
Essentia

Oliefilter
voor vrijstaande 
friteuses 0C9119 -  
242x490x50 mm
0C9069 -  
256x402x40 mm

Verlengstuk 
olie-afvoer
0C6282 - voor 15l 
friteuse; 30x400x30 
mm; 185 mm lang
0C7974 - voor 23l 
friteuse; 40x185x40 
mm; 270 mm lang

Ontstopper
diameter 6mm
0CA642 - voor 
afvoerpijp friteuses 
van 15l 668x228x6 
mm
0CA643 - voor 
afvoerpijp friteuses 
van 23l 781x125x6 
mm

Aanbevolen voor u
Voor meer info over accessoires en 
verbruiksproducten, neem contact op met 
Electrolux Professional.

Friteuses

Extern oppervlak
Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met 
een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel 
met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen 
of hogedrukstralen. Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen 
met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn. Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten 
functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade 
ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoelen en ontkalken), is niet gedekt door 
de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.
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2    Verwarmde kuip en opvangbakken
Wacht tot het apparaat is afgekoeld; laat de olie 
uit de kuip lopen via de speciale kraan. Reinig de 
kuipen en opvangbakken met gekookt water, en 
eventueel soda (ontvetting). 
Gebruik de accessoires (optioneel of 
meegeleverd) die in de lijst worden vermeld om 
aangekoekt vuil en voedselresten te verwijderen. 
Voor kuipen met interne verwarmingselementen: 
om handmatig vuil of afzettingen te verwijderen, 
tilt u het verwarmingselement op tot het in de 
bovenste positie vastzit met de steunbeugel.
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3   Olie-opvangbak
Verwijder resten uit de olie-opvangbak. 
Maak de olie-opvangbak leeg voordat deze bijna 
vol is. 
Handmatig reinigen met warm zeepsop, afspoelen 
en afdrogen. De olie-opvangbak kan gebruikt 
worden voor de oliefiltratie tijdens het aftappen.

4   Filters 
Verleng de levensduur van uw olie door deze te 
filteren 
Na gebruik (niet geschikt voor wegwerpfilters): 
1. Haal het filter uit zijn behuizing; 
2. Als het filter vettig is, was dan met ontvettende 
zeep; 
3. Spoel en droog af; 
4. Plaats het filter terug in de behuizing. 
Vervang het filter als het versleten is

per1week

1    RVS oppervlak
Verwijder, na het afkoelen, vuil, vet en andere 
kookresten met zeepsop en een doek of spons. 
Droog de oppervlakken grondig af na het 
reinigen.

Bij aangekoekt vuil, vet of voedselresten, maak 
cirkelvormige bewegingen met een doek of 
spons in de richting van de satijnen afwerking 
en spoel overvloedig. Vermijd vuildeeltjes op de 
doek / spons die de satijnen afwerking kunnen 
beschadigen

elke
dag

Handleiding onderhoud

Oliefilter
voor vrijstaande 
friteuses in RVS en 
polyester
0CA775 -  
170x485x125 mm

Polyester net
voor filter 0CA775 - 
006149

Gepland onderhoud
Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, 
is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van 
Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen 
van de fabrikant nodig. 
Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en 
onderhoudscontracten.
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Essentia

Probleem Mogelijke oorzaken Instructies

Apparatuur start niet op (electrische 
versie)

a. Geen stroomvoorziening
b. Defect electrisch systeem

a. Schakel de stroom in
b. Bel Service

Waakvlam ontsteek niet (gasversie)

a. Gaskraan dicht
b. Onvoldoende gastoevoer
c. Waakvlam versleten
d.  Gasontstekingselektrode niet goed vastgemaakt of 

slecht verbonden
e. Defecte gasklep

a. Draai de gaskraan open
b. Bel Service
c. Bel Service
d. Bel Service
e. Bel service

Waakvlam dooft bij het loslaten van de 
knop (gasversie)

a.  Gasknop niet genoeg ingedrukt
b.  Thermokoppel onvoldoende verwarmd door de 

waakvlam
c. Thermokoppel versleten
d. Veiligheidsthermostaat is geactiveerd of defect

a. Probeer opnieuw en hou de knop langer ingedrukt
b. Bel Service
c. Bel Service
d. Bel Service

Waakvlam is aan maar de
hoofdbrander onsteekt niet
(gasversie)

a. Hoofdbrander versleten
b. Onvoldoende gasdruk
c. Defecte gaskraan
d. Defecte thermostaat

Bel Service

Onmogelijk de temperatuur te regelen

a. Defecte vermogenskeuzeschakelaar
b. Defect verwarmingselement
c. Veiligheidsthermostaat geactiveerd
d. Defecte gasklep (gasversie)
e. Defect verwarmingselement (elektrische versie)

Bel Service


