MANUALLY FILL VAT (täytä allas
manuaalisesti)

32. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka
painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
33. Kuivaa suodatinpannu ja paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta, kun toiminto on valmis.
34. Aseta suodatinpannu paikoilleen. Jos käytetään poistoa
edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos poistetaan
täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 36. Jos käytetään
ulkoista sauvaa, siirry vaiheeseen 41.
35. Kytke poistosauva irti, poista poistoyksikkö ja paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis. Jos
käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 41.
Jos käytetään bulkki tuore öljy -järjestelmää, siirry
vaiheeseen 37.

36. Sulje poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa
rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy.
Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan.
Jos käytetään JIB tuore öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen
41. Jos käytetään bulkki/tuore öljy -järjestelmätyyppiä, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
37. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
38. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta.
Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se
pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
39. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta
painike.
40. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin
siirry vaiheeseen 42 painamalla X (EI) -painiketta, kun allas
on täysi.
41. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa
rasvakeittimen alatason viivan rasvakeittimessä. Kun allas
on täysi, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
42. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).
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2.1.7 Täytä allas (suodatin)pannusta
Täytä allas pannusta -toiminto täyttää altaan suodatinpannusta.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla POIS PÄÄLTÄ.
2. Paina suodatusvalikon painiketta.
3. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

4. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

5. Valitse FILL VAT FROM PAN (täytä allas pannusta).
Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti
INSERT PAN (aseta pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa
pannun.

FILL FROM PAN? (täytä pannusta?)
FILLING (täyttö käynnissä)
IS FRYPOT FULL OF OIL?
(onko paistoallas täynnä öljyä?)

6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, ohjain menee pois päältä.
7. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä.
8. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta,
jos öljytaso on sen huipputason linjan alapuolella. Paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran öljytason ollessa
yläöljytason täydellä viivalla. Jos altaan öljytaso ei ole
kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin
osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
9. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.8 Täytä allas täyttöjärjestelmästä
Täytä allas täyttöjärjestelmästä -toiminnolla täytetään allas täyttöjärjestelmän tuoreesta lähteestä.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla POIS PÄÄLTÄ.
2. Paina suodatusvalikon painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
3. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

4. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

5. Valitse FILL VAT FROM BULK (täytä allas
täyttöjärjestelmästä).

FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö
allas täyttöjärjestelmästä?)
START FILLING? (aloita täyttö?)
PRESS AND HOLD (paina ja pidä)
RELEASE BUTTON WHEN FULL
(vapauta painike kun täynnä).
CONTINUE FILLING? (jatka
täyttämistä?)

6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, ohjain menee pois päältä.
7. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta.
Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se
pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
8. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta
painike.
9. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin
poistu painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi, ja
palaa OFF-tilaan.
10. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).

2.1.9

Pannusta jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä)

Pannusta jätesäiliöön on vaihtoehto, jonka avulla öljyntäyttöjärjestelmä voi pumpata ylimääräisen öljyn
pannusta öljyjärjestelmän jätesäiliöön ilman öljyn tyhjentämistä altaasta.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Paina suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

4. Valitse PAN TO WASTE (pannusta jätesäiliöön).

PAN TO WASTE?
(pannusta jätesäiliöön?)
BULK TANK FULL?
(jätesäiliö täynnä?)
OPEN DISPOSE VALVE
(avaa poistoventtiili)

5. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan. Jos
pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT
PAN (aseta pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.
6. Kuittaa painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja soita
jäteöljyn käsittelijälle. Näyttä palaa edelliseen tilaan.

7. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen.
Aloita poisto vetämällä tyhjennysventtiili auki ääriasentoon.

DISPOSING (poisto)

REMOVE PAN (poista pannu)

IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)
INSERT PAN
(aseta pannu paikoilleen)

8. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun pumppu siirtää
jäteöljyä pannulta järjestelmän jäteöljysäiliöihin neljän (4)
minuutin ajan.
9. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.
VAARA
Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
10. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta ja
palaa vaiheeseen 8.
11. Aseta suodatinpannu paikoilleen.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

CLOSE DISPOSE VALVE
(sulje poistoventtiili)
12. Sulje poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa
rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy.
Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan.

13. Ohjain palaa aloitustilaan.

2.1.10

Tyhjennä pannuun

Pannuun tyhjentämisen toiminto tyhjentää öljyn altaasta suodatinpannuun.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Paina suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

4. Paina alanuolta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

5. Valitse DRAIN TO PAN (tyhjennä pannuun).

DRAIN NOW? (tyhjennä nyt?)
START DRAINING (aloita tyhjennys)

DRAINING (tyhjennys)
VAT EMPTY? (allas tyhjä?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

FILL FROM PAN? (täytä pannusta?)
FILLING (täyttö käynnissä)
IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko
paistoallas täynnä öljyä?)

REMOVE PAN (poista pannu)

IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)
INSERT PAN (aseta pannu
paikoilleen)

6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, ohjain menee pois päältä.
7. Aloita tyhjennys painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
toiminto X-painikkeella.
8. Mitään toimenpidettä ei vaadita, kun allas tyhjentää öljyn
suodatinpannuun.
9. Kun allas on tyhjä, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) painiketta.
10. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA:
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
11. Täytä allas uudelleen painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta, muutoin siirry vaiheeseen 14.
12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä.
13. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta,
jos öljytaso on sen huipputason linjan alapuolella. Paina √
(kuittaus) -painiketta, kun öljytaso on öljyn huipputaso täysi viivalla ja siirry vaiheeseen 17. Jos altaan öljytaso ei ole
kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin
osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
14. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.
VAARA
Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
15. Jos suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta. Jos pannu ei ole tyhjä, paina X (EI) -painiketta ja
palaa vaiheeseen 11.
16. Aseta suodatinpannu paikoilleen.
17. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).
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2.1.11 Ei-bulkkiöljyjärjestelmien
kylmäpuhdistus)

puhdistus

(puhdistuskiehutus

[kuuma]

tai

Puhdistustilaa käytetään poistamaan hiiltynyttä öljyä paistoaltaasta. Puhdistuksen tyypin (kuuma tai
kylmä) määrittävät managerin asetukset - suodattimen määritteet - puhdistusasetukset (ks. osa 1.8).

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Paina suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

4. Paina alanuolta.

5. Valitse CLEAN (puhdistus).

COLD CLEAN NOW?
(kylmäpuhdistus nyt?) tai BOIL OUT
NOW? (puhdistuskiehutus nyt?)
SAVING OIL? (säästetäänkö öljyä?)
IS OIL DISPOSED?
(onko öljy poistettu?)

6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon. Jos
pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT
PAN (aseta pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa pannun.
7. Jos öljyä säästetään ja öljy on tarkoitus käyttää uudelleen,
paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja jatka vaiheeseen 9.
Jos valitaan X (EI) -painike, jatka seuraavaan vaiheeseen.
8. Jos öljy on jo poistettu ja paistoallas on tyhjä, paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta. Jos öljyä ei ole poistettu, paina
X (EI) -painiketta.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
9. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä. Jos
öljyä ei säästetä, siirry vaiheeseen 16.

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

IS FILTER PAN EMPTY?
(onko suodatinpannu tyhjä?)

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
DRAINING (tyhjennys)
IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas tyhjä?)

