
1.  The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?,  along with YES NO

2. Press √√√√√ button for YES and control shows *SKIM*, along with “CONFIRM”, and
then “YES NO”.

Press X button and the AIF is cancelled.  The blue light goes out and the controls
return to normal operation.  The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press √√√√√ button and display shows DRAINING.  The drain
opens and the oil drains from the vat.

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal
operation.

AIF FILTERING
(Automatic Intermittent Filter)

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions.  Read and
understand the complete operater’s manual supplied with each unit.
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1. A luz azul acende e o visor apresenta a mensagem “FLTR NOW?” (FILTRAR
AGORA?), seguido de “YES NO” (SIM NÃO).

2. Premir o botão √ √ √ √ √ para SIM; o visor apresenta a mensagem *SKIM* (LIMPAR
ÓLEO), juntamente com a mensagem “CONFIRM” (CONFIRMAR) e “YES NO”
(SIM NÃO).

NOTA
Premir o botão X para cancelar a filtragem AIF. A luz azul é cancelada e o sistema de
controlo regressa ao funcionamento normal. O sistema de comando sugere que a filtragem
seja efectuada mais tarde.

3. Premir o botão √√√√√, se for desejada a filtragem; o visor apresenta a mensagem
DRAINING (ÓLEO EM DRENAGEM). A válvula de drenagem é aberta e o óleo é
então drenado da cuba.

4. Após a conclusão da lavagem e do enchimento, o sistema de comando regressa ao
modo de funcionamento normal.

FILTRAGEM AIF
(Filtragem Intermitente Automática)

Para dúvidas e problemas, consultar o manual ou contactar a Henny Penny Corp.
através do telefone +1-937-456-8405.

Estas instruções devem ser consideradas como linhas de orientação gerais e não como
instruções de operação completas. Ler e compreender na totalidade o manual de operação
fornecido com o equipamento.
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