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McDonald’s Alert Guide 
 

FILTER ERROR “IS POT FILLED?” = During the AIF procedure, the display may 
show “IS POT FILLED?”.  If the vat is full, press the  button to resume normal 
operation.  If the vat is not full, press the X button for “NO” and the fryer will pump 
for 30 seconds more, then the display again shows “IS POT FILLED?”. 
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, 
filter pad is changed, JIB is full, and “O” rings are in good condition. 
 
“CHECK PAN” = Filter pan is not locked in place. 
 
“CHANGE FILTER PAD” = Filter pad has not been changed within 25 hour time 
period.   
 
ELECTRIC FRYERS ONLY!  “E-31” “HEATING ELEMENTS ARE UP” = Heating 
elements have been left up during maintenance filter.  Lower heating elements. 
 
ELECTRIC FRYERS. “E-10” “HI LIMIT TRIPPED” = Allow heating elements to cool  
for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side 
of the switch for the vat that is not operating.  Switches are located behind right 
door next to JIB.  If high limit does not reset, call for service.  See ELECTRIC 
FRYERS photo below. 
 
GAS FRYERS. “E-10” “HI LIMIT TRIPPED” = Allow fryer to cool for 15-20 minutes 
and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if 
high limit does not reset, call for service.  See GAS FRYERS photo below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 ELECTRIC FRYERS GAS FRYERS 
 
GAS FRYERS ONLY!  “E-20” “NO DRAFT” “CHECK FAN” = Check the fryer flue and 
hood system for obstructions; have the vacuum switch checked 
 
FRYER ON BUT NOT HEATING OR “E-22” “NO HEAT” = Vat unplugged or circuit 
breaker off 
 

Henny Penny Technical Support Hotline:  
1-800-417-8405 
or 937-456-8405 
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McDonald’s – Mensagens de Alerta 
 

ERRO DE FILTRAGEM “A CUBA ESTÁ CHEIA” = Durante a filtragem intermitente automática (AIF), o visor 
pode apresentar a mensagem “IS POT FILLED" (A CUBA ESTÁ CHEIA?)  Se a cuba estiver cheia, premir o 
botão √ para regressar ao modo de operação normal.  Se a cuba não estiver cheia, premir o botão X para 
“NÃO” e o visor apresenta depois a mensagem “FILL POT FROM DRN PAN” (ENCHER CUBA A PARTIR 
DO TABULEIRO DE DRENAGEM).  Seguir as mensagens do visor. 
Nota: Para impedir o aparecimento desta mensagem, o tabuleiro do filtro deve ser limpo diariamente, a 
tela filtrante deve ser mudada também diariamente, a embalagem (JIB) de óleo deve estar cheia e os o-
rings do tabuleiro de filtragem devem estar em bom estado de conservação. 
 
“CHECK PAN" (VERIFICAR TABULEIRO) = O tabuleiro do filtro não está bem instalado. 
 
“CHANGE FILTER PAD" (MUDAR TELA FILTRANTE) = A tela filtrante não foi mudada nas últimas 25 
horas.   
 
APENAS APLICÁVEL A FRITADEIRAS ELÉCTRICAS!  “E-31” HEATING ELEMENTS ARE UP 
(RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO LEVANTADAS) = As resistências de aquecimento foram deixadas 
levantadas durante a manutenção do filtro.  Baixar as resistências de aquecimento. 
 
FRITADEIRAS ELÉCTRICAS. “E-10” “HI LIMIT TRIPPED” = Deixar arrefecer as resistências de 
aquecimento (15 a 20 minutos) e reactivar o limite superior premindo (e libertando de seguida) da parte 
saliente do interruptor para a cuba que não esteja em funcionamento. Os interruptores estão localizados 
por trás da porta direita, junto do recipiente do óleo. Se o limite superior não reactivar, solicitar a 
intervenção da assistência técnica. Ver a imagem das FRITADEIRAS ELÉCTRICAS abaixo. 
 
 
FRITADEIRAS A GÁS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED  (ALARME ALTO ACCIONADO) = Deixar arrefecer a 
fritadeira e reactivar o alarme alto, premindo o botão de reactivação vermelho situado sob os comandos 
do lado direito; se o alarme alto não se reactivar, contactar a assistência técnica.  Ver a imagem das 
FRITADEIRAS A GÁS abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 FRITADEIRAS ELÉCTRICAS FRITADEIRAS A GÁS 
 
APENAS APLICÁVEL A FRITADEIRAS A GÁS!  E-20” “NO DRAFT”  “CHECK HOOD” (NÃO EXISTE 
TIRAGEM - VERIFICAR CANÓPIA DE EXAUSTÃO) = Verificar se o sistema de exaustão apresenta 
obstruções e verificar o funcionamento do vacuómetro. 
 
FRYER ON BUT NOT HEATING (FRITADEIRA LIGADA, MAS NÃO AQUECE) = Cuba desligada ou disjuntor 
desligado 
 

Henny Penny Technical Support Hotline: 
1-800-417-8405 
or 937-456-8405 