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

EMPTY FILTER PAN AND START
CLEAN AGAIN (tyhjennä
suodatinpannu ja aloita puhdistus
uudelleen)
INSERT DISPOSAL UNIT
(aseta poistoyksikkö)

VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
10. Jos öljyä EI säästetä ja suodatinpannu on tyhjä, paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 24. Jos öljyä
SÄÄSTETÄÄN ja suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus KYLLÄ) -painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy
on suodatinpannussa, paina X (EI) -painiketta ja jatka
vaiheeseen 15.
11. Aseta suodatinpannu paikoilleen ja jatka seuraavaan
vaiheeseen.
12. Mitään toimenpidettä ei vaadita, kun allas tyhjentää öljyn
suodatinpannuun.
13. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ)
-painiketta.
14. Vedä suodatinpannu varovasti rasvakeittimestä, aseta
sivuun ja siirry vaiheeseen 24.
VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
15. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry kohtaan 48.
Poista suodatinpannun öljy ”täytä allas pannusta” toiminnolla ja sitten poistotoiminnolla. Kun olet valmis,
aloita puhdistustoiminto uudestaan.
16. Aseta poistoyksikkö paikoilleen.
VAARA
Varmista, että rasvanhävitysyksikkö tai sopiva,
vähintään 15 litran (neljä gallonaa) vetoinen
METALLINEN astia on paikallaan tyhjennettävän
altaan alla. Muutoin öljy voi yli läikkyessään aiheuttaa
vammoja.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
17. Varmista, että rasvanhävitysyksikkö (SDU) tai vähintään
15 litran (NELJÄ gallonaa) vetoinen METALLINEN astia on
paikallaan. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.

IS DISPOSE UNIT IN PLACE?
(onko poistoyksikkö paikoillaan?)

VAARA
Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C (100 °F) lämpötilaan
ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan
hävittämistä varten.
VAARA
Kun lasket öljyä poistoyksikköön, älä täytä astiaan
merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.

DRAINING (tyhjennys)
IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas tyhjä?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

REMOVE DISPOSAL UNIT
(poista poistoyksikkö?)
IS FILTER PAN EMPTY?
(onko suodatinpannu tyhjä?)
DISPOSE OIL IN FILTER PAN AND
RESTART CLEAN AGAIN (poista öljy
suodatinpannusta ja aloita
puhdistus uudestaan)
SOLUTION ADDED?
(onko liuosta lisätty?)
CLEANING (puhdistus) tai BOIL OUT
(puhdistuskiehutus)
CLEAN DONE (puhdistus valmis) tai
BOIL OUT DONE
(puhdistuskiehutus valmis)
CLEAN FILTER PAN
(puhdista suodatinpannu)

18. Mitään toimenpidettä ei vaadita, kun allas tyhjentää öljyn
poistosäiliöön.
19. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ)
-painiketta.
20. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
21. Poista poistoyksikkö ja paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
22. Jos pannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja
siirry vaiheeseen 24. Jos öljy on suodatinpannussa, paina X
(EI) -painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
23. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry kohtaan 48.
Poista suodatinpannun öljy ”täytä allas pannusta” toiminnolla ja sitten poistotoiminnolla. Kun olet valmis,
aloita puhdistustoiminto uudestaan.
24. Täytä puhdistettava allas vedellä ja puhdistusaineella. Aloita
puhdistustoimenpide painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta.
25. Hankaa allas ja jätä sitten puhdistusliuos vaikuttamaan niin
kauan, että kylmäpuhdistus tai puhdistuskiehutus
käynnistyy. Jos puhdistuskiehutus on valittu, allas kuumenee
91°C:seen (195°F) yhden tunnin ajan.
26. Katkaise hälytys painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
27. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki
suodatinpannun osat itse pannu.
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NÄYTTÖ
INSERT CLEANING DISPOSAL UNIT
(aseta puhdistuspoistoyksikkö) tilalle vaihtuu IS CLEANING
DISPOSAL UNIT IN PLACE? (onko
puhdistuspoistoyksikkö
paikoillaan?)
DRAINING (tyhjennys)
RINSE COMPLETE? (huuhtelu
valmis?)
IS SOLUTION REMOVED?
(Onko liuos poistettu?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

REMOVE THE CLEANING SOLUTION
UNIT (poista puhdistusliuosyksikkö)

IS FILTER PAN CLEAN?
(onko suodatinpannu puhdas?)

IS FRYPOT AND FILTER PAN DRY?
(onko paistoallas ja suodatinpannu
kuiva?)

TOIMENPIDE
28. Aseta puhdistuksen poistoyksikkö tai vähintään 15 litran
(NELJÄ gallonaa) vetoinen hävityspannu viemärin alle ja
paina √ (kuittaus - KYLLÄ).
29. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan tyhjentyessä.
30. Huuhtele puhdistusaineen jäänteet altaasta. Kun allas on
kokonaan huuhdeltu, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
31. Varmista, että liuos on poistettu ja paina √ (kuittaus - KYLLÄ)
-painiketta, kun allas on kokonaan huuhdeltu.
32. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
33. Poista puhdistusliuosyksikkö tai hävityspannu ja paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toimenpide on valmis. Jos
öljy säästettiin, siirry vaiheeseen 38.
34. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat puhtaita.
Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Jos
painetaan X (EI) -painiketta, kun suodatinpannu ei ole
puhdas, seuraa Puhdista suodatinpannu -kehote. Kun
suodatinpannu on puhdas, jatka seuraavaan vaiheeseen
painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
35. Varmista, että paistoallas, suodatinpannu ja niiden osat ovat
täysin kuivia. Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet
valmis.
VAARA
Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei
ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia, ennen kuin
täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on
kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään
paistolämpötilaan.

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
MANUALLY FILL VAT
(täytä allas manuaalisesti)

36. Kiinnitä kohdassa 27 irrotetut imuverkko, suodatinpaperi tai
-tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta
suodatinpannu paikoilleen.
37. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa
rasvakeittimen alatason viivan rasvakeittimessä. Kun allas
on täysi, paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta ja siirry
vaiheeseen 48.

2-26

NÄYTTÖ
IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas kuiva?)

TOIMENPIDE
38. Varmista, että paistoallas on täysin kuiva. Paina √ (kuittausKYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.
VAARA
Varmista, että paistoallas on täysin kuiva eikä siinä
ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä.
Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen
roiskuminen,
kun
öljyä
lämmitetään
paistolämpötilaan.

RETURNING SAVED OIL?
(palautetaanko säästetty öljy?)
INSERT FILTER PAN (aseta
suodatinpannu paikoilleen)
FILL FRYPOT FROM FILTER PAN?
(Täytetäänkö paistoallas
suodatinpannusta?)
FILLING (täyttö käynnissä)

IS FRYPOT FULL OF OIL?
(onko paistoallas täynnä öljyä?)

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

CLEAN FILTER PAN
(puhdista suodatinpannu)
IS FILTER PAN DRY?
(onko suodatinpannu kuiva?)

39. Jatka säästetyn öljyn palautusta painamalla √ (kuittausKYLLÄ) -painiketta.
40. Aseta suodatinpannu paikoilleen vaiheessa 14 poistetun
säästetyn öljyn kanssa.
41. Täytä paistoallas painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
42. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä.
43. Suorita pumppaus uudelleen painamalla X (EI) -painiketta,
jos öljytaso on sen huipputason linjan alapuolella. Paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta kerran öljytason ollessa
yläöljytason täydellä viivalla. Jos altaan öljytaso ei ole
kokonaan täynnä, tarkasta suodatinpannusta, onko suurin
osa öljystä palautunut. Pannussa voi olla pieni määrä öljyä.
44. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.
VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
45. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki
suodatinpannun osat itse pannu.
46. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat täysin kuivia.
Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.
VAARA
Varmista, että suodatinpannu on täysin kuiva eikä
siinä ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä.
Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen
roiskuminen,
kun
öljyä
lämmitetään
paistolämpötilaan.

