Filtrador Automático

com ﬁltro Supersorb®
Carvão Ativado

Como filtrar com

Sollo® LX foi projetado para funcionar com os filtros Supersorb® Carvão Ativado modelo F-8. O uso de outro filtro
causará mau funcionamento, vazamento e risco à segurança da operação e operador, além de danificar o equipamento.
ATENÇÃO: Filtragem feita a quente, na temperatura de fritura.
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Abra a porta.

Posicione o
filtro com o
lado liso sobre
a tela encostando nas
2 guias limitadoras.
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Certifique-se
que o filtro
esteja na
posição correta,
feche e trave a porta.

Limpe a
superfície
do óleo com
uma escumadeira ou
chinoá.

Desligue a
fritadeira e
coloque o
Sollo® LX dentro
dela apoiado sobre
a tela metálica da
cuba. AVISO: Sollo®
LX poderá tombar
durante a filtragem
se não estiver bem
apoiado.

Conecte o
cordão de
extensão à
tomada de 220 V. Uma
lâmpada vermelha
(LED) permanece
piscando no modo
de espera (standby).
Pressione o botão
(ligar) para iniciar a
operação. Ao final de 4
minutos o Sollo® LX desligará automaticamente, entrando em
espera (standby) com a luz vermelha piscando.

Levante o
Sollo® LX e
segure por alguns
segundos para
drenar o óleo retido.
Coloque o Sollo®
LX numa bandeja
ou cuba pequena
e leve-o a próxima
fritadeira, repetindo
os passos a partir do Passo 4. Ao final das filtragens
coloque o Sollo® LX numa bandeja e desconecte a extensão da

Limpeza do
Sollo® LX:
deixe-o esfriar,
abra a porta e descarte
o filtro. Limpe a parte
inferior do Sollo® LX
com água quente. A
parte externa deve ser
limpa com toalha de
papel ou pano úmido.
Não use abrasivos nem
esponja de limpeza. ATENÇÃO: Não mergulhe o Sollo® LX
em água e nem o coloque em máquina de lavar. Isto vai
danificar as partes elétricas e eletrônicas instaladas na
parte superior.
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tomada. AVISO: Não ligue o Sollo® LX mais do que 3 vezes
em seguida.
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