
	  

	  

Gebruiksaanwijzing Friteuse 8 liter 
 
Veiligheidsvoorschriften 
• Sluit apparaat alleen aan op een geaard stopcontact 230 VAC.  
• Vermijd overbelasting.  
• Schakel de apparatuur na gebruik uit door de hoofdschakelaar op pos. O te 
zetten en 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 plaatselijk 
geldende voorschriften. 
 
Installeren.  
• LET OP! Dat de pen, op de steun, in de friteusekop valt.  
 
Gebruik 
• Verwijder de stekker uit het stopcontact.  
• Vul de bak met olie of vloeibaar vet tot de MAX streep, respectievelijk 8 ltr. 
(LET OP Geen vast vet!) 
• Stop de randaarde stekker in een geaard stopcontact 230V.  
• Zet de hoofdschakelaar op pos. I  
• Stel met de thermostaat de gewenste temperatuur in. Het oranje lampje gaat 
branden. 
Als de ingestelde temperatuur bereikt is gaat het oranje lampje uit.  
• U kunt nu frituren. 
 
Frituren 
De friteuse is voorzien van een unieke koude zone waardoor het vet aanzienlijk 
langer mee zal gaan. 
• Controleer regelmatig of voldoende olie of vet in de bak. Het niveau mag nooit 
onder de MIN indicatie komen. 
• Bij intensief gebruik regelmatig het vet zeven.  
• Indien het vet of olie gaat schuimen dient u dit te vervangen. 
 
Na gebruik 
Schakel de apparatuur uit door de hoofdschakelaar op pos. O te zetten. Draai de 
thermostaat linksom en verwijder de stekker uit het stopcontact. Verwijder het 
mandje uit het vet. Plaats de deksel op de friteuse, zodat het vet niet veroudert. 
 



	  

	  

Storingen 
1) Reset maximaalbeveiliging 
• Laat de friteuse afkoelen.  
• Verwijder de friteusekop met element van de steun.  
• Druk de “reset-knop” in (zie kleine opening midden onder de friteusekop) van de  
• maximaalbeveiliging met een puntig, niet metalen voorwerp. U moet een 
duidelijke klik horen.  
• Zet de friteusekop terug op de steun. 
 
Schoonmaken 
• Vul de friteuse met heet water (tot het maximumstreepje, niet verder!) en voeg 
een vaatwastablet toe. Laat een half uur staan en spoel de friteuse vervolgens om. 
• Wanneer de buitenkant van de friteuse warm wordt tijdens het bakken dan kunt 
u het meeste vet vaak al verwijderen met wat keukenpapier of toiletpapier. 
 