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)

47. Kiinnitä kohdassa 45 irrotetut imuverkko, suodatinpaperi tai
-tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta
suodatinpannu paikoilleen.
48. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).
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2.1.12 Puhdistus (puhdistuskiehutus [kuuma]
tai kylmäpuhdistus) bulkki-, sauva
edessä - ja
ulkoinen sauva jäteöljynpoistojärjestelmissä
Puhdistustilaa käytetään poistamaan hiiltynyttä öljyä
paistoaltaasta. Puhdistuksen tyypin (kuuma tai kylmä)
määrittävät managerin asetukset - suodattimen
määritteet - puhdistusasetukset (ks. osa 1.8).

VAROITUS
Varmista,
että
suodatintyyny
on
paikallaan ennen kuin tyhjennät tai
poistat öljyä. Jos suodatinpaperia/
tyynyä ei ole asetettu, letkut ja/tai
pumput voivat tukkeutua.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Paina suodatusvalikon painiketta. Tämä toiminto voidaan
käynnistää, kun rasvakeitin on joko päällä tai pois päältä. Jos
poistetaan täyttöjärjestelmään, suositellaan poistamaan
lämmintä öljyä, sillä se helpottaa öljyn pumppausta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

4. Paina alanuolta.

5. Valitse CLEAN (puhdistus).

COLD CLEAN NOW?
(kylmäpuhdistus nyt?) tai BOIL OUT
NOW? (puhdistuskiehutus nyt?)

6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
Jos pannua ei havaita, ohjaimen näytössä näkyy teksti
INSERT PAN (aseta pannu) kunnes järjestelmä tunnistaa
pannun.
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NÄYTTÖ

SAVING OIL? (säästetäänkö öljyä?)

IS OIL DISPOSED?
(onko öljy poistettu?)

WASTE TANK FULL?
(jätesäiliö täynnä?)

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

IS FILTER PAN EMPTY?
(onko suodatinpannu tyhjä?)

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
EMPTY FILTER PAN (tyhjennä
suodatinpannu) tai EMPTY FILTER
PAN AND START CLEAN AGAIN
(tyhjennä suodatinpannu ja aloita
puhdistus uudelleen)
DRAIN TO FILTER PAN?
(tyhjennetäänkö
suodatinpannuun?)
DRAINING (tyhjennys)

TOIMENPIDE
7. Jos öljyä säästetään ja öljy on tarkoitus käyttää uudelleen,
paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 10.
Jos valitaan X (EI) -painike, jatka seuraavaan vaiheeseen.
8. Jos öljy ON jo poistettu ja paistoallas on tyhjä, paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 10. Jos öljyä
EI OLE poistettu ja käytetään poistoa täyttöjärjestelmään tai
poistoa edestä, paina X (EI) -painiketta ja siirry vaiheeseen
15. Jos öljyä EI OLE poistettu ja käytetään poistoa ulkoisella
sauvalla, paina X (EI) -painiketta ja siirry vaiheeseen 24. Jos
hävitetään täyttöjärjestelmään, ja sen bulkkisäiliö on täynnä,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
9. Tämä
ilmoitus
näytetään
vain,
jos
bulkkisäiliö
bulkkijätejärjestelmissä on täynnä. Kuittaa painamalla √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja soita jäteöljyn käsittelijälle.
Näyttö palautuu OFF (pois päältä) -tilaan.
10. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.
VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
11. Jos öljyä EI säästetä, suodatinpannu on tyhjä ja käytetään
poistoa täyttöjärjestelmään tai edestä, paina √ (kuittaus KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 37. Jos öljyä EI
säästetä, suodatinpannu on tyhjä ja käytetään poistoa
ulkoisella sauvalla, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja
siirry vaiheeseen 24. Jos öljyä SÄÄSTETÄÄN ja
suodatinpannu on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy on
suodatinpannussa, paina X (EI) -painiketta ja jatka
vaiheeseen 13.
12. Työnnä suodatinpannu kokonaan paikoilleen ja jatka
vaiheeseen 14.
13. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta ja siirry vaiheeseen 65.
Poista suodatinpannun öljy ”täytä allas pannusta” toiminnolla ja sitten poistotoiminnolla. Kun olet valmis,
aloita puhdistustoiminto uudestaan.
14. Tyhjennä öljy suodatinpannuun painamalla √ (kuittaus KYLLÄ) -painiketta.
15. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa
suodatinpannuun.
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NÄYTTÖ
IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas tyhjä?)

SCRUB FRYPOT COMPLETE?
(paistoaltaan kuuraus valmis?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

POSITION DISPOSAL UNIT
(aseta poistoyksikkö)
IS DISPOSE WAND AND DISPOSAL
UNIT IN PLACE? (onko
tyhjennyssauva ja poistoyksikkö
paikoillaan?)

TOIMENPIDE
16. Kun paistoallas on tyhjä, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ)
-painiketta.
Jos öljyä EI säästetä ja poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry
vaiheeseen 26. Jos öljyä EI säästetä ja poistetaan edestä,
jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy SÄÄSTETÄÄN, jatka
vaiheeseen 18.
17. Puhdista allas kuurausharjalla ja kun olet valmis, jatka
painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
18. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu. Jos öljy SÄÄSTETÄÄN, jatka vaiheeseen 29.
VAARA
Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.
19. Aseta poistoyksikkö rasvakeittimen eteen ja jatka
painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
20. Liitä tyhjennyssauva vetämällä takaisinpäin naaraspään
laippaa ja työntämällä tiukasti urosliittimeen. Kun liitin on
paikoillaan, vapauta se ja varmista, että pikaliitin on täysin
lukittu paikoilleen. Varmista, että poistoyksikkö on
paikoillaan rasvakeittimen edessä ja jatka painamalla √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
VAARA
Kun tyhjennät öljyä sopivaan METALLISEEN astiaan,
varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa
(neljä gallonaa). Muutoin kuuma neste voi yli
läikkyessään aiheuttaa vahinkoa.

OPEN DISPOSE VALVE
(avaa poistoventtiili)
PRESS AND HOLD THE FRONT
WAND SWITCH (paina ja pidä
etusauvan kytkintä)

21. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen.
Aloita poisto vetämällä tyhjennysventtiili auki ääriasentoon.
Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
22. Etusauvapoistopumppu käyttää painokytkintä. Se pumppaa
vain, kun kytkin on painettuna alas. Varmista, että sauva on
paikoillaan, ennen kuin aloitat poiston painamalla ja
pitämällä pohjassa poistokytkintä. Jatka painamista ja
pitämistä, kunnes pannu on tyhjä. Kun pannu on tyhjä,
pysäytä pumppu vapauttamalla kytkin.

DISPOSING (poisto)
RELEASE WAND SWITCH AND
CLOSE DISPOSE VALVE WHEN FULL
(vapauta sauvakytkin ja sulje
poistoventtiili, kun täynnä)

IS WAND DISPOSAL
SYSTEM IN PLACE?
(onko sauvapoistojärjestelmä
paikoillaan?)

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM
FRYPOT (käytä sauvaa poistamaan
öljyä paistoaltaasta)

23. Öljyn siirtyy suodatinpannulta poistoyksikköön. Kun pannu
on tyhjä, pysäytä pumppu vapauttamalla kytkin. Sulje
poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa rasvakeittimen
takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy. Lukitse venttiili
uudestaan, jos tätä vaaditaan. Siirry vaiheeseen 29.

24. Varmista, että ulkoinen sauvapoistojärjestelmä on
paikoillaan, ja jatka painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta.

25. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä paistoaltaasta
poistoyksikköön. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun
toiminto on valmis ja jatka vaiheeseen 27.

