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Gebruiksaanwijzing van de gasfrituur 
 
1.Algemeen 

 De friteuse dient altijd onder een afzuigkap 

geplaatst te worden.  
 Nadat u het apparaat geplaatst heeft, dient 

u deze waterpas te zetten met behulp van 
de pootjes. 

 U dient ervoor te zorgen dat er altijd een 
vrije ruimte van 2 cm tussen de muur en 
het toestel zit. 

 Alvorens de apparatuur aan te sluiten, dient 
u te controleren dat het gas waar deze voor 
gemaakt is en het beschikbare gas met 
elkaar overeenstemmen.  

 Breng altijd een afsluitkraan aan tussen elk 
toestel en gasleiding. 

 
2. Gebruik 

1. Controleer op gaslekken 
2. Gebruik nooit vlammen om lekken op te sporen 

maar controleer de verbindingen van de 
gasleidingen met behulp van water en zeep.  

3. Mochten er lekken zijn zullen zich bellen 
vormen. 

4. Wanneer het toestel gebruiksklaar is, 
controleer dan nogmaals door de gasmeter 
gedurende 30 minuten te observeren zonder 
dat er doorstroming of verbruik van gas is.  

 
 
3. Ingebruikname 
1. De bedieningsknop van de veiligheidsklep van de 

thermosstatische veiligheidsklep in stand DICHT 
staat (       symbool) druk de     knop volledig in 

en wacht minimaal 20 seconden alvorens de 

piézoelektrische schakelaar te gebruiken. De 
waakvlam zal na meerdere keren proberen 
automatisch aanspringen. 

2. Controleer de ontsteking door de opening op het 
bedieningspaneel van het toestel. 

3. Houd de knop       minimaal 20 seconden 

ingedrukt om de verwarming van het 
thermokoppel mogelijk te maken en laat dan de 
knop los. 
 (indien de waakvlam dooft, herhaal bewerking) 

4. Draai de knop met standen van de minimumstand 
1 naar de maximum stand 8.  De branders zullen 
automatisch aangaan. Wanneer de gewenste 
temperatuur bereikt is, zullen de branders doven 
en opnieuw aansteken als de temperatuur daalt. 

 
 
 
 
5. Vullen van de olie: Controleer of de afvoerkraan 

van de kuip gesloten is. De kuip vullen met olie 
of vet tot aan de inkepingen, achteraan de kuip, 
die het maximum en het minimum aanduiden.  

 
4. Na gebruik 
1. Draai de knop met standen tot het symbool ***. 

Op deze manier zal alleen de waakvlam blijven 
branden. 

2. Druk de ● knop volledig in en laat deze los. Met 
deze handeling sluit u de toevoer af van het gas 
naar de branders en naar de waakvlam. De knop 
zal automatisch na 1 minuut terugkeren in de 
oorspronkelijke stand. Pas daarna kunt u de 
friteuse weer aanzetten. (indien nodig, herhaal 
bovenstaande handelingen) 

3. Het toestel is voorzien van een opvangbak om de 
olie/vet op te vangen. Plaats de afvoerbuis, 
voorzien van bajonetverbinding, zoals op de 
tekening. Breng de afvoerhendel in de stand 
zoals aangeduid.  

 
 
 
 
 
 
 
5. Schoonmaak 

 Vermijd reinigingsmiddelen die chloor of 
schurende bestanddelen bevatten. Vermijd elk 
contact met ijzerhoudende stoffen, vermijd 
roestvrije gereedschappen en vermijd ook stalen 
borstels of schrapers bij het schoonmaken van de 
kuip. 

 Gebruik een vochtig doek, water en zeep om de 
kuip schoon te maken.  

 Na het wassen de roestvrije oppervlakken 
spoelen met helder water.  

 Het gebruik van ijzeren sponsjes (de zogenaamde 
brillo’s) is niet toegestaan. 

 
6.  Technische gegevens 
Aantal branders x KW          4 x 3,15 KW 
InhoudFriteuse     8 + 8 liter 
Totaal vermogen    12,6 KW 
 

7. De friteuse werkt niet 
 Mogelijk is de friteuse in storing. Kijk of de 

friteuse op de juiste manier is aangesloten. 
Stand 1  = 100°C. 
Stand 2 = 110°C. 
Stand 3 = 125°C. 

Stand 4 = 135°C. 
Stand 5 = 145°C. 
Stand 6 = 160°C. 

Stand 7 = 170°C. 
Stand 8 = 180°C. 
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 Werkt het toestel niet neem dan contact met ons 
op: telefoon (0346) 555 975 


