
GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE 2x9 LITER TAFELMODEL: 
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN. 

  
Aansluiten: 
- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet met de stekkers in twee correct geaarde en CEE gekeurde 
stopcontacten 230 Volt / 16 Ampère, (3-polig) welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dienen 
te voldoen. Let op: Het verbruik is per aansluiting maximaal 3500 Watt, sluit het apparaat dus aan op 2 aparte  
elektragroepen waarvan U zeker weet dat deze aparte groepen dit vermogen kunnen leveren. 
- Stel het apparaat waterpas op een tafel gemaakt van brandwerende materialen en zorg dat alle andere 
materialen in de buurt dit apparaat ook van brandwerend materiaal zijn. Alle nationale en plaatselijk geldende 
brandvoorschriften dienen te worden nageleefd. 
- Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de stekkers uit de stopcontacten verwijderen. 
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijk geldende voorschriften. 
 
Gebruik: 
Voor gebruik vullen met voldoende VERS olie of vet. Zorg ervoor dat de kraan t.b.v. het legen van het apparaat 
gesloten is (CLOSE). Olie vullen tussen MIN en MAX (zie binnenzijde bak). Bij vaste vetsoorten vet 
voorverwarmen alvorens te vullen. (Dit voorkomt verbranden van het vet en overbelasting) 
Na gebruik de deksel op de friteuse plaatsen. Dit voorkomt veroudering van het vet.  
Stel de temperatuur met de linkerknop eerst op tot 140-160 graden Celsius om het geleidelijk op temperatuur te 
laten komen. Maximaal te bereiken temperatuur 200 graden Celsius, maar voor het beste resultaat is 180 graden 
Celsius aan te bevelen. Het groene lampje geeft aan dat het apparaat aan staat.  
Als het rode/oranje lampje brandt is de ingestelde temperatuur nog NIET bereikt.  
Voor een goed resultaat:  frituur in per pan niet meer dan 1,8kg. friet tegelijk. 
 
Indien de friteuse niet juist functioneert kan dat de volgende oorzaken hebben: 
- element defect. 
- geen netspanning of onvoldoende netspanning. 
- maximaal beveiliging is uitgeschakeld doordat het apparaat te heet geworden is (oorzaak b.v. onvoldoende vet 
in de bak) 
- het bedieningspaneel met element zit niet juist in de bak geplaatst. (element werkt niet meer zodra deze uit de 
bak verwijdert is) 
 
Let op! 
Dit apparaat is voorzien van een maximaal beveiliging. Wanneer het apparaat is afgekoeld (tot 30-40 graden 
Celsius) kunt u het rode afdekknopje (rechts naast de temperatuur knop) voorzichtig verwijderen. Hieronder 
bevindt zich de “reset-knop” van de maximaalbeveiliging. Deze met bijvoorbeeld een pen indrukken en het rode 
afdekknopje terugplaatsen. 
 
Belangrijk:  
- Zorg altijd voor voldoende olie of vet in de bak! Controleer dit regelmatig ook tijdens gebruik. 
- bij intensief gebruik regelmatig het vet zeven 
- indien het vet of olie gaat schuimen dient U dit te vervangen. 
 
Na gebruik: 
Na gebruik de deksel op de friteuse plaatsen. Dit voorkomt veroudering van het vet. 
Draai de temperatuurknop helemaal terug om het apparaat uit te zetten, het groene lampje gaat nu uit. 
Om het apparaat te legen dient u te beschikken over een bak of emmer van voldoende inhoud waar de 
betreffende olie veilig in kan worden gedaan en dient dus onder andere bestand te zijn tegen hete olie.  
Voor het legen eerst de bak of emmer onder de uitloopkraan plaatsen. Door de schuif naar OPEN te schuiven 
(tegelijkertijd het veiligheidsschuifje omhoog houden) zal de olie in de emmer lopen. Als alle olie uit het apparaat 
is gelopen de schuif direct weer naar CLOSE schuiven. 
 
- verwijder na gebruik en voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact 
- het apparaat dient goed afgekoeld te zijn voordat ze schoongemaakt kan worden 
- het apparaat nooit in water of andere reinigingsmiddelen onderdompelen 
- de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek reinigen 
- gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen 
- vermijd voorzover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen 
- Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken. 
 
Retour: 
Het apparaat dient schoon en droog in de verpakking retour gegeven te worden. 
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