OPEN DISPOSE VALVE
(avaa poistoventtiili)
26. Avaa kaapin vasen ovi ja avaa venttiilin lukitus jos tarpeen.
Aloita poisto vetämällä poistoventtiili auki ääriasentoon ja
jatka seuraavaan vaiheeseen.

DISPOSING (poisto)

27. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun pumppu siirtää
jäteöljyä pannulta järjestelmän jäteöljysäiliöihin neljän (4)
minuutin ajan tai ulkoisen sauvan järjestelmään kahden (2)
minuutin ajan. Jos poistetaan täyttöjärjestelmään tai
ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 29. Jos poistetaan
ulkoiseen sauvaan, jatka seuraavaan vaiheeseen.
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NÄYTTÖ
IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas tyhjä?)

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

IS FILTER PAN EMPTY?
(onko suodatinpannu tyhjä?)

USE WAND TO EXTRACT OIL FROM
FILTER PAN (käytä sauvaa
poistamaan öljyä
suodatinpannusta)
REMOVE WAND DISPOSAL SYSTEM
(poista sauvapoistojärjestelmä)
INSERT FILTER PAN (aseta
suodatinpannu paikoilleen)
REMOVE DISPOSAL UNIT AND
DETACH WAND
(poista poistoyksikkö
ja irrota sauva)
CLOSE DISPOSE VALVE
(sulje poistoventtiili)

TOIMENPIDE
28. Kun paistoallas on tyhjä, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta, kun toiminto on valmis ja jatka seuraavaan
vaiheeseen.
29. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä. Jos
öljyä EI säästetä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos öljy
SÄÄSTETÄÄN ja suodatinpannu on täynnä öljyä, irrota
suodatinpannu rasvakeittimestä ja siirry vaiheeseen 37.
VAARA
Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
30. Jos suodatinpannu ON tyhjä, paina √ (merkintä) -painiketta.
Jos poistetaan täyttöjärjestelmään, siirry vaiheeseen 35. Jos
käytetään poistoa edestä, jatka vaiheeseen 33. Jos
poistetaan ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen 32. Jos
pannu EI OLE tyhjä, paina X (EI) -painiketta. Palaa
vaiheeseen 27 (täyttöjärjestelmä), vaiheeseen 21 (poisto
edestä) tai seuraavaan vaiheeseen (ulkoinen sauva).
31. Pumppaa ulkoisella sauvalla öljyä suodatinpannusta
poistoyksikköön. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun
toiminto on valmis ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
32. Poista ulkoinen sauvapoistojärjestelmä ja jatka seuraavaan
vaiheeseen.
33. Aseta suodatinpannu paikoilleen. Jos poistetaan
täyttöjärjestelmään tai ulkoiseen sauvaan, siirry vaiheeseen
37. Jos käytetään poistoa edestä, jatka seuraavaan
vaiheeseen.
34. Kytke poistosauva irti, poista poistoyksikkö ja paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toiminto on valmis, ja
siirry vaiheeseen 37.

35. Sulje poistoventtiili työntämällä venttiilin kahvaa
rasvakeittimen takaseinää kohti, kunnes kahva pysähtyy.
Lukitse venttiili uudestaan, jos tätä vaaditaan.
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NÄYTTÖ

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

SOLUTION ADDED?
(onko liuosta lisätty?)
CLEANING (puhdistus) tai BOIL OUT
(puhdistuskiehutus)
CLEAN DONE (puhdistus valmis) tai
BOIL OUT DONE
(puhdistuskiehutus valmis)
CLEAN FILTER PAN (puhdista
suodatinpannu)
INSERT CLEANING DISPOSAL UNIT
(aseta puhdistuspoistoyksikkö) tilalle vaihtuu IS CLEANING
DISPOSAL UNIT IN PLACE? (onko
puhdistuspoistoyksikkö
paikoillaan?)
DRAINING (tyhjennys)
RINSE COMPLETE?
(huuhtelu valmis?)

IS SOLUTION REMOVED?
(Onko liuos poistettu?)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

REMOVE THE CLEANING SOLUTION
UNIT (poista puhdistusliuosyksikkö)

TOIMENPIDE
36. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA
Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.
37. Täytä puhdistettava allas vedellä ja puhdistusaineella. Aloita
puhdistustoimenpide painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) painiketta.
38. Hankaa allas ja jätä sitten puhdistusliuos vaikuttamaan niin
kauan, että kylmäpuhdistus tai puhdistuskiehutus
käynnistyy. Jos puhdistuskiehutus on valittu, allas kuumenee
91 °C:seen (195 °F) yhden tunnin ajan.
39. Katkaise hälytys painamalla √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.
Jos öljy säästetään, siirry vaiheeseen 41.
40. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki
suodatinpannun osat itse pannu.
41. Aseta puhdistuksen poistoyksikkö tai vähintään 15 litran
(NELJÄ gallonaa) vetoinen hävityspannu viemärin alle ja
paina √ (kuittaus - KYLLÄ).
42. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan tyhjentyessä.
43. Huuhtele puhdistusaineen jäänteet altaasta. Kun allas on
kokonaan huuhdeltu, paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta.

44. Varmista, että liuos on poistettu ja paina √ (kuittaus - KYLLÄ)
-painiketta, kun allas on kokonaan huuhdeltu.

45. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA
Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa
tai vammoja.
46. Poista puhdistusliuosyksikkö tai hävityspannu ja paina √
(kuittaus - KYLLÄ) -painiketta, kun toimenpide on valmis. Jos
öljy säästettiin, siirry vaiheeseen 50.
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NÄYTTÖ
IS FILTER PAN CLEAN? (onko
suodatinpannu puhdas?)

IS FRYPOT AND FILTER PAN DRY?
(onko paistoallas ja suodatinpannu
kuiva?)

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
IS FRYPOT EMPTY?
(onko paistoallas kuiva?)

TOIMENPIDE
47. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat puhtaita.
Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Jos
painetaan X (EI) -painiketta, kun suodatinpannu ei ole
puhdas, seuraa Puhdista suodatinpannu -kehote. Paina, kun
suodatinpannu on puhdas ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
48. Varmista, että paistoallas, suodatinpannu ja niiden osat ovat
täysin kuivia. Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet
valmis.
VAARA
Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei
ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia, ennen kuin
täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on
kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään
paistolämpötilaan.
49. Kiinnitä imuverkko, suodatinpaperi tai -tyyny,
kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta
suodatinpannu paikoilleen. Jos käytetään JIB tuore öljy järjestelmää, siirry vaiheeseen 64. Jos käytetään bulkki tuore
öljy -järjestelmää, siirry vaiheeseen 60.
50. Kuivaa paistoallas ja varmista, että se on täysin tyhjä. Paina
√ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.
VAARA
Varmista, että paistoallas on täysin kuiva eikä siinä
ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä.
Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen
roiskuminen,
kun
öljyä
lämmitetään
paistolämpötilaan.

RETURNING SAVED OIL?
(palautetaanko säästetty öljy?)
INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
FILL FRYPOT FROM FILTER PAN?
(Täytetäänkö paistoallas
suodatinpannusta?)
FILLING (täyttö käynnissä)

IS FRYPOT FULL OF OIL? (onko
paistoallas täynnä öljyä?)

51. Jatka säästetyn öljyn palautusta painamalla √ (kuittausKYLLÄ) -painiketta.
52. Aseta suodatinpannu paikoilleen vaiheessa 29 poistetun
säästetyn öljyn kanssa.
53. Täytä paistoallas painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
54. Mitään toimenpiteitä ei vaadita altaan täyttyessä.
55. Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla X (EI) -painiketta ja
suorita pumppaus uudelleen, jos öljytaso on sen alatason
linjan alapuolella. Paina √ (kuittaus - KYLLÄ) -painiketta
kerran öljytason ollessa alaöljytason täydellä viivalla tai sen
yläpuolella. Jos paistoaltaan öljytaso ei ole kokonaan
alatason linjalla tai sen yläpuolella, tarkasta
suodatinpannusta, onko suurin osa öljystä palautunut.
Pannussa voi olla pieni määrä jäljellä olevaa öljyä.
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NÄYTTÖ

TOIMENPIDE
56. Vedä suodatinpannu varovasti ulos rasvakeittimestä.

