
Gebruikershandleiding

Friteuse 2x 12 liter 400V

Inhoud 2x 12 liter
Gegevens:

2x 7000 Wa�
2x 400 Volt

1x 2 baks friteuse 

2x Frituurmand + deksel
2x  Opvangbak + filter

Inhoud:

2x Hi�e element met snoer

Voorbereiding gebruik:

Ÿ Controleer of de tapkraan gesloten is (deze moet omhoog gedraaid zijn).

Ÿ Laat het frituurvet a�oelen en verwijder het daarna met de tapkraan, leeg de opvangbak en 
maak het filter schoon.

Ÿ Verwijder met keukenrol de bakresten en frituurvet uit de pan, de opvangbak en het filter.
Ÿ Maak de pan / behuizing en onderdelen schoon met een voch�ge doek.

Ÿ Vul de bak met vloeibaar frituurvet, niveau tussen de streepjes MIN / MAX.
Ÿ Steek de stekker(s) in het stopcontact.

Ÿ Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop.

Ÿ Plaats de friteuse op een stevige ondergrond en zet de voorste wielen vast met de rem.

Ÿ Schakel de friteuse(s) in met de rechter zwarte draaiknop, er gaat een oranje lampje branden.

Ÿ Zolang het oranje lampje brandt is de gewenste temperatuur nog niet bereikt. 

Na gebruik:

Ÿ Gebruik geen: agressieve, bijtende en sterk ontve�ende reinigingsmiddelen.

Ÿ Laat NOOIT water in de pan koken. Dit is erg gevaarlijk en schadelijk voor het hi�e-element. 
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Ÿ Controleer of het hi�e-element goed op de frituurpan beves�gd zit. Aan de onderkant van het 
hi�e element zit een gaatje, dit gaatje moet bij beves�ging op het koperen puntje zi�en welke 
op de pan beves�gd is.

Storing:

Het groene lampje brandt niet:
Ÿ Controleer of de rechter zwarte knop op stand `I` staat.
Ÿ Controleer de netspanning.

De thermostaat werkt niet (het frituurvet wordt niet warm):

Ÿ Start de friteuse weer op volgens de handleiding.

Ÿ Haal de stekker uit het stopcontact

De friteuse hee� een thermische beveiliging, deze kan door verschillende redenen worden 
ingeschakeld. Volg de onderstaande stappen om de friteuse te laten werken.

Ÿ Laat het frituurvet wanneer nodig eerst a�oelen
Ÿ Schakel de friteuse uit met de rechter zwarte knop.

Ÿ Tussen de beide lampjes op het hi�e-element zit een klein rood knopje, druk deze in, u hoort 
dan een klik.

Oude Tramweg 4

0521 -44 10 33

8435 MA Donkerbroek

www.davesverhuur.nl

info@davesverhuur.nl

KvK nummer: 84410221

Het gehuurde is geheel op eigen risico. Daves Tent & Horecaverhuur is niet aansprakelijk voor letsel of schade voorkomend uit gebruik van de gehuurde materialen.

Kijk voor de algemene voorwaarden op www.davesverhuur.nl/av
De gebruikershandleidingen van Daves Tent & Horecaverhuur zijn ter ondersteuning voor het gebruik van de materialen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


	Pagina 1
	Pagina 2

