Van Doorn Verhuur B.V.

Gebruiksaanwijzing Friteuse
Algemeen:
De friteuse is voorzien van een koude zone, waardoor het vet aanzienlijk langer mee zal
gaan.
Gebruiksaanwijzing:
Vul de bak met vloeibaar frituurvet tot de MAX streep.
Stel met de thermostaat knop de gewenste temperatuur in. Het oranje lampje gaat
branden.
Als de friteuse de gewenste temperatuur heeft bereikt, gaat het groene lampje branden. U
kunt nu frituren.
Controleer regelmatig of er voldoende frituurvet in de bak zit; het niveau mag nooit onder
de MIN indicatie komen.
Reinigen na gebruik:
Na gebruik met een lichte vochtige doek reinigen.
Behuizing ook reinigen met een licht vochtige doek.
Let op! De friteuse nooit in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelen. Gebruik geen
agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.
Thermische beveiliging:
Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging.
Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld.
Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken, dient na afkoeling de resetknop aan de
onderzijde van de elementhouder te worden ingedrukt; u moet een klik horen. Deze
resetknop zit achter de zwarte beschermdop.
Werkt het toestel dan nog niet, neem dan contact met ons op. \
Let op! Voordat het toestel gereset wordt eerst de stekker uit de wandcontactdoos
nemen. Ook kan het voorkomen dat deze beveiliging tijdens het transport is
uitgeschakeld. Handel dan zoals hierboven is beschreven.
Technische gegevens:
Inhoud: 8 liter (per pan)
230/240 Volt
3200 Watt (per pan)
Storingen:

-

Apparaat doet het helemaal niet. De oranje en groene lampen branden niet. Oorzaak: geen
netspanning. Oplossing: controleer de elektrische installatie.

-

Apparaat bereikt de ingestelde apparatuur niet. De groene lamp gaat niet branden. Oorzaak:
Thermosstaat of element defect. Oplossing: neem contact met ons op.
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