REMOVE FILTER PAN
(poista suodatinpannu)

CLEAN FILTER PAN
(puhdista suodatinpannu)
IS FILTER PAN DRY?
(onko suodatinpannu kuiva?)

VAARA
Poista suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman
öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään
aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja
kaatumisen.
57. Irrota murukori ja kiinnitysrengas. Irrota suodatinpaperi tai tyyny ja hävitä ne. Irrota näyttö. Puhdista kaikki
suodatinpannun osat itse pannu. Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) painiketta, kun olet valmis.
58. Varmista, että suodatinpannu ja sen osat ovat täysin kuivia.
Paina √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis.
VAARA
Varmista, että suodatinpannu on täysin kuiva eikä
siinä ole yhtään vettä, ennen kuin täytät sen öljyllä.
Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen
roiskuminen,
kun
öljyä
lämmitetään
paistolämpötilaan.

INSERT FILTER PAN
(aseta suodatinpannu paikoilleen)
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö
allas täyttöjärjestelmästä?)
START FILLING? (aloita täyttö?)
PRESS AND HOLD (paina ja pidä)
RELEASE BUTTON WHEN FULL
(vapauta painike kun täynnä).
CONTINUE FILLING? (jatka
täyttämistä?)
MANUALLY FILL VAT (täytä allas
manuaalisesti)

59. Kiinnitä kohdassa 57 irrotetut imuverkko, suodatinpaperi tai
-tyyny, kiinnitysrengas ja murukori paikoilleen. Aseta
suodatinpannu paikoilleen ja siirry vaiheeseen 65.
60. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa suodatusvalikkoon.
61. Täytä allas painamalla ja pitämällä painiketta.
Täyttöjärjestelmän täyttöpumppu käyttää painokytkintä. Se
pumppaa vain, kun kytkin on painettuna alas.
62. Kun allas on täytetty alempaan täyttörajaan saakka, vapauta
painike.
63. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Muutoin
poistu painamalla X (EI) -painiketta, kun allas on täysi, ja
palaa OFF (pois päältä)-tilaan.
64. Kaada varovasti öljyä altaaseen, kunnes se saavuttaa
rasvakeittimen alatason viivan rasvakeittimessä. Kun allas
on täysi, jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta.
65. Ohjain kytkeytyy OFF (pois päältä).
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2.1.13 Kiillotus
Kiillotustilaa käytetään laajennettuna suodatuksena poistamaan epäpuhtauksia öljystä.

NÄYTTÖ

TOIMENPIDE

1. Rasvakeittimen TÄYTYY olla asetusarvon lämpötilassa.
Paina suodatusvalikon painiketta.

2. Valitse LEFT VAT (vasen allas) tai RIGHT VAT (oikea allas)
jaettuja altaita varten.

3. Valitse ADVANCED FILTER OPTIONS (edistyneet
suodatinvaihtoehdot).

4. Paina alanuolta.

5. Valitse POLISH (kiillotus).

POLISH? (kiillotus?)

SKIM DEBRIS FROM VAT (kuori
roskat altaasta)

START POLISH (aloita kiillotus)

6. Jatka painamalla √ (kuittaus- KYLLÄ) -painiketta. Jos X (EI) painike on valittu, käyttäjä palaa edelliseen tilaan.
7. Murut kuoritaan rasvan pinnalta edestakaisella liikkeellä
lastalla mahdollisimman huolellisesti. Tämä on olennaisen
tärkeää öljyn käyttöiän ja laadun optimoimiseksi. Paina √
(kuittaus- KYLLÄ) -painiketta, kun olet valmis. Keskeytä
suodatus painamalla X-painiketta.
8. Aloita kiillotus painamalla SINISTÄ painiketta tai peruuta
toiminto X-painikkeella. Jos pannua ei havaita, ohjaimen
näytössä näkyy teksti INSERT PAN (aseta pannu) kunnes
järjestelmä tunnistaa pannun.
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NÄYTTÖ
DRAINING (tyhjennys)
POLISHING (kiillotus)

ALERT DRAIN CLOSING REMOVE
TOOLS (hälytys tyhjennysosa
sulkeutuu poista työkalut)

FILLING (täyttö käynnissä)
PREHEAT (esilämmitys)
START (aloita)

TOIMENPIDE
9. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun öljy vuotaa
suodatinpannuun.
10. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun tyhjennys- ja
takaiskuventtiilit ovat auki, ja öljyä pumpataan paistoaltaan
läpi pidennetyn ajan.
11. Varmista, että kaikki työkalut on poistettu paistoaltaasta
ennen kuin tyhjennysosa sulkeutuu, jotta tyhjennysosa ei
vaurioidu.
VAARA
Pidä
kaikki
tavarat
poissa
tyhjennysosista.
Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai
vammoja.
12. Mitään toimenpiteitä ei vaadita, kun allas täytetään
uudelleen.
13. Mitään toimenpiteitä ei vaadita rasvakeittimen lämmittäessä
asetuspisteeseen.
14. Rasvakeitin on valmis käytettäväksi. Poistuu näytöltä, kun
rasvakeitin saavuttaa asetuspisteen.
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LUKU 3: FILTERQUICK™ FQ4000
KÄYTTÄJÄN VIANETSINTÄ
3.1

Johdanto

Tämä luku on kätevä opas joihinkin yleisiin ongelmiin, joita saattaa esiintyä tätä laitetta
käytettäessä. Seuraavat vianetsintäohjeet on tarkoitettu auttamaan laitteesi yhteydessä esiintyvien
ongelmien korjaamisessa tai ainakin niiden tarkassa määrittämisessä. Vaikka luku kattaa
yleisimmät tietoon tulleet ongelmat, myös sellaisia ongelmia voi esiintyä, joita ei käsitellä siinä.
Sellaisissa tapauksissa Frymasterin teknisen tuen henkilöstö yrittää auttaa kaikin tavoin kyseisen
ongelman tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.
Kun etsit ongelmaa, käytä aina eliminointimenetelmää, jossa aloitat yksinkertaisimmasta
ratkaisusta ja etenet kaikkein monimutkaisimpaan ratkaisuun. Kaikkein tärkeintä on, että yrität aina
saada selvän käsityksen siitä, miksi ongelma esiintyy. Osana korjaavaan toimintaasi kuuluu sen
varmistaminen, että ongelma ei uusiudu. Jos jokin ohjain ei toimi kunnolla huonon liitännän takia,
tarkasta muut liitännät. Jos sulake palaa toistuvasti, ota syy selville. Pidä aina mielessäsi, että jonkin
pienen osan vika useinkin merkitsee jonkin tärkeämmän osan tai järjestelmän mahdollista
vioittumista.
Jos olet epävarma oikeasta toimenpiteestä, älä epäröi soittaa Frymasterin teknisen palvelun
osastolle tai paikalliseen Frymasterin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi apua.

Ennen kuin soitat huoltoon tai Frymasterin tukipalveluun (1-800-551-8633):






Varmista, että verkkojohdot on kytketty pistorasiaan ja että
suojakatkaisimet on asetettu päälle.
Varmista, että kaasulinjan pikakatkaisimet on liitetty kunnolla.
Varmista, että kaikki kaasulinjan sulkuventtiilit ovat auki.
Varmista, että paistoaltaiden tyhjennysventtiilit on suljettu täysin.
Pidä rasvakeittimen malli- ja sarjanumerot valmiina, jotta voit antaa ne
sinua avustavalle mekaanikolle.

