
Tehniline infomudel

Mudel Elekter Võimsus Maht
FE-04 230V 2100w 4l
FE-44 230V 2100+2100w 4+4l
FE-04S 230V 3000w 4l
FE-07 230V 3000w 8l
FE-77 230V 3000+3000w 8+8l
FE-07T 400V/3N 6000w 8l
FE-77T 400V/3N 6000w+6000w 8+8l
FE-74 230V 2000+3000w 4+8l
FE-10 400V/3N 8100 10l
FE-1010 400V/3N 8100+8100w 10+10l
FE-30 230V 3000w 8l

FE-60 230V 3000+3000w 8+8l
FE30T 6000w 8l
FE-60T 6000+6000w 8+8l
FE-66 9000w 16l
FE-31T 6000w 8l
FE-61T 6000+6000w 8+8l

      RM Gastro Fritüür
ohutus ja kasutusjuhend



Kasutamisjuhend kuulub toote juurde. Lugege tähelepanelikult kasutamisjuhendis väljatoodud juhiseid 
ja hoiatusi, mis annavad üldist informatsiooni seadme paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja üldiste 
ohutusnõuete kohta. Seadme tootja ja esindaja ei võta endale vastutust tekkinud rikete kohta, kui toote 
kasutamisel ei ole lähtutud kasutusjuhendis toodud juhistest või seadet on kasutatud muul otstarbel.
Fritüürid  on pakitud kartongkarppi 

OHUTUSJUHEND:

kasutamisel pidage silmas üleüldisi ohutusnõudeid, mis 
kehtivad elektriseadmete kasutamise kohta!

- Ärge puudutage seadet niiskete või märgade kätega.

- Ärge lubage lapsi seadme juurde.

- Hoidke korras elektripistikud ja -juhtmed!

- Tagage pistikupesast tuleva voolu vastavus seadme 
elektritarbimisega.

- Seadme välispinna puhastamisel lülitage masin eelnevalt välja 

- Kui seadme töö on häiritud, lülitage masin koheselt välja vee- ja 
vooluvõrgust. Kutsuge välja seadme hooldaja.

– Hoidke seade puhtana ja korras teostades regulaarset hooldust.
– Arge jätke seadet järelvalveta tööle
– Seadet ei tohi puhastada jooksva vee all

Paigaldus
Seadme ümbritsevad seinad peavad vastama CSN 061008cl 21
vahemaa seinast vähemalt 10cm
Seade tohib asuda horisontaalselt kuni 2 kraadi

Elektriühendus
Seade peab olema ühendatud maandusega
Seadmele peab olema paigaldatud kaitse vastavalt seadme võimsusele, vaata tabelist või seadmel 



olevast kleepekast
jälgi et elektrikaablite juurest ei tõuseks temperatuur kürgemale kui 50C

Enne esimest korda kasutust tuleks masin puhtaks pesta ja lopputada

Kasutus 
Enne kasutust puhasta seade äärtes olevast õlist
Ara kunagi kasuta seadet ilma õlita või kui õli kogus on alla miinimumi, süttimise oht.
 Liiga kaua kasutatud õils on tükke, mis võivad põhjustada süttimist, ära kasuta kunagi liiga kaua sama 
õli
 Ära kunagi kasuta üle 1kg tooteid ühes paagis
 Ära kasuta kunagi õli üle maksimumi ääre
  Lülita seade on nuppust sisse ja keera termostaati vastavalt soovitavale temperatuurile 50..190C
 Kontrolli alati õli kogust

 Puhastus
 Enne puhastust jälgi et seade on elektrivõrgust välja lülitatud
 Ära puhasta seadet otse vee all
 Ära aseta masinat pesumasinasse
 Puhasta masinat märja või niiske lapiga ja enne kasutust kuivata masin liiksest veest
 Jälgi et kõik õli ja mustus on eemaltatud seadmest

 Kui masin lakkab töötamast helista hooldusess 6412373
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