™

LOV-T Início rápido:
A: M4000: Programável
para filtragem automática.
Prima o botão  YES
(SIM) para responder
SIM para filtrar agora.

1. Encha o recipiente com óleo/gordura de fritar até à linha de
enchimento inferior.
3. Ligue os controladores mantendo premido o botão
durante dois segundos.
4. O controlador (A) exibe "CHANGE FILTER PAD? YES/NO"
(TROCAR ELEMENTO DO FILTRO? SIM/NÃO)”.
6. Retire o elemento do filtro (C) e o controlador exibe

Posicione o recipiente de óleo/gordura de fritar no armário à

10. Um “P” indica que a bandeja do filtro não está
adequadamente colocada. Volte a colocar
a bandeja do filtro se necessário.
11. Enquanto confecciona, responda SIM ao Aviso filtrar
agora no ecrã (A) premindo o botão  YES (SIM)
12. Responda à luz indicadora amarela de recipiente de óleo
vazio substituindo o recipiente de óleo/gordura de fritar
(E) e reiniciando o botão de reinício de enchimento (D)
ou reabastecendo o recipiente de óleo
com o sistema
de óleo a granel.
C: Bandeja do filtro

B: Interruptor de alimentação: Num armário debaixo
de cada controlador (doméstico elétrico apenas).

D: Botão de reinício de enchimento:
Prima e mantenha premido após
substituir o óleo/gordura de fritar
até o indicador amarelo apagar-se.
E: Recipiente de óleo/gordura de
fritar: Guarda o óleo/gordura de fritar
para o sistema de enchimento
automático. Não é utilizado para encher
as cubas, apenas para manter o nível
do óleo. Utilize apenas óleo novo no
sistema de enchimento até cima.

NOTA: A fritadeira Frymaster LOV-T™ necessita de arranque, demonstração e formação
antes que as operações de restauração normais possam começar.
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Preparação e limpeza diária da bandeja do filtro
A bandeja do filtro/papel numa fritadeira
LOV™ deve ser substituída pelo menos
movimento deverá ser substituída mais
regularmente.
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Substitua os O-ringues a cada 90 dias.

A bandeja do filtro deve ser
3. Posicione o anel de
na bandeja.
limpa diariamente e a bandeja
retenção na bandeja
Volte a montar a bandeja por
do filtro/papel substituída. Siga
do filtro/papel.
esta ordem:
estas instruções para preparar
4. Posicione a travessa
1. Posicione a rede interior.
a bandeja do filtro:
de restos.
2. Coloque o papel do filtro,
5. Coloque a bandeja do filtro
ou se utilizar uma bandeja
Descarte a bandeja do filtro/
no armário firmemente.
do filtro, com a textura
papel antigo. Limpe de forma
Certifique-se de que o
para cima, na bandeja.
adequada. Não deixe água
controlador não exibe P.
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