VAARA:
Kuuma öljy aiheuttaa vakavia palovammoja. Kun tämä laite on täytetty kuumalla öljyllä, sitä ei
saa koskaan yrittää siirtää minnekään tai siirtää kuumaa öljyä astiasta toiseen.
VAARA:
Kun tätä laitetta huolletaan, se on kytkettävä irti pistorasiasta, paitsi kun sähköpiirejä on
testattava. Tällaisia testauksia suoritettaessa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
Tässä laitteessa on mahdollisesti useampi kuin yksi virtalähteen liitäntäkohta. Kytke kaikki
verkkojohdot irti ennen huollon suorittamista.
Vain valtuutettu huoltoedustaja saa suorittaa sähköosien tarkastusta, testausta ja korjausta.

3.2

Vianetsintä

3.2.1

Virheilmoitukset ja näyttöongelmat
ONGELMA

TODENNÄKÖISET SYYT

A. Rasvakeittimeen ei tule virtaa.
Ohjaimen näyttö ei
B. Ohjain tai muu osa on mennyt
toimi.
epäkuntoon.
FQ4000tietokoneen
näytössä lukee
IS VAT FULL?
(onko allas
täynnä?) YES NO
(kyllä/ei)
suodatuksen
jälkeen.
FQ4000-tietokoneen
näytössä lukee IS
DRAIN CLEAR? (onko
tyhjennysputki
tyhjä?)
FQ4000:n näytöllä
näkyy CHANGE
FILTER PAPER/PAD
(vaihda
suodatinpaperi/tyyny)

Ohjain lukkiutuu.
FQ4000:n näytöllä
näkyy
MISCONFIGURED
ENERGY TYPE
(väärin määritetty
energiatyyppi)
FQ4000: näytöllä
näkyy VAT ID
CONNECTOR NOT
CONNECTED
(allastunnuksen
liitintä ei ole liitetty)

KORJAAVA TOIMENPIDE
A. Varmista, että rasvakeitin on
kytketty pistorasiaan ja että
suojakatkaisin ei ole lauennut.
B. Ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

A. Tavallinen käyttö useimpien
suodatustoimintojen aluissa ja
lopuissa.
B. Jos näyttö ilmestyy useita kertoja
suodatuksen aikana, se saattaa
olla merkki hitaasta öljyn
paluusta.

A. Varmista, että allas on täynnä
öljyä ja paina √-painiketta.
B. Katso osasta 2.3 vianetsintä
FQx30-T-käyttöoppaasta Suodattimen pumppu toimii
mutta öljyn paluu on hyvin
hidasta.

Tyhjennysputki on tukkeutunut, ja
öljy ei tyhjenny.

Puhdista tyhjennysputki Fryers
Friend -puhdistusrassilla ja paina √
-painiketta. Suodatus palautuu.

Suodatinvirhe, tukkeutunut
paperi/tyyny, 25 tunnin
paperin/tyynyn vaihtokehote on
annettu tai edellisen kehotteen
mukaista suodatinpaperin vaihtoa ei
ole tehty.

Ohjainvirhe.

Virheellinen energiatyyppi
rasvakeittimen asetuksissa.

Vaihda suodatinpaperi/-tyyny ja
varmista, että suodatinpannu on
poistettuna rasvakeittimestä
vähintään 30 sekuntia. ÄLÄ sivuuta
CHANGE FILTER PAPER/PAD
(vaihda suodatinpaperi/-tyyny) kehotuksia.
Poista ja palauta virta ohjaimeen.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys
tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Varmista, että rasvakeitin on
määritetty oikein oikealle
energiatyypille.

Varmista, että 6-neulainen
Ohjaimen paikannin puuttuu tai sitä paikannin on liitetty ohjaimen
ei ole liitetty.
taakse ja oikein maadoitettu
ohjainyksikössä.

ONGELMA

FQ4000:n näytöllä
näkyy E19 tai E28
HEATING FAILURE
(kuumennusvika)

FQ4000:n näytössä
näkyy HOT-HI-1
(ylikuumeneminen).
FQ4000:n näytössä
lukee RECOVERY
FAULT
(asettumisvika) ja
hälytysmerkki
kuuluu.
FQ4000:n näytöllä
näkyy väärä
lämpötila-asteikko
(Fahrenheit tai
Celsius).
FQ4000:n näytössä
näkyy HELP HI-2
(Apua
ylikuumeneminen)
tai HIGH LIMIT
FAILURE
DISCONNECT
POWER (Korkean
yläarvon vikatila
irrota virtajohto).
FQ4000: näytöllä
näkyy
TEMPRATURE
PROBE FAILURE
(lämpötilatunnistim
en vika).
FQ4000:n näytössä
lukee SERVICE
REQUIRED (vaatii
huoltoa) sekä
virheilmoitus.

TODENNÄKÖISET SYYT

KORJAAVA TOIMENPIDE
Tämän ilmoituksen esiintyminen on
normaalia käynnistyksen
yhteydessä, jos linjoissa on ilmaa.
Kaasuventtiili pois päältä, vioittunut
Tarkista, että kaasuventtiili on auki.
ohjain, vioittunut muuntaja,
Jos kaasu on päällä ja tämä jatkuu,
avautunut yläarvon termostaatti.
sammuta rasvakeitin ja ota yhteys
tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Sammuta rasvakeitin välittömästi ja
Paistoaltaan lämpötila ylittää 210 ºC
ota yhteys tehtaan valtuuttamaan
(410 ºF) tai EY-maissa 202 ºC (395 ºF).
huoltoliikkeeseen.
Poista virhe ja katkaise hälytys
painamalla √-painiketta.
Kaasutoimisen rasvakeittimen
Asettumisaika on ylittänyt
maksimiasettumisaika on 3:15,
enimmäisaikarajan.
sähkötoimisen 1:40. Jos virhe ei
häviä, ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Vaihda F°:sta C°:een menemällä
managerin asetuksiin, valitse
lämpötila ja vaihda lämpötilaVäärä näyttöasetus ohjelmoitu.
asteikkoa. Kytke ohjain päälle ja
tarkasta lämpötila. Jos haluttu
lämpötila-asteikko ei näy, toista
vaihe.

Yläarvon termostaatti on mennyt
epäkuntoon.

Sammuta rasvakeitin välittömästi ja
ota yhteys tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Lämpötilan mittauspiirissä, anturi
mukaan luettuna, on vika, tai
ohjaimen johtosarja tai liitin on
vaurioitunut.

Sammuta rasvakeitin ja ota yhteys
tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

On tapahtunut virhe, joka vaatii
huoltohenkilön käyntiä.

Jatka paistamista painamalla Xpainiketta ja ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Joissakin tapauksissa paistoa ei ehkä
voi jatkaa.

ONGELMA
FQ4000:n näytöllä
näkyy NO MENU
GROUP AVAILABLE
FOR SELECTION (Ei
käytössä olevaa
valikkoryhmää
valittavaksi)

TODENNÄKÖISET SYYT
Kaikki valikkoryhmät on poistettu.
HUOMAA: ALL RECIPES (kaikki
reseptit) ei ole ryhmä, jota voidaan
käyttää paistoresepteihin.

KORJAAVA TOIMENPIDE

Luo uusi MENU (valikko) -ryhmä.
Kun uusi valikko on luotu, lisää
reseptejä ryhmään (ks. osa 1.10).

