
Aviso Sim para Filtrar 
 

1. O computador exibe FILTRAR 
AGORA? SIM NÃO e o LED azul 
pisca. 

2. Prima o botão 1 (SIM). 
3. O computador exibe ESCUMAR 

RECIP. 
4. Utilize a escumadeira para remover os 

resíduos da cuba de fritura. 
5. O Computador exibe CONFIRMAR? 

SIM NÃO. 
6. Prima o botão 1 (SIM). 
7. O Computador exibe DRENANDO, 

LAVANDO, ENCHENDO durante 
a filtração. 

8. O computador exibe TEMP BAI até 
voltar à temperatura de funcionamento. 

9. O computador exibe o nome do produto 
ou linhas tracejadas. 

 

Aviso Não para Filtrar 
 

1. O computador exibe FILTRAR 
AGORA? SIM NÃO e o LED azul 
pisca. 

2. Prima 2 (NÃO). 
3. A fritadeira prossegue com operação 

normal. 

Sistema JIB (Jarro na Caixa) 
 
 
1. LED amarelo nas luzes da fritadeira. 
2. Abrir porta do armário para aceder ao 

JIB. 
3. Remova a linha de óleo do JIB 
4. Remova o JIB. 
5. Abra um novo jarro de óleo e remova o 

revestimento interno sob a tampa. 
6. Posicione o tubo de absorção numa nova 

caixa com tampa colocada no lugar. 
7. Posicione o novo jarro no armário da 

fritadeira. 
8. Prima e mantenha premido o botão de 

reinício cor-de-laranja até que o LED 
amarelo desapareça. 

 
Sistema de granel 
 
1. LED amarelo nas luzes da fritadeira. 
2. Abra a porta do JIB. 
3. Prima e mantenha premido o botão de 

reinício cor-de-laranja até que jarro 
esteja cheio e depois solte.   NÃO 
ENCHA EM DEMASIA O JARRO. 

4. A luz amarela desliga-se. 

Responder a questões de filtração no Mostrador do Computador M3000 

Filtragem manual ou de fim de dia Responder para baixo 
Luz de aviso de óleo 

Responder a pedidos dos 
filtros da fritadeira 

1. O computador exibe RECIP. ESTÁ CHEIO?      
SIM/NÃO *. 

2. Prima 2 (NÃO).  
3. O computador exibe ENCHENDO enquanto o óleo está a 

ser bombeado de novo para a cuba de fritura. 
4. Depois do ciclo de bombagem parar, o computador exibe 

RECIP. ESTÁ CHEIO? SIM/NÃO. 
5. Se a cuba estiver cheia prima 1  (SIM) e vá para o passo 

9. 
6.     Se cuba não está cheia, prima 2 (NÃO). A bomba irá 

funcionar outra vez durante 30 segundos e exibir RECIP. 
ESTÁ CHEIO? SIM/NÃO. (Três tentativas falhadas 
para encher a cuba irão apresentar o mostrador TROCAR 

ELEMENTO DO FILTRO? SIM/NÃO.) 
7.    O computador exibe TROCAR ELEMENTO DO 

FILTRO? SIM/NÃO. 
8. Limpe a bandeja do filtro e substitua a bandeja do filtro.  
9.     Uma vez que a bandeja tenha sido retirada do armário 

durante um mínimo de trinta segundos o mostrador do 
computador regressa último estado ou DESLIGADO. 

 

*NOTA: Depois de seis tentativas falhadas para encher a 
cuba, a fritadeira exibe FAZER MANUTENÇÃO. 
Premir NÃO permite cozinhar, mas a fritadeira irá voltar a 
avisar a cada 15 minutos. Chame a assistência técnica. 
 

RECIPIENTE ENTUPIDO 
 

1. O computador exibe LIMPAR DRENO 
alternando para IS DRAIN CLEAR (O 
DRENO ESTÁ LIMPO)? Alternando com SIM. 

2. Limpe os restos do dreno utilizando o utensílio da 
fritadeira e prima o botão  (1 sim) assim que o 
dreno estiver limpo para continuar. 

3. O computador exibe DRENANDO e a operação 
de filtração automática normal é retomada. 

1. DESLIGUE a fritadeira. 
2. Prima e mantenha premido o botão 

Filter durante três segundos (lado 
direito do recipiente cheio; lado 
desejado do recipiente dividido). 

3. O Computador emite um sinal sonoro, 
exibe MENU DO FILTRO e 
FILTRO AUTOM. 

4. Utilize o botão  para 
ir até MANUT. DO 
FILTRO. 

5. Prima 1. 
6. O computador exibe 

MANUT. DO 
FILTRO? e SIM NÃO. 

7. Prima o botão 1 (SIM). 
8. O computador exibe FILTERING. 
9. O óleo é drenado da cuba de fritura 
10. O computador exibe RECIP. FOI 

ESFREGADO? e SIM. 
11. Esfregue a cuba e prima 1 (SIM) . 
12. O computador exibe LAVAR 

RECIP.? e SIM. 
13. Prima o botão 1 (SIM). 
14. O óleo flui através da cuba de fritura e 

o computador exibe LAVANDO. 
15. O computador exibe LAVAR DE 

NOVO? e SIM NÃO. 
16. Prima 2 para NÃO; 1 para SIM. 
17. Depois da resposta NÃO, o 

computador exibe ENXAGUANDO. 
18. Óleo lavado na cuba de fritura. 
19. O computador exibe ENXAGUAR 

DE NOVO? e SIM NÃO. 
20. Prima 2 para NÃO; 1 para SIM. 
21. Depois de resposta NÃO, o 

computador exibe POLIR? e SIM 
NÃO. 
22. Prima 1.  
23. O óleo flui através de 
cuba de fritura. 
24. O computador exibe 
POLINDO e um 
temporizador de contagem 

de cinco minutos. 
25. Depois de cinco minutos ou 

pressionar o botão û2 para parar o 
polimento, o computador exibe 
ENCHER RECIP.? e SIM. 

26. Prima o botão 1 (SIM). 
27. A cuba de fritura enche e exibe 

ENCHENDO.  
28. O computador exibe RECIP. 

ESTÁ CHEIO? e SIM NÃO. 
29. Prima 1 para sim; 2 para não. 
30. Com a selecção sim, o computador 

exibe DESLIGADO. 
31. Com a selecção de não, a bomba é 

executada e os passos repetem-se, a 
começar no passo 27. 
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Preparação e limpeza diária da bandeja do filtro 

1 

A bandeja do filtro deve 
ser limpa diariamente e a 
bandeja do filtro substituída. 
Siga estas instruções para 
preparar a bandeja do filtro: 

Remova e desmonte a bandeja. 
Limpe de forma adequada. Não 
deixe água na bandeja. 
Volte a montar a bandeja por 
esta ordem: 

1. Posicione a rede interior. 
2. Coloque a bandeja do filtro, com 

a textura para cima, na bandeja. 

3. Posicione o anel de retenção na 
bandeja do filtro. 

4. Posicione a travessa de restos. 
5. Coloque a bandeja do filtro no 

armário firmemente.   Assegure-
se de que o mostrador MIB está 
em A. 

2 
3 

4 

A bandeja do filtro numa 
fritadeira LOV™ deve ser 
substituída pelo menos uma 
vez diariamente. Em lojas de 
grande movimento deverá ser 
substituída mais 
regularmente. 

Substitua os O-ringues a cada 
90 dias. 


