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Friteuse

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt
maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde
aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en
onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt
u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen
voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
•
•

•

•

•

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de
verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de
binnenste verpakking om deze indien nodig later te kunnen
raadplegen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis
hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat
dient te worden gebruikt.
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de
fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die
daar eventueel het gevolg van is.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische
apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze
dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet
naar beneden hangt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel
waar het voor bestemd is.
Het apparaat dient te worden geplaatst op een stabiele, vlakke
ondergrond.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, er
tekenen van schade zijn of als het lekt.
Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of
draaiknoppen.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
Reparaties dienen te geschieden door een bekwame
gekwalificeerde dienst(*).
Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
Kook enkel eetwaren geschikt om te koken en voor consumptie.
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het
in direct contact komt met eetwaren.
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit. Voltage 230V 50Hz . De contactdoos moet met
ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste
wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en
schade toebrengen aan het apparaat.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het
schoonmaakt en opbergt.
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Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het
water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een
elektrische schok.
Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en
voor onderhoudswerkzaamheden.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd
is, moet u het laten vervangen door een geautoriseerd
servicecentrum(*) om gevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt.
Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen
van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed
worden via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of
aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet
wordt door het voorwerp.
Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet
toegestaan.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of
te monteren.
Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, tegen hete
oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het
product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de warme
onderdelen van het apparaat.
Het wordt aangeraden een warmtewerende bedekking tussen
de tafel en het toestel te leggen (eveneens om geen sporen
tengevolge van de warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
Oliën en vetten kunnen in brand vliegen bij oververhitting. Wees
dus zeer voorzichtig. Verlucht de plaats tijdens de werking.

•

•

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde
gootsteen of iets dergelijks. Probeer het apparaat wat toch in het
water is gevallen nooit vast te pakken, maar trek eerst de stekker
uit het stopcontact.
Zorg dat u het maximumpeil bij het vullen niet overschrijdt.

* 		Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales-dienst van de
fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke
herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve
het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

ONDERDELENBESCHRIJVING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deksel
2
Handgreep
Mandje
Verwarmingselement
Emaille binnenpan
Controle lampjes
Thermostaat
Behuizing
Handvatten
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VOOR HET EERSTE GEBRUIK
•
•

•

•

Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder
eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Zet de binnenpan (nr.5) in de behuizing (nr.8). Schuif het
verwarmingselement (nr. 4) op de juiste wijze in de uitsparing van
de behuizing (nr. 8). Indien deze niet juist bevestigd is, zal het
apparaat uit veiligheidsoverwegingen niet inschakelen.
Dit type friteuse is uitsluitend geschikt voor olie of vloeibaar vet en
niet voor gebruik met vast vet. Bij gebruik van vast vet kan er water
in opgesloten raken en daardoor kan bij verhitting het hete vet zeer
krachtig spatten. Zorg er tevens voor dat het olie/vet niet verontreinigd
wordt met water, bijvoorbeeld afkomstig van diepvriesproducten,
aangezien dit overmatig spatten kan veroorzaken.
Schakel de friteuse nooit in zonder olie, dit brengt ernstige schade
toe aan het apparaat. Voorkom te allen tijde dat er water of andere
(vloei)stoffen in de pan komen.

GEBRUIK
•

•

•
•

Was het mandje (nr. 3), het deksel (nr. 1) en de binnenpan (nr. 5)
af met warm water. Droog deze goed voor gebruik. Zorg dat de
elektrische delen droog blijven.
Vul het apparaat met de gewenste hoeveelheid olie of vet.
Let goed op dat het apparaat op zijn minst gevuld is tot
het minimumniveau en dat het maximumniveau niet wordt
overschreden, zoals aangegeven op de binnenzijde van de
binnenpan (nr. 5).
Voor het beste resultaat is het af te raden verschillende soorten
olie door elkaar te gebruiken.
Stel met de thermostaat (nr. 8) op het bedieningspaneel de
gewenste temperatuur in.

•

•

•

•

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact, het rode
lampje zal gaan branden. De ingestelde temperatuur is bereikt
wanneer het groene indicatielampje (nr. 6) gaat branden.
Haal het mandje uit de friteuse. Gebruik hierdoor de handgreep
(nr. 2). Plaats het te frituren voedsel in het mandje (nr. 3). Voor het beste
resultaat dient u het voedsel droog in het mandje te doen. Dompel het
mandje langzaam onder om sterk opborrelen te voorkomen.
Om ervoor te zorgen dat de olie op de juiste temperatuur blijft,
schakelt de thermostaat zich automatisch in en uit. Gelijktijdig zal
het groene indicatielampje (nr. 6) in- en uitgeschakeld worden.
Als de frituurtijd is verstreken, haal dan het mandje omhoog en
hang het aan de haak in de pan zodat de olie eruit kan lekken (de
uitlekstand).
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OPNIEUW OP TE STARTEN
Bij oververhitting wordt de friteuse dankzij de thermische beveiliging
automatisch uitgeschakeld. U kunt het apparaat echter zelf weer
inschakelen. Haal hiervoor eerst de stekker uit het stopcontact. Druk
vervolgens met een lang puntig voorwerp op het inschakelknopje.
Dit bevindt zich aan de achterzijde van het elektrisch gedeelte,
verzonken in een gaatje.

