Fritadeira LOV™ Guia da Estação
McNuggets, Crispy, etc.

Qualidade
□ Quais são as expectativas do cliente
quanto a produtos fritos?

• Frescos e cheios de sabor
• Servidos quentes
• Descrições de Qualidade do Padrão Gold

Filtro, Temperatura, Informações, Botões de
Programação e de Navegação

Luz Indicadora de
Calor

Botões de Selecção e Ciclo
de Confecção

LIGADO/
DESLIGADO

LIGADO/
DESLIGADO

Botões do Produto

□ Coloque o interruptor de potência para
LIGADO.

□ Confeccionar produtos
fritos (Mostrador de multiprodutos)

-------

2. Prima o botão de produto.

Ou verifique se o item do menu
apresentado no mostrador é para um
produto frito nesta cuba.

3. Prima o botão do canal de
confeccionação e coloque o
cesto do produto na cuba de
fritura.

□ Mude de multi-produtos para
dedicado

4. O mostrador alterna entre o
nome do produto e o tempo
de confecção remanescente.

4. O mostrador irá exibir o nome do
produto do produto seleccionado.

□ Mudar do Modo Dedicado
para o Modo Multi-Produtos
1. Prima e mantenha premido o botão de
canal de confecção sob o item do

MCCK

5. O alarme de tarefa soa se o produto
necessitar do alarme de tarefa.

1. Prima a tecla do produto para o
produto desejado.

3. O sinal sonoro irá ser ouvido.

-------

1. Aparecem linhas tracejadas nos
mostradores do produto.

O visor mostra linhas tracejadas.

2. Prima e mantenha premido o botão
de canal de confecção por baixo do
mostrador durante 3 segundos.

-------

2. O mostrador muda para linhas
tracejadas.

Prima a tecla LIGADO/DESLIGADO
direita para cuba cheia ou prima a
tecla LIGADO/DESLIGADO do lado
desejado para dividir o
aquecimento da cuba durante 30
minutos.

□ Verifique o MOSTRADOR de
confecção do produto

menu do mostrador durante
aproximadamente três segundos até
que oiça um sinal sonoro.

6. Prima o botão de canal de confecção
para cancelar o alarme de tarefa.

MCCK

TRAB

TIRA

7. Soa o alarme final e TIRA são
mostrados quando o ciclo de
confecção está terminado.
8. Retire produto do recipiente.
9. Prima o botão de canal de confecção
para cancelar o alarme.
10. Aparecem linhas tracejadas nos
mostradores do produto.

-------
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Fritadeira LOV™ Guia da Estação
McNuggets, Crispy, etc.
□ Encha o Jarro na Caixa (JIB)
(O reservatório de óleo está baixo)

□ Filtração Intermitente Automática
1.

O LED de luz azul aparece
depois de 6 cestos de produtos
fritos terem sido fritos numa
cuba.

2.

O computador exibe FILTRAR
AGORA? SIM NÃO.

3.

Prima o botão 1.

4.

O computador exibe ESCUMAR
RECIP.

1. O LED de luz amarela aparece
quando o óleo NO JIB está baixo.
2. Abra a porta e substitua o jarro do
óleo de fritar por um jarro com
óleo novo. (Locais não RTI)
3. Prima e mantenha premido o
botão de reinício cor-de-laranja
acima do jarro do óleo, até
que a luz amarela se apague.

5.

Utilize a ferramenta de escuma
para escumar a cuba de fritura e
remover restos e desperdícios.

6.

O computador exibe CONFIRMAR
(confirmar filtro) SIM NÃO.

7.

Prima o botão 1.

8.

O computador exibe DRENANDO,
LAVANDO e ENCHENDO durante a
filtração.

9.

Isto irá demorar
aproximadamente 4 minutos por
cuba de fritura-apenas uma cuba
irá ser filtrada de cada vez.

FILTRAR
AGORA?

ESCUMAR
RECIP.
CONFIRM
AR

DRENANDO
,
LAVANDO,
ENCHENDO

10. NÃO COLOQUE OS CESTOS NA
CUBA DE FRITURA AQUANDO DA
FILTRAÇÃO.
11. Depois da filtração automática
ocorrer, a cuba de fritura irá
encher-se com óleo e o
computador exibe TEMP BAI até
que a cuba esteja pronta para
confeccionar.
12. Utilize a cuba de fritura quando o
nome do produto aparece no
mostrador ou voltar às linhas
tracejadas.

TEMP
BAI

--------

*NOTA: O recipiente de filetes não irá pedir AIF
devido à transferência do sabor
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