Mudança da Tela Filtrante

Diariamente

FR 01 D02

Para prolongar a durabilidade do óleo

Duração da operação

1 minuto de preparação

10 minutos para efectuar a mudança da tela

Hora do dia

Início do dia de trabalho

Para restaurantes de abertura permanente (24h/24h): ???

Símbolos de risco

Henny Penny Corp

Porquê

Mudança da Tela Filtrante

Ferramentas e consumíveis

Procedimento

1 Ligar a fritadeira

Se a tela filtrante não tiver
sido mudada, o sistema
apresenta a mensagem
“CHANGE PAD” (MUDAR
TELA FILTRANTE). Premir
o botão n.º 1 para cancelar a
mensagem; o sistema repete a
mensagem a cada 4 minutos,
até a tela filtrante ser mudada.

2 Puxar e remover o tabuleiro de

de drenagem do filtro
Levantar a tampa do tabuleiro
de drenagem.

4 Remover o cesto apara-

resíduos
Levantar o cesto apararesíduos do tabuleiro de
drenagem. Limpar o óleo e
os resíduos do cesto apararesíduos. Lavar o cesto
apara-resíduos com água e
sabão e enxaguar bem com
água quente.

5 Remover o anel de retenção da
tela filtrante
Remover o anel de retenção
da tela filtrante e limpar bem
com água e sabão. Enxaguar
bem com água quente.

Diariamente

drenage do filtro
Abrir a porta, levantar o
batente do tabuleiro de
drenagem e puxar para fora o
tabuleiro através da pega do
tabuleiro.

3 Remover a tampa do tabuleiro

LVE-102; LVE-103; LVE-104

O interruptor de alimentação
principal deve estar na
posição ON (ligado).

FM07-300-A-Portuguese
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Este tabuleiro pode estar
muito quente! Utilizar um
pano ou luvas, para evitar a
ocorrência de queimaduras.
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Mudança da Tela Filtrante (continuação)
tabuleiro
Remover a tela filtrante do
tabuleiro e descartar a tela.

11 Instalar novamente o tabuleiro

Henny Penny Corp.

6 Remover a tela filtrante do

de drenagem na fritadeira
Empurrar o tabuleiro de
drenagem sob a fritadeira, de
modo a que o tubo do filtro
fique bem ligado e o batente
do tabuleiro fique bem
engrenado.

7 Remover a malha inferior
Mudança da Tela Filtrante

Remover a malha inferior do
tabuleiro e lavá-la bem com
água e sabão. Enxaguar bem
com água quente.

8 Lavar o tabuleiro de drenagem

LVE-102; LVE-103; LVE-104

do filtro
Limpar o óleo e os resíduos
do tabuleiro de drenagem.
Lavar o tabuleiro de
drenagem com água e sabão e
enxaguar bem com água
quente.

9 Montagem das peças
Montar os componentes por
inversa da desmontagem,
começando por colocar a
malha inferior no tabuleiro de
filtragem e, depois, a tela
filtrante, o anel de retenção e
o cesto apara-resíduos.
O tabuleiro de drenagem, a
malha inferior, o cesto apararesíduos e o anel de retenção
devem estar bem secos antes
da colocação da tela filtrante,
para impedir a dissolução da
tela filtrante pela água.

Diariamente

10 Lubrificar os o-rings
Antes da instalação do
tabuleiro do filtro, lubrificar
os o-rings situados no tubo do
filtro com óleo frio.
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