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK
VAN DE FRITEUSE
Wel doen
• Frituur zonder de deksel.
• Gebruik de friteuse alleen als huishoudelijk apparaat.
• Gebruik de friteuse alleen voor het frituren van etenswaren.
• Gebruik alleen olie of vet dat geschikt is voor frituren. Controleer
op de verpakking of het vet/de olie geschikt is voor de friteuse.

5

Gebruiksaanwijzing

•

•

•
•
•

•

•

•
•
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•

Zorg ervoor dat het niveau van het vet/de olie hoger ligt dan het
minimum en lager dan het maximum, dus tussen de minimum en
maximum aanduiding. Als er te veel vet/olie in de pan zit, kan het
zijn dat het vet/de olie uit de pan komt. Voorkom dit te alle tijden.
Wees voorzichtig tijdens het frituren, zorg ervoor dat de friteuse
veilig gebruikt wordt door voldoende afstand te bewaren tussen de
gebruiker en de friteuse. Zorg ervoor dat er niemand bij de friteuse
staat die extra hulp of supervisie nodig heeft.
Heb geduld en wacht totdat de friteuse de juiste temperatuur heeft
bereikt.
Ververs de olie of het vet wanneer het bruin is, vies ruikt of in het
begin rookt.
Ververs de olie of het vet als er te veel water inzit. U kunt de hoge
concentratie water in de olie of het vet herkennen door grote
bellen, waterdruppels, waterdamp of het snel stijgen van de olie
of het vet. Indien de vochtconcentratie in de pan te hoog is, dan
bestaat de kans dat het vet of de olie eruit zal komen met een
explosie, wat erg gevaarlijk kan zijn voor degene die de friteuse
gebruikt of die erbij in de buurt staat.
Ververs de olie of het vet nadat u het 8 tot maximaal 10 keer hebt
gebruikt. Ververs de olie of het vet minimaal om de 6 maanden
wanneer u de friteuse nog geen 10 keer heeft gebruikt binnen
deze 6 maanden.
Verwijder al het ijs (moleculen) op bevroren etenswaren. Zorg
ervoor dat etenswaren die gefrituurd zullen worden eerst ontdooid zijn
door deze op een droge, schone handdoek te leggen. Dep ,wanneer
het meeste ijs gesmolten is, de etenswaren met de handdoek droog.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om de friteuse is wanneer u
deze gebruikt.
Laat de friteuse zonder deksel afkoelen om zo condensatie te
voorkomen. Bewaar de friteuse op een droge, veilige plaats.
Houd uw friteuse uit de buurt van regen of vocht.

Niet doen
• Bewaar of plaats de friteuse nooit buiten of op een vochtige plek.
• Plaats geen etenswaren in de friteuse wanneer deze aan het
opwarmen is.
• Frituur niet te veel etenswaren in één keer.
• Bedek de friteuse nooit.
• Voeg geen water toe aan het vet/de olie.
• Zet de friteuse niet buiten, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt, i.v.m. vocht.

FRITUURTIPS
•
•
•
•

Gebruik maximaal 200 gram frites per liter olie.
Bij diepvriesproducten maximaal 100 gram gebruiken i.v.m. de
sterke afkoeling.
Diepvriesproducten boven de gootsteen uitschudden om overtollig
ijs te verwijderen.
Als u frites van verse aardappelen gebruikt, droogt u de frites na
het wassen zodat er geen water in de olie komt. Bak de verse
frites in 2 beurten. Eerste bakbeurt (voorbakken) 5 tot 10 minuten
op 170 graden. Tweede bakbeurt (afbakken) 2 tot 4 minuten op
175 graden. Goed laten uitlekken.

Baktabel
Gerecht

Baktemperatuur

Frites voorbakken

170 °C

Frites afbakken

175 °C

Fondue parmezaan

170 °C

Kaaskroketten

170 °C

Vlees- / vis- / aardappelkroketten 190 °C

Friteuse
Gerecht

Baktemperatuur

Vis

170 °C

Vissticks

180 °C

Kaasbeignet

180 °C

Oliebollen

190 °C

Frikadel

190 °C

Kip

160 °C

Garnalenbeignet

180 °C

Verversen van de olie
• Zorg ervoor dat het apparaat en de olie goed afgekoeld zijn
voordat u de olie ververst (haal de stekker uit het stopcontact!).
• Ververs de olie regelmatig. Dit is zeker noodzakelijk als de olie
donker wordt of de geur verandert. Ververs de olie in ieder geval
na 10 frituurbeurten. Ververs de olie in één keer. Meng geen oude
en nieuwe olie. Afgedankte olie is milieubelastend. Gooi deze
daarom niet zomaar bij het huisvuil, maar volg de richtlijnen van de
gemeentelijke afvalverwerking in uw woonplaats op.

SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT
•
•

•

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het
apparaat volledig afkoelen, voordat u begint met schoonmaken.
Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Alle
onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje
worden schoongemaakt. Droog ze goed af voor hergebruik. Maak de
buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek en droog
deze met een zachte, schone doek. Gebruik nooit schuurmiddelen.
Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen
met uitzondering van de onderdelen nr. 1, nr. 2 en nr. 3 deze zijn
wel vaatwasmachine bestendig.

AANWIJZINGEN TER BESCHERMING
VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij
het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient
bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische
en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool
op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop.
De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het
hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij
uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het
verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met
levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EGrichtlijn 89/109/EEC.
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht
in overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van de
laagspanningsrichtlijn nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften
van de EMC-richtlijn 2004/108/EC Electromagnetische compatibiliteit
en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
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