
OBSERVAÇÃO: A fritadeira Frymaster FilterQuick™ requer inicialização, demonstração e 
treinamento antes que as operações normais do restaurante possam começar.  

1. Encha os recipientes com óleo na linha de enchimento inferior. 
2. Ligue o interruptor de energia se aplicável (B). 
3. Ligue os controladores pressionando continuamente o 

botão por dois segundos. 
4. O controlador (A) exibe  “TROQUE ELEM. FILTRO? SIM/NÃO”. 
5. Pressione ✓ (SIM) e o controlador exibe “REMOVER 

BANDEJA”. 
6. Remova a bandeja do filtro (C) e o controlador exibe “TROQUE 

ELEM. FILTRO”. 
7. Troque filtro e remonte a bandeja de filtragem, garantindo que a 

bandeja seja retirada por 30 segundos. Reinstale a bandeja de 
filtro. 

8. Posicione o recipiente de óleo no gabinete à direita, colocando o 
tubo de coleta no recipiente aberto (E). 

9. Pressione continuamente a chave de reinício de enchimento até 
o JIB estar cheio ou a exibição de Óleo p/Enchimento Vazio 
apagar no controlador. (D).  

10. Um “P” indica que a bandeja do filtro não está devidamente 
posicionada. Redefina a bandeja de filtro se necessário até o “P” 
não estar mais visível. 

11. Ao cozinhar, responda SIM à mensagem Filtrar Agora? no visor 
(A) pressionando o botão ✓ (SIM) e o botão de filtro AZUL. 

12. Responda à notificação de Óleo p/Enchimento Vazio trocando o 
recipiente de óleo (E) e zerando a chave de reiniciar enchimento 
(D) ou o reenchimento do recipiente de óleo com sistema de 
óleo a granel.  
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E: Recipiente de óleo: Armazena o 
óleo para sistema de enchimento 
automático/manual. Não é usado para 
encher os recipientes, apenas para 
manter o nível do óleo. Use apenas 
óleo novo no sistema de enchimento. 

D: Botão de reinício de 
enchimento: Pressione 
continuamente após a troca do óleo 
até que o aviso de óleo para 
enchimento desligar. 

B: Interruptor de 
energia: Um no 
gabinete embaixo 
da porta USB. 

F: Filtro Pré-Tela 

A: FQ4000: Programável 
para filtragem automática. 
Pressione o botão ✓(SIM) 
para responder SIM à 
mensagem do filtro. 
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C: Bandeja de filtragem 



Limpeza e Preparação de Bandeja de Filtro Diário 

A bandeja de filtro deve ser limpa 
diariamente e o papel do  filtro 
trocado. Siga essas instruções 
para preparar a bandeja de filtro: 

Remova e desmonte a bandeja. 
Descarte o papel de filtro antigo. 
Limpe bem. NÃO deixe nenhum 
resto de água na bandeja.  

 

Remonte bandeja nesta ordem: 

1. Posicione tela interna. 

2. Coloque papel de filtro na 
bandeja. 

3. Posicione o anel de contenção 
sobre o filtro de papel e abaixe 
o anel sobre a bandeja.  
 
 

4. Certifique-se de que o papel se 
estenda além de todas as 
pontas do anel de retenção. 

5. Posicione bandeja resíduos. 

6. Encaixe com firmeza a 
bandeja do filtro na fritadeira. 
Certifique-se de que o 
controlador NÃO exiba P.  

O papel de filtro em uma fritadeira  
FilterQuick™ deve ser trocado ao menos uma 
vez ao dia. Em estabelecimentos com 
movimento intenso, ele deve ser trocado mais 
vezes. Use o filtro de papel para Frymaster 
PN 8030445 42 cm x 65 cm (16,5 x 25,5 pol.) 

Troque os anéis O a cada 90 dias. 
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