MAXIMA olajsütők használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MAXIMA olajsütők

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a használati
útmutatót szükség esetére. A gép bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a gép adat tábláján
található adatok megfelelnek-e a hálózati feszültségnek azon a munka területen ahol a gépet alkalmazni
kívánják. A gép beszerelését szakembernek kell elvégeznie a gyártó előírásainak és a helyi
törvénykezéseknek megfelelően. A berendezést egy páraelszívó alatt kell elhelyezni, amelynek meg kell
felelnie az UNI-CIG 7129 ÉS 8723 szabványoknak. Ez a készülék csak olajban való sütésre használható. A
gyártó megtagad minden felelősséget abban az esetben ha bármilyen károsodás következik be amiatt,
hogy a berendezést nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, vagy bármilyen
pontatlanságot tartalmaz ez a használati útmutató fordítási vagy gépelési hiba miatt. A gyártó fenntartja
magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az alap jellemzők megváltoztatása nélkül.
BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
A gépet a készülék hátulján található adat tábla segítségével tudja beazonosítani. A gép jellemzői
szétszedhető rozsdamentes szerkezet, fűtő termosztát, biztonsági termosztát, fűtő fény, fűtő fény
hőmérséklet jelző, olaj leürítő csap (8 literes változatoknál) vagy kivehető olaj medence (4 literes
változatoknál).
Távolítsa el a védő fóliát. Tartsa be a következő alapvető szabályokat:
●
●
●

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gép adat tábláján feltüntetett értékkel.
A készülék csak szabályosan földelt hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatható.
Csatlakoztassa a készüléket a készülék teljesítményéhez megfelelően tervezett elektromos
hálózathoz ( lásd az adat táblát a készülék hátulján).

Az eletromos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégeztetni a CEI szabályoknak megfelelőn. A hálózati
kábelt úgy kell elhelyezni hogy egyetlen része se érje el az 50oC-ot szobahőmérsékleten. Beszerelés előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati csatlakozó vagy kapcsoló könnyen hozzáférhető ha a berendezés
a helyére kerül. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET EZEN BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELMEN
KÍVÜL HAGYÁSA ESETÉN.
A készülék összeszerelése:
1. Tegye helyére a belső edényt (MAXIMA 4 és 4+4 olajsütők esetén)!
2. Tegye a helyére a fűtőbetétet és a vezérlő panelt (MAXIMA 4 és 4+4 olajsütők esetén)!
3. A kosarat úgy helyezze el a belső edényben, hogy a tartó sín rögzítse, és ne a fűtőbetét tartsa!
4. Töltse fel olajjal a készüléket a minimum és maximum jelölések közötti szintig! (Ha zsírt használ, azt
meg kell olvasztani mielőtt beönti a tartályba.) FIGYELEM!Soha ne használja a készüléket olaj nélkül,
kevés olajjal vagy túl sok olajjal, az a garancia megvonását eredményezheti!
5. Tegye a kosár fölé a fedőt.
Fontos!A készüléket vendéglátóipari használatra tervezték és csak megfelelő végzettségű személy által
üzemeltethető!
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ELINDÍTÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba.
Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
Tekerje a termosztátot amíg a hőmérséklet eléri a kívánt szintet. A jelzőlámpa bekapcsol és ha a
beállított hőmérsékletet elérte a készülék, kikapcsol.
Vegye le a fedőt és a készülék most használatra kész.
A sütni kívánt terméket először szárítsa meg mielőtt lassan belemártja az olajba.
Ha fagyasztott terméket kíván sütni, csak félig töltse meg a sütő rácsot és nagyon lassan engedje
bele az olajba.
Tegye vissza a fedőt és amikor a termék kész, vegye le a fedőt és vegye ki a kosarat a gépből.

KIKAPCSOLÁS: 
Kapcsolja ki a gépet az ON/OFF gombbal. MEGJEGYZÉS: Ha az elektromos kábel a
hálózati csatlakozóba dugva marad a készülék feszültség alatt van.
KARBANTARTÁS
1.
2.
3.

Sütés után távolítsa el az olajban úszó darabokat.
Időnként ürítse ki a hideg olajat a tartályból és mossa ki a tartályt vízzel és mosószerrel. Mossa le
a fűtő testet ugyanezzel a módszerrel ügyelve a termosztát kapilláris izzójára.
A vezérlő fejegységet nem kell mással tisztítani, mint nedves ruhával. NE HASZNÁLJON FOLYÓ
VIZET VAGY MARÓ ANYAGOKAT A TISZTÍTÁSHOZ. FONTOS: Bármilyen tisztítási folyamat
megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várjon amíg az olaj és a fűtő
test lehűl.

HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK
1. Ellenőrizze, hogy a fő kapcsoló be van-e kapcsolva, hogy a tüske megfelelően bele van-e helyezve
a fejrészbe a 2.3 fejezetben leírtak szerint, és hogy a biztonsági termosztát a megfelelő pozícióban
van-e (a piros tüske nincs lesüllyedve). A biztonsági termosztát működésbe lép amikor az olaj
hőmérséklete túllépi a 230 o
C-ot, azért, hogy ne működjön a fűtő termosztát.
2. Ha a biztonsági termosztát ismételten működésbe lép, hívjon szakembert.
3. Szervizelés során mindig ragaszkodjon az eredeti alkatrészekhez.
WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK
A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és
elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a
kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.
Ez a szimbólum , az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a
termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.
Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó
felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a
gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír.
Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a
környezetet.
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