Handleiding friteuse Pitco 18 liter gasgestookt
De gasfriteuse heeft drie bedieningsknoppen: de gasklepafsluiter, warmteregelaar en de resetknop.
waakvlam unit
stap 5

resetknop

gasklepafsluiter
stap 4, 5 en 7

warmteregelaar
stap 8

Stap 1: Zorg dat de afvoer van de friteuse dicht is (blauwe draaihendel naar boven).
Stap 2: Vul de friteuse met frituurvet.
Stap 3: Sluit de gasfles aan op de friteuse en draai deze open.
Stap 4: Draai de gasklepafsluiter open.
Stap 5: Draai de gasklepafsluiter verder open, druk de knop in en blijf deze ingedrukt houden. Ontsteek
de waakvlam unit met een aansteker of lange lucifer.

Stap 4: Draai de gasklepafsluiter
open.

Stap 5: Draai de gasklepafsluiter verder open, druk de knop in en
blijf deze ingedrukt houden. Ontsteek de waakvlam unit met een
aansteker of lange lucifer.

Stap 6: Wanneer de waakvlam aan staat, houdt u de knop minimaal 60 seconden ingedrukt. De
waakvlam moet blijven branden wanneer de knop van de gasklepafsluiter wordt losgelaten.
Stap 7: Vervolgens draait u de gasklepafsluiter knop naar de ON positie, de waakvlam moet nu
aanblijven.

Stap 7: Draai de Gasklepafsluiter naar de ON
positie.

Stap 8: Draai de knop van de thermostaat op het
gewenste niveau.

Stap 8: Draai de knop van de thermostaat op het gewenste niveau.
Stap 9: Controleer of alle vier de brander aan staan. Zo niet, herhaal de voorgaande stappen.
Wanneer u al deze punten heeft gevolgd en de friteuse gaat nog niet aan, druk dan op reset.
Gaat de gasfriteuse tijdens gebruik uit? Zet dan de warmteregelaar weer op 0 en wacht minimaal 1
minuut voor u de waakvlam weer ontsteekt.

Wanneer u al deze punten heeft gevolgd en de
friteuse gaat nog niet aan, druk dan op reset.

Gaat de gasfriteuse tijdens gebruik uit? Zet dan de
warmteregelaar weer op 0 en wacht minimaal 1
minuut voor u de waakvlam weer ontsteekt.

De frituur dient te allen tijden leeg retour te komen. Doe dit door de pijp (deze kunt u aan de binnenzijde
van de deur vinden) op de afvoer te draaien, een emmer of bak onder de pijp te plaatsen en de blauwe
hendel open te zetten.

