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Referência Rápida do LOV Manual 

Visor  Ação   

FILTRAR AGORA? alternando 
com SIM NÂO  

Depois de um número de ciclos predefinidos de cozimento ou tempo, o computador 
exibirá a mensagem Filtrar agora? alternando com SIM NÂO  
Pressione o botão   (1 sim).  

 

ESCUMAR RECIP. alternando 
com timer de contagem regressiva 

EscumarRECIP.   
 
 
 
 

Confirmar alternando com  
 SIM NÂO  

Pressione o botão  (1 sim)para iniciar a filtragem e  (2 NÂO) para cancelar 
a filtragem.  
Se NÂO estiver selecionado, a fritadeira exibirá novamente um prompt  para 
filtrar o óleo após um número selecionado de cozimentos.  

 

ABRIR VÁLVULA DE 
DRENAGEM  

Abra a válvula de drenagem.  
 
 

 
 

DRENAGEM alternando com o 
timer de contagem regressiva  

Não é necessário.  
 

 

ABRIR VÁLVULA DE 
RETORNO alternando com  

CONFIRMAR  

Abra a válvula de retorno e pressione o botão  (1)  
 
 

 

LAVANDO alternando com o timer 
de contagem regressiva  

Não é necessário.   

FECHAR VÁLVULA DE 
DRENAGEM.  

Feche a válvula de drenagem.  
 
 
 

 

ENCHENDO alternando com o 
timer de contagem regressiva  

Não é necessário.   

FECHAR VÁLVULA DE 
RETORNO quando recip. 

está cheio  
alternando com CONFIRMAR  

Feche a válvula de retorno quando o recipiente estiver cheio e aparecerem 
bolhas no óleo. Em seguida, pressione o botão  (1).  
 
 

 

DESLIGADO     

Portuguese / Português 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Preparação e Limpeza Diária do Tacho de Filtragem  

A bandeja do filtro deve ser 
limpa e a manta trocada  
diariamente. Siga estas  
instruções para preparar a 
bandeja do filtro:  
Remova e desmonte a 
bandeja. Descarte o manta 

antiga do filtro. Limpe bem. 
Não deixe nenhum vestígio 
de água na bandeja.  
Coloque a bandeja nesta  
ordem:  

1. Posicione a tela interna.  
2. Coloque a manta do filtro, 

com a parte texturizada para 
cima, na bandeja. 

3. Posicione a armação de 
fixação na bandeja do filtro. 

4. Posicione a caixa de resíduos. 
5. Insira a bandeja do filtro com 

firmeza no gabinete. 

A manta do filtro em uma fritadeira 
LOV™ manual  deve ser trocada ao 
menos uma vez por dia. Em locais de 
alto volume de produção, ela deve ser 
trocada com mais frequência.  

Troque os anéis de vedação a 
cada 90 dias.  
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