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Porquê Limpeza da cuba dos resíduos sólidos e filtragem completa do óleo para prolongamento da sua 
durabilidade 

Duração da operação 5 minutos de preparação 10 minutos por cada cuba  

Hora do dia  Durante as horas de menor volume de trabalho. 

Símbolos de risco 

Ferramentas e consumíveis 

     

 

  

 Luvas, filtragem  Viseira de protecção 
integral  Avental, resistente 

ao calor  Suporte da 
almofada-esfregão 
de alta temperatura 
e almofada Ecolab 

 McFiltering Kit para 
sistema de filtragem 
integrado, amostra 

Escova de alta 
temperatura para 
detalhes Ecolab 

Produto de 
limpeza para 
fritadeira KAY® 
QSR 

  

Procedimento 

1 Colocar o equipamento de protecção 
Utilizar todo o equipamento de 
protecção individual da McDonald’s, 
incluindo avental, viseira de 
protecção e luvas. 

 
O óleo quente pode provocar 
queimaduras graves. 

2 Verificar o tabuleiro do filtro 
Verificar se o tabuleiro de drenagem 
do filtro e a tampa do tabuleiro se 
encontram instalados com o trinco do 
filtro (direita) engrenado e o tubo do 
filtro bem ligado e apertado 
(esquerda).  

 
Se o tabuleiro do filtro ou a tampa 
não estiver bem colocado, o visor 
apresenta a mensagem “CHK PAN” 
(VERIFICAR TABULEIRO). 

 
 
 

3 Manter premido o botão FILTER 

(FILTRAGEM) 
Para os melhores resultados da 
filtragem, o óleo deve estar quente; 
depois, manter premido o botão 
FILTER (FILTRAGEM), até a 
mensagem 1.AUTO FILTER 
(FILTRAGEM AUTOMÁTICA) ser 
apresentada no visor. 

 

4 Premir o botão DOWN (PARA BAIXO) 
Premir o botão DOWN (PARA 
BAIXO), até o visor apresentar a 
mensagem 2.MAINT FILTER? (2. 
MANUTENÇÃO DO FILTRO?)   

 

5 Premir o botão  
Premir o botão ; o visor apresenta a 
mensagem MAN FILTER (FILTRO 
MANUAL) juntamente com as 
opções YES NO (SIM NÃO). Premir 
o botão para seleccionar SIM e 
esvaziar o óleo (o visor apresenta a 
mensagem DRAINING 
(DRENAGEM). Premir X para NÃO; 
os comandos regressam ao modo de 
funcionamento normal. 
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6 Levantar as resistências de 

aquecimento 
Após a drenagem do óleo, remover o 
descanso do cesto e utilizar a 
ferramenta de levantamento para 
levantar as resistências da cuba. 

 
Utilizar um pano ou luvas, para evitar 
a ocorrência de queimaduras. 

 
Não danificar o sensor de alarme alto 
situado no centro das resistências. 

 
 
 
 
 

7 Lavar o interior da cuba 
Use o suporte da almofada-esfregão 
de alta temperatura, a almofada e 
uma pequena quantidade de produto 
de limpeza para fritadeira KAY QSR 
para esfregar as paredes, os cantos e 
o fundo do interior da cuba.  Use a 
escova de alta temperatura para 
detalhes para remover acumulações 
de sujidade e resíduos das bobinas, 
dos cantos da cuba e de outras áreas 
de difícil acesso. 

 
Não danificar os sensores, e NÃO 
raspar as resistências de aquecimento 
(risco de adesão e queima dos 
resíduos sólidos). 

 

8 Lavagem concluída 
Após a limpeza da cuba, o visor 
apresenta a mensagem “SCRUB 
VAT COMPLETE?” (LIMPEZA DA 
CUBA COMPLETA?) Premir o 
botão para seleccionar a opção YES 
(SIM) O visor apresenta a mensagem 
WASH VAT? (LAVAR CUBA?), 
juntamente com YES NO (SIM 
NÃO). 

 

9 Lavagem 
Baixar as resistências de aquecimento 
e premir depois o botão   para SIM; 
o visor apresenta a mensagem 
WASHING (LAVAGEM)  O óleo 
circula pela cuba. 

 
 

10 Repetição da lavagem 
Após a conclusão do ciclo de 
lavagem, o visor apresenta a 
mensagem WASH AGAIN? 
(REPETIR LAVAGEM?) com YES 
NO (SIM NÃO). Se for necessário 
repetir a lavagem, premir  para SIM 
(a operação 9 é então repetida).   

 

11 Enxaguamento 
Se a cuba estiver limpa, premir X 
para NÃO; o visor apresenta a 
indicação RINSING 
(ENXAGUAMENTO).  O óleo é 
bombado para a cuba, efectuando o 
seu enxaguamento.   

12 Repetição do enxaguamento 
Após a conclusão do enxaguamento, 
o visor apresenta a mensagem RINSE 
AGAIN? (REPETIR 
ENXAGUAMENTO?) com YES NO 
(SIM NÃO). Se for necessário repetir 
o enxaguamento, premir  para SIM 
(a operação 11 é então repetida). 

 

13 Lavagem do óleo
Se a cuba estiver limpa, premir X 
para NÃO; o visor apresenta a 
indicação POLISH (FILTRAGEM) e 
a opção YES (NÃO). Premir o botão 
para seleccionar a opção YES 
(YES) para fazer passar o óleo pelo 
sistema de filtragem durante 5 
minutos. 
 

 
 
 
 
 

14 Encher a cuba
Após o ciclo de filtragem concluído, 
o visor apresenta a mensagem FILL 
VAT (ENCHER CUBA) juntamente 
com a opção YES (SIM). Premir o 
botão para seleccionar a opção YES 
(SIM); visor apresenta a mensagem 
“FILLING” (ENCHIMENTO DA 
CUBA) e o sistema efectua o 
enchimento da cuba com óleo. 

 

15 Regressar à operação normal 
Após o enchimento da cuba, o visor 
apresenta a mensagem IS POT 
FILLED? (CUBA CHEIA?), 
juntamente com YES NO (SIM 
NÃO). Premir o botão  para SIM; a 
fritadeira regressa ao modo de 
funcionamento normal. 
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16 Ligar a fritadeira 
O interruptor de alimentação 
principal deve estar na posição ON 
(ligado). 
 

 
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. 

 

17 Puxar e remover o tabuleiro de 
drenagem do filtro  
Abrir a porta, levantar o batente do 
tabuleiro de drenagem e puxar para 
fora o tabuleiro através da pega do 

tabuleiro.  
Este tabuleiro pode estar muito 
quente!  Utilizar um pano ou luvas, 
para evitar a ocorrência de 
queimaduras. 

 
 
 

18 Remover a tampa do tabuleiro de 

drenagem do filtro 
Levantar a tampa do tabuleiro de 
drenagem. 
 
 
 

 

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

 
 

20 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. 

 
 

21 Remover a tela filtrante do tabuleiro 
Remover a tela filtrante do tabuleiro 
e descartar a tela. 

 
 
 

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

 
 

23 Lavar o tabuleiro de drenagem 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. 

 

24 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 apara-resíduos e o 
anel de retenção devem estar bem 
secos antes da colocação da tela 
filtrante, para impedir a dissolução da 
tela filtrante pela água. 

 
 

 


