
BEMÆRK: Frymaster FilterQuick™ - T-friturestationen kræver en opstart, demonstration 
and oplæring inden normal restaurantionsdrift kan påbegynde.  

1. Fyld kar med olie til den nederste påfyldningsstreg. 
2. Tænd for strømafbryderne, hvis det er relevant (B). 
3. Tænd for kontrolenhederne ved at trykke og holde 

knappen inde i to sekunder. 
4. Kontrolenheden (A) viser ”CHANGE FILTER PAD?  

YES/NO” (SKIFT FILTERPUDE? JA/NEJ). 
5. Tryk på  (YES (JA)), og kontrolenheden viser ”REMOVE 

PAN” (FJERN BAKKE). 
6. Fjern filterbakken (C), og kontrolenheden viser ”CHANGE 

FILTER PAD” (SKIFT FILTERPUDE). 
7. Skift filteret, og saml filterbakken igen, og sørg for, at bakken er 

ude i 30 sekunder. Genmontér filterbakken. 
8. Anbring oliebeholderen i det rigtige kabinet, og sæt 

opsamlingsslangen i den åbne beholder (E). 
9. Tryk og hold inde nulstillingsknappen til efterfyldning, indtil JIB'en 

er fuld eller meddelelsen Top Off Empty (efterfyldning tom) 
slukker på kontrolenheden (D).  

10. Et ”P” angiver, at filterbakken ikke er placeret korrekt. Genindsæt 
filterbakken, hvis det er nødvendigt, indtil ”P” ikke længere vises. 

11. For at svare YES (JA) til anmodningen Filter Now (Filtrer nu), 
som vises i displayet (A) under tilberedningen, skal operatøren 
trykke på -knappen (JA) og den BLÅ filterknap. 

12. Sluk for meddelelsen Top Off Empty (efterfyldning tom) ved at 
udskifte oliebeholderen (E) og nulstille nulstillingsknappen til 
efterfyldning (D) eller genfylde oliebeholderen ved hjælp af 
olietanksystemet.  
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E: Oliebeholder: Indeholder olie til 
det automatiske/manuelle 
efterfyldningssystem. Den anvendes 
ikke til at fylde karrene, kun til at 
opretholde olieniveauet. Brug kun frisk 
olie i efterfyldningssystemet. 

D: Nulstillingsknap til 
efterfyldning: Tryk og hold knappen 
inde efter udskiftning af olie, indtil 
meddelelsen om efterfyldning tom 
ikke længere vises. 

B: Strømafbryder: 
En i kabinettet under 
USB-porten. 

F: Filterforskærm 

A: FQ4000: Programmerbar 
til automatisk filtrering. Tryk 
på knappen YES (JA) for 
JA til filtreringsanmodning. 
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C: Filterbakke 



Daglig rengøring og klargøring af filterbakke 

Filterbakken skal rengøres dagligt 
og filterpapiret skal udskiftes. Følg 
disse instruktioner for at klargøre 
filterbakken:  
Fjern, og skil bakken ad. Bortskaf 
gammelt filterpapir. Rengør 
grundigt. Efterlad IKKE vand i 
bakken.  

 

Saml bakken i denne 
rækkefølge: 

1. Placér den indvendige skærm. 
2. Anbring filterpapiret på 

bakken. 
3. Anbring tilholderringen på 

filterpapiret, og sænk den ned 
i bakken. 

4. Sørg for, at papiret er foldet 
op rundt om tilholderringen. 

5. Anbring krummebakken. 
6. Anbring filterbakken 

forsvarligt i friturestationen.  
Det skal sikres, at 
kontrolenheden IKKE viser P.  

Filterpapiret i en FilterQuick™-friturestation skal 
udskiftes mindst én gang dagligt.  
I restauranter med stor volumen bør den udskiftes 
oftere. Brug Frymaster PN 8030445-filterpapir i 
størrelsen 42 cm x 65 cm (16,5" x 25,5"). 

Udskift O-ringe hvert kvartal. 

1 

2 

3 

4 

5 


