
 
 

INSTRUCTIES M.B.T. GEBRUIK FRITEUSE 2-PANS 
 

AANSLUITGEGEVENS: 
220-230 volt. 
2 x 3500 watt.  
2x16 ampere 
Inhoud frituurolie: 2 x 4 ltr vloeibaar vet of olie.  
 
Intructies m.b.t veiligheid en werking van het apparaat: 
Zet de friteuse altijd  op een vlakke stevige ondergrond. Gebruik van een klaptafel wordt 
afgeraden. Indien de tafel dichtklapt of omkiept kan dit ernstige brandwonden tot gevolg 
hebben. 
Vul beide bakken van de friteuse met elk 4 liter, UITSLUITEND VLOEIBAAR frituurvet 
of olie. Het is dus absoluut niet toegestaan om vast frituurvet te gebruiken. Dit veroorzaakt 
schade aan de verwarmingselementen. 
De frituurpannen zijn elk afzonderlijk voorzien van een stekker. De aansluitwaarde van elke 
stekker is ca 3500 watt. Let er op dat u niet beide stekkers in eenzelfde electrische groep 
aansluit. Ze dienen elk op een apparte groep aangesloten te worden. 
Let erop dat het stopkontakt waarop u het apparaat aansluit minimaal met 16 ampere is 
afgezekerd. 
Gebruik uitsluitend stopkontakten met randaarde 
Zorg ervoor dat er geen kinderen of onbevoegden in de buurt van de friteuse kunnen 
komen. 
Het gebruik van deze friteuse  is uitsluitend toegestaan in een droge omgeving. (dus niet in de 
openlucht bij regenachtig weer gebruiken). 
Aan en uitschakelen gebeurt dmv de schakelaar op de bovenzijde van het apparaat. 
U kunt de temperatuur  van elke bak afzonderlijk instellen met de thermostaat knop. 
Indien het lampje uitgaat heeft de olie de ingestelde temperatuur bereikt en kunt u aanvangen 
met het bereiden van de producten. 
 
Schoonmaken na gebruik: 
Na gebruik dient u de friteuse schoon te maken. Let op! Wacht hiermee totdat de olie geheel 
is afgekoeld. Indien de olie geheel is afgekoeld kunt  u ze teruggieten in de originele 
verpakking. (overtuig uzelf ervan dat de olie echt is afgekoeld. Indien dit niet het geval is zal 
de verpakking waarin u de olie teruggiet smelten) 
Verwijder vervolgens de frituurmandjes en til de verwarmingselementen eruit. 
Het gedeelte van de elementen die normaal in de bak met olie hangt kunt u voorzichtig 
afwassen met heet water en afwasmiddel. Let op! Het gedeelte waar de thermostaatknop e.d. 
opzit mag niet nat worden. 
De bakken kunt u uit de mantel tillen en afwassen in heet water met afwasmiddel. (of 
eventueel afwasmachine) 
Gebruik van schuursponsjes (dus ook de groene kunststof schuursponsjes) is verboden. 
Dit veroorzaakt krassen. 
 
 
 
 
 


