
Gebruikershandleiding

Friteuse 2x 8 liter 230V

2x Frituurmand & bodemnet
 per element 2x bodemklem

1x 2 Baks friteuse
Inhoud:

2x Hi�e element met snoer

Inhoud 2x 8 liter

2x Deksel

Vermogen 2x 3250 Wa� 230 Volt

Gegevens:

Ÿ Maak de pan / behuizing en onderdelen schoon met een voch�ge doek.

Ÿ Laat het frituurvet a�oelen en verwijder het daarna dmv de tapkraan, vang warm/heet vet 
nooit op in een kunststof emmer of fles. Gebruik hiervoor een aluminium of RVS emmer. 

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. 

Ÿ Verwijder met keukenrol de bakresten en frituurvet uit de pan.

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

Ÿ Vul één of beide bakken met vloeibaar frituurvet, niveau tussen de streepjes MIN / MAX.

Na gebruik:

Ÿ Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop.

Ÿ Steek de stekker in het stopcontact.
Ÿ Schakel de friteuse in met de groene knop, het groene lampje gaat nu branden.

Voorbereiding gebruik:
Ÿ Plaat de friteuse op een stevige ondergrond / tafel.
Ÿ Controleer of de tapkraan gesloten is (deze moet naar links gedraaid zijn).
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Ÿ Draai de zwarte dop van de resetknop los. Deze vindt u achter op het hi�e-element. 

Ÿ Start de friteuse weer op volgens de handleiding.
Ÿ Draai de zwarte dop weer op de resetknop.
Ÿ Druk het kleine knopje in, u hoort een klik.

De thermostaat werkt niet (het frituurvet wordt niet warm):
De friteuse hee� een thermische beveiliging, deze kan door verschillende redenen worden 
ingeschakeld. Volg onderstaande stappen om de friteuse te laten werken.

Ÿ Schakel de friteuse uit met de groene schakelaar.
Ÿ Laat het frituurvet wanneer nodig eerst a�oelen.

Het groene lampje brandt niet:

Ÿ Controleer de netspanning.

Storing:

Ÿ Haal de stekker uit het stopcontact.

Ÿ Controleer of het hi�e-element goed op de frituurpan beves�gd zit. Onder het element zit een 
messing knopje welke bij beves�ging van het element op de frituurpan ingedrukt moet zijn.

Ÿ Controleer of de groene schakelaar op stand `I` staat.
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