3.2.2 Vianetsintä automaattisesta suodatuksesta
ONGELMA
TODENNÄKÖISET SYYT
Rasvakeitin
suorittaa
”Suodata jälkeen” -asetus on väärin.
suodatuksen
jokaisen paistoohjelman jälkeen.
CLEAN AND FILTER
(puhdista ja
Lämpötila on liian alhainen.
suodata) ei
käynnisty.

FQ4000:n näytössä
lukee FILTER BUSY
(suodatin varattu).

A. Toinen suodatusohjelma tai
suodatintyynyn vaihto on yhä
kesken.
B. Suodattimen liitäntäpiirilevy ei
ole tyhjentänyt
tarkistusjärjestelmää.

FQ4000:n näytössä
lukee INSERT PAN
(aseta pannu).

A. Suodatinpannua ei ole asetettu
kunnolla rasvakeittimeen.
B. Suodatinpannun magneetti
puuttuu.
C. Suodatinpannun katkaisijassa
on vika.

KORJAAVA TOIMENPIDE
Muuta tai korvaa “Suodata jälkeen” asetus syöttämällä uudelleen
asetuksen arvo Managerin
asetuksissa, Suodatusominaisuudet
osassa 1.8.
Varmista, että rasvakeittimen
lämpötila on sama kuin asetusarvo
ennen Puhdista ja suodata toiminnon käynnistämistä.
A. Odota, kunnes edellinen
suodatusohjelma loppuu ja
aloita sitten suodatusohjelma.
Vaihda suodatintyyny, jos
näytössä on vaihtokehote.
B. Odota 15 minuuttia ja yritä
uudelleen.
A. Vedä suodatinpannu ulos ja
aseta
se
kunnolla
rasvakeittimeen. Varmista, että
ohjaimessa ei näy ”P”.
B. Varmista, että suodatinpannun
magneetti on paikallaan, ja jos
se
puuttuu,
aseta
uusi
magneetti.
C. Jos suodatinpannun magneetti
on kokonaan katkaisijaa vasten
ja ohjaimen näytössä lukee
edelleen INSERT PAN (aseta
pannu),
katkaisija
on
mahdollisesti viallinen.

ONGELMA

TODENNÄKÖISET SYYT
A.

Automaattinen
suodatus ei
käynnisty.

B.
Öljyn taso liian alhainen.
Öljyn lämpötila on liian alhainen. C.
Suodatinpannu on pois päältä.
Reseptiasetuksissa suodatuksen
asetus on OFF (pois päältä).
E. Suodattimen rele on vioittunut.
D.
A.
B.
C.
D.

E.

3.2.3

KORJAAVA TOIMENPIDE
Varmista, että öljyn taso on öljyn
ylemmällä täyttörajalla (öljytason
ilmaisimen tasolla).
Varmista, että öljyn lämpötila on
asetusarvon mukainen.
Varmista, että ohjaimessa ei näy
”P”. Varmista, että suodatinpannu
on täysin paikallaan keittimessä.
Sammuta ja käynnistä rasvakeitin
uudelleen.
Aseta resepteissä suodatuksen
asetukseksi ON (päällä).
Ota yhteys tehtaan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Suodatin varattu

Kun näytössä näkyy teksti FILTER BUSY (suodatin varattu), suodattimen liitäntälevy odottaa toisen
altaan suodattamista tai jonkin vian korjaamista. Odota 15 minuuttia ja katso, korjautuuko
ongelma. Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteys paikalliseen tehtaan valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

3.2.4 OQS (Öljyn laadun tunnistin) - vianetsintä
Ongelma

Korjaava toimenpide
Tarkista seuraavat kohdat ja suorita uusi OQS-suodatus.
 Varmista, että altaan lämpötila on asetusarvon mukainen.
 Tarkasta esi-imuverkkosuodatin ja varmista, että se on ruuvattu tiiviisti
kiintoavaimella.
TPM-tuloksia ei  Tarkasta suodatinpannun O-renkaat ja varmista että molemmat ovat
näytetä.
paikoillaan eivätkä puutu, ole murtuneet tai kuluneet Tarvittaessa vaihda
ne.
 Varmista, että suodatinpaperi ei ole tukkeutunut ja että käytössä on
puhdas suodatinpaperi. Täyttyikö allas uudestaan ensimmäistä kertaa
edelliselle suodatukselle? Ellei, vaihda suodatinpaperi.

3.2.5 Virhelokin koodit
Katso osasta 1.12.2.1 ohjeet, kuinka päästä Virhelokiin.
Tunnus
E13
E16

VIRHEILMOITUS
TEMPERATURE PROBE FAILURE (Lämpötilaanturin oikosulku)
HIGH LIMIT 1 EXCEEDED (YLÄRAJA 1 YLITETTY)

E17
E18

HIGH LIMIT 2 EXCEEDED (YLÄRAJA 1 YLITETTY)
HIGH LIMIT PROBLEM (YLÄRAJAONGELMA)
KATKAISE VIRTA

E19

HEATING FAILURE (kuumennusvika)– XXX F tai
XXX C
HEATING FAILURE (kuumennusvika)- BLOWER
(puhallin)
HEATING FAILURE (kuumennusvika)- PRESSURE
SWITCH (painekytkin)- CALL SERVICE (ota
yhteys huoltoon)
HEATING FAILURE (kuumennusvika)– XXX F tai
XXX C
TOP OFF PROBE FAILURE (ylivuotoanturin
vikatila) - CALL SERVICE (soita huoltoon)
DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei
avoinna) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED
(suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL
SERVICE (ota yhteys huoltoon)
DRAIN VALVE NOT SULJETTU
(tyhjennysventtiiliä ei ole suljettu) - FILTRATION
AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto
poistettu käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys
huoltoon)
RETURNVALVE NOT OPEN (palautusventtiili ei
avoinna) - FILTRATION AND TOP OFF DISABLED
(suodatus ja ylivuoto poistettu käytöstä) - CALL
SERVICE (ota yhteys huoltoon)
RETURN VALVE NOT CLOSED (palautusventtiiliä
ei ole suljettu) - FILTRATION AND TOP OFF
DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu
käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)
VALVE INTERFACE BOARD FAILURE (venttiilin
liitäntäkortin vikatila) - FILTRATION AND TOP
OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto poistettu
käytöstä) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)

E25
E27

E28
E29
E32

E33

E34

E35

E36

SELITYS
Lämpötila-anturin lukema on alueen
ulkopuolella. Ota yhteys huoltoon.
Ylärajan lämpötila ylittää 210 ºC (410 °F) tai
EY-maissa 202 ºC (395 °F).
Ylärajakatkaisin on avautunut.
Altaan lämpötila ylittää 238 °C (460 °F) ja
ylärajan avaus ei ole onnistunut. Irrota
välittömästi rasvakeittimen virtajohto ja ota
yhteys huoltoon.
Lämmönohjauksen salpapiiri vikatilassa.
Lämpökoskettimen lukitus epäonnistui.
Ilmanpaineen katkaisijan sulkeminen
epäonnistui.
Ilmanpaineen katkaisijan sulkeminen
epäonnistui.
Rasvakeitin ei ole kyennyt syttymään ja on
lukinnut sytytysmoduulin.
ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella.
Ota yhteys huoltoon.
Tyhjennysventtiili yritti avautua ja vahvistus
puuttuu.

Tyhjennysventtiili yritti sulkeutua ja
vahvistus puuttuu.

Takaiskuventtiili yritti avautua ja vahvistus
puuttuu.

Takaiskuventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus
puuttuu.

Venttiilin liitäntäkortin liitännät hävinneet
kortin vikatila. Ota yhteys huoltoon.

