Gebruiksaanwijzing
Friteuse
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
1. Aansluiten:
-

-

Stop de randaarde stekker in en geaard 230V.
Vermijdt overbelasting, en schakel de apparatuur
na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te
verwijderen.
Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de
stekker uit het stopcontact verwijderen.
De elektrische installatie dient te voldoen aan de
nationale en plaatselijke geldende voorschiften

Belangrijk!

Zorg altijd voor voldoende olie of vet in de bak!
Controleer dit regelmatig ook tijdens gebruik.

3. Thermische beveiliging
Voordat u het apparaat reset moet u eerst de
stekker uit de wandcontactdoos nemen! Het toestel
is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze
gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld (het
lampje in de schakelaar blijft echter wel branden!) Om
het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na
afkoeling de reset knop aan de bovenzijde van het
toestel worden ingedrukt (Rood dopje eerst losdraaien
en wit pennetje indrukken). Die zich bevindt naast de
thermostaat knop. Werkt het toestel dan nog niet
raadpleeg dan Rozema Verhuurbedrijf.
Noot!
Ook kan het voorkomen dat deze beveiliging tijdens
transport is ingeschakeld. Handel dan zoals hierboven
is beschreven.

3. Onderhoud adviezen:

Let op!

(Na gebruik dient u het apparaat zelf te reinigen, anders
zijn wij helaas genoodzaakt u €10 reinigingskosten in
rekening te brengen)

Alleen vloeibaar vet in friteuse!

-

2. Gebruik:
Voor het gebruik vullen met voldoende vet. Na gebruik
de deksel op de friteuse plaatsen. Dit voorkomt
veroudering van het vet. Maximaal te bereiken
temperatuur van 205 graden Celsius.

-

Wanneer de thermostaat op 0 staat brandt het rode
controle lampje. Draai de thermostaat knop naar het
gewenste temperatuurbereik. Het groene lampje
controle lampje gaat aan. Waarneer de gewenste
temperatuur bereikt is gaat het groene controlelampje
uit.

-

Verwijder voor het reinigen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Bij intensief gebruik regelmatig het vet zeven
De apparatuur nooit in water of andere
reinigingsvloeistoffen dompelt.
De apparatuur met een licht vochtige doek reinigt.
Gebruik geen agressieve of bijtende
reinigingsmiddelen.
Vermijd voor zover mogelijk contact met water bij
elektrische componenten.
Apparaat is voorzien van een unieke koude zone
waardoor het vet aanzienlijk langer mee zal gaan.
Indien het vet gaat schuimen dient u dit te
vervangen.

Noot!
Bij het niet functioneren van het apparaat kan dat de
volgende oorzaken hebben:
- Element defect
- Maximaal beveiliging is uit geschakeld doordat het
apparaat te heet geworden is. (oorzaak
bijvoorbeeld onvoldoende vet in de bak)
- Het bedienpaneel met element zit niet juist in de
bak geplaatst. (element werkt niet meer zodra deze
uit de bak is verwijderd is)
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