CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)
1. Display shows “JIB IS
2. Open right door and slide
LOW” and yellow light
JIB from shelf. Pull the
comes on, replace the JIB. cap from top and pour
any remaining oil into the
vats equally.

3. Prepare new jug to accept
the tube and insert tube
into new jug. Then slide
new jug into position
under fryer.

FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON
BULK SYSTEM FRYERS (RTI)
1. Display shows “JIB IS
2. Open the door, that has
LOW” and yellow light
the RTI switch.
comes on, replace the JIB.

3. Press & hold the ADD
side of the RTI switch
to add oil to the JIB

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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MUDANÇA DA EMBALAGEM DE ÓLEO (JUG IN BOX - JIB)
1. O visor apresenta a mensagem 2. Abrir a porta do lado direito e
remover a embalagem (JIB) do
“JIB IS LOW” (NÍVEL DE
ÓLEO BAIXO NO JIB) e a luz óleo da prateleira da fritadeira.
amarela acende; a embalagem de Remover a tampa do topo e
despejar quaisquer restos de óleo
óleo (JIB) deve ser substituída.
igualmente nas cubas da fritadeira.

3. Preparar a nova embalagem de
óleo de modo a aceitar o tubo de
aspiração; introduzir o tubo na
nova embalagem de óleo. Depois,
colocar a nova embalagem de óleo
sob a fritadeira.

ENCHIMENTO DA EMBALAGEM DE ÓLEO BOX (JIB)
EM FRITADEIRAS COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
DE ÓLEO A GRANEL (RTI)
1. O visor apresenta a mensagem 2. Abrir a porta com o interruptor
“JIB IS LOW” (NÍVEL DE
do sistema RTI.
ÓLEO BAIXO NO JIB) e a luz
amarela acende; a embalagem de
óleo (JIB) deve ser substituída.

3. Manter premido o lado ADD
(ADICIONAR ÓLEO) do
interruptor do sistema RTI, para
adicionar óleo à embalagem
(JIB) de óleo.

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