Tunnus
E37

E39

VIRHEILMOITUS
AUTOMATIC INTERMITTENT FILTRATION
PROBE FAILURE (automaattisen
välisuodatuksen anturin vikatila - FILTRATION
DISABLED (suodatus poistettu käytöstä) - CALL
SERVICE (ota yhteys huoltoon)
CHANGE FILTER PAD (Vaihda suodatintyyny)

E41

OIL IN PAN ERROR (öljyä pannussa vika)

E42

CLOGGED DRAIN (Gas) (tukkeutunut
tyhjennysputki (kaasu))

E43

OIL SENSOR FAILURE (öljyanturin vikatila) CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)
RECOVERY FAULT (asettumisvika)

E44
E45

RECOVERY FAULT CALL SERVICE (asettumisvika,
ota yhteys huoltoon)

E46

SYSTEM INTERFACE BOARD 1 MISSING
(järjestelmäliitäntäkortti 1 puuttuu) - CALL
SERVICE (ota yhteys huoltoon)
DUPLICATE BOARD ID (kaksinainen kortin
tunnus) - CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)

E51

E52

E53
E54
E55

E61
E62

E63

USER INTERFACE CONTROLLER VIRHE
(käyttöliittymän ohjaimen virhe) - CALL SERVICE
(ota yhteys huoltoon)
CAN BUS ERROR (CAN-väylävika) - CALL
SERVICE (ota yhteys huoltoon)
USB ERROR (USB-vika)
SYSTEM INTERFACE BOARD 2 MISSING
(järjestelmäliitinlevy 2 puuttuu) - CALL SERVICE
(ota yhteys huoltoon)
MISCONFIGURED ENERGY TYPE (väärin
määritetty energiatyyppi)
VAT NOT HEATING – CHECK ENERGY SOURCE –
XXXF OR XXXC (allas ei kuumene - tarkista
energianlähde - XXXF tai XXXC)
RATE OF RISE (nousun nopeus)

SELITYS
AIF: RTD-lukema on alueen ulkopuolella.
Ota yhteys huoltoon.

25 tunnin ajastinaika on kulunut umpeen
tai likaisen suodattimen logiikka on
aktivoitunut. Vaihda suodatinpaperi.
Järjestelmä havaitsee, että
suodatinpannussa voi olla öljyä.
Allas ei tyhjentynyt suodatuksen aikana.
Varmista, että tyhjennysputki ei ole
tukkeutunut ja noudata kehotteita.
Öljytason anturi voi olla vioittunut. Ota
yhteys huoltoon.
Asettumisaika on ylittänyt
enimmäisaikarajan.
Asettumisaika on ylittänyt
enimmäisaikarajan kahden tai useamman
ohjelman ajan. Ota yhteys huoltoon.
Yhteys SIB 1 -korttiin on katkennut tai
kortin vikatila. Ota yhteys huoltoon.
Kahdella tai useammalla ohjaimella on
sama paikannustunnus. Ota yhteys
huoltoon.
Ohjaimessa on tuntematon virhe. Ota
yhteys huoltoon.
Levyjen välinen viestintä on katkennut. Ota
yhteys huoltoon.
USB-yhteys menetettiin päivityksen aikana.
Yhteys SIB 2 -korttiin on katkennut tai
kortin vika. Ota yhteys huoltoon.
Rasvakeittimeen on määritetty väärä
energiatyyppi. Ota yhteys huoltoon.
Allas ei kuumene oikein.

Nousun nopeuden virhe tapahtui
palautustestin aikana. Varmista, että öljyn
taso on öljyn alatasolla kylmänä ja öljyn
ylätasolla asetuslämpötilassa.
Sähkötoimisilla rasvakeittimillä varmista,
että anturi ei koske elementteihin.

Tunnus
E64

E70

VIRHEILMOITUS
FILTRATION INTERFACE BOARD FAILURE
(suodatusliitäntäkortin vikatila)- FILTRATION
AND TOP OFF DISABLED (suodatus ja ylivuoto
poistettu käytöstä)- CALL SERVICE (ota yhteys
huoltoon)
CLEAN OIB SENSOR (puhdista OIB-anturi) – XXX
F OR XXX C (XXX F tai XXX C) - CALL SERVICE
(ota yhteys huoltoon)
DRAIN VALVE OPEN (tyhjennysventtiili
avoinna) – XXXF OR XXXC (XXXF tai XXXC)
SYSTEM INTERFACE BOARD NOT CONFIGURED
(järjestelmäliitäntäkorttia ei ole määritetty) CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)
OIB FUSE TRIPPED (OIB-sulake lauennut) –
CALL SERVICE (ota yhteys huoltoon)
RECIPES NOT AVAILABLE – CALL SERVICE
(reseptit eivät ole käytettävissä - ota yhteys
huoltoon)
OQS TEMP HIGH (OQS-lämpötila korkea)

E71

OQS TEMP LOW (OQS-lämpötila alhainen)

E72

TPM RANGE LOW (TPM-alue alhainen)

E73

TPM RANGE HIGH (TPM-alue korkea)

E74

OQS ERROR (OQS-virhe)

E75

OQS AIR ERROR (OQS -ilmavirhe)

E65

E66
E67

E68
E69

SELITYS
Suodatusliitäntäkortin liitännät hävinneet
tai kortin vikatila. Ota yhteys huoltoon.

Kaasu -Öljyn taka-anturi ei havaitse öljyä.
Puhdista valinnainen öljyanturi.
Tyhjennysventtiili on avoinna paiston
aikana.
Ohjain on kytketty päälle, vaikka SIB-levyä
ei ole määritetty. Ota yhteys huoltoon.
VIB-liitin OIB-sulake on lauennut eikä
nollautunut. Ota yhteys huoltoon.
Ohjainta ei ole ohjelmoitu tuoteresepteillä.
Vaihda ohjain tehdasohjelmoidulla
ohjaimella.
Öljyn lämpötila on liian korkea kelvollista
OQS-lukemaa varten. Suodata lämpötilassa
välillä 149 ºC (300 ºF) – 191 ºC (375 ºF).
Öljyn lämpötila on liian matala kelvollista
OQS-lukemaa varten. Suodata lämpötilassa
välillä 149 ºC (300 ºF) – 191 ºC (375 ºF).
TPM on liian alhainen kelvollista OQSlukemaa varten. Tämä saatetaan nähdä
myös tuoreen uuden öljyn kanssa. Väärä
öljyn tyyppi saatetaan valita
asennusvalikossa. Anturia ei voida
kalibroida öljyn tyypille. Katso öljyn tyypin
kaavio ohjeasiakirjassa 8197316. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteyttä tehtaan
huoltopalveluun.
TPM-lukema on liian korkea kelvollista
OQS-lukemaa varten. Hävitä öljy.
OQS:ssä on sisäinen virhe. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä tehtaan
huoltopalveluun.
OQS havaitsee ilmaa öljyssä. Tarkista
O-renkaat ja tarkista/kiristä
esinäyttösuodatin varmistaaksesi ettei
ilmaa saavu OQS-anturiin. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä tehtaan
huoltopalveluun.

Tunnus
E76

E81

VIRHEILMOITUS
OQS ERROR (OQS-virhe)

SAFE MODE FAILURE ERROR (turvallisen tilan
virhe)

SELITYS
OQS-anturissa on viestintävirhe. Tarkista
OQS-anturin liitännät. Sammuta ja
käynnistä rasvakeittimen koko akku
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
tehtaan huoltopalveluun.
Järjestelmä on havainnut, että rasvakeitin ei
kuumene kunnolla vähäisen öljyn vuoksi.
Varmista, että rasvakeittimen öljy on
alatäyttörajalla tai sen yläpuolella. Ellei,
lisää öljyä alatäyttörajalle asti. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteyttä tehtaan
huoltopalveluun.
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