
NB: De Frymaster FilterQuick™ - T-friteuse moet eerst worden opgestart en er moet een 
demonstratie en training gegeven worden voordat u hem in een restaurant kunt gebruiken.  

1. Vul de vaten met olie tot aan het onderste vullijn. 
2. Zet de stroomschakelars aan indien van toepassing (B). 
3. Zet de regelaars aan door de knop twee seconden 

ingedrukt te houden. 
4. Regelaar (A) toont ”CHANGE FILTER PAD? YES/

NO” (filterkussen vervangen? ja/nee). 
5. Druk op  (JA) en het regelaarscherm toont ”REMOVE 

PAN” (verwijder pan). 
6. Verwijder de filterpan (C) en het regelaarscherm toont ”CHANGE 

FILTER PAD” (Vervang filterkussen). 
7. Vervang het filter en monteer de filterpan opnieuw, en zorg 

ervoor dat de pan 30 seconden uitstaat. Plaats de filterpan terug. 
8. Zet de oliecontainer in de juiste kast en plaats de olietoevoerpijp 

in de open container (E). 
9. Houd de top-off-resetknop ingedrukt totdat de JIB vol is of de 

Top Off Empty-display op de regelaar uitgaat. (D).  
10. Een ”P” betekent dat de pan niet correct op zijn plaats staat. 

Plaats de filterpan indien nodig opnieuw totdat de "P" niet meer 
verschijnt. 

11. Als tijdens het bakken Filter Now (Flter Nu) op het scherm (A) 
verschijnt, antwoordt u met JA door op de  (JA)-knop en 
BLAUWE filterknop te drukken. 

12. U kunt op de Top Off Empty (Bijvullen leeg)-waarschuwing voor 
een lege oliecontainer reageren door de oliecontainer (E) te 
vervangen en de top-offresetknop (D) te resetten, of de 
oliecontainer vanuit het bulkoliesysteem bij te vullen.  
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E: Oliecontainer: Bevat olie voor het 
automatische/handmatige  
bijvulsysteem. Het wordt niet gebruikt 
om vaten te vullen, enkel om het 
oliepeil te behouden. Gebruik enkel 
verse olie in het bijvulsysteem. 

D: Top Off-resetknop: Houd deze 
ingedrukt na het vervangen van de 
olie totdat de waarschuwing voor een 
lege oliecontainer uitgaat. 

B: Stroomschakelaar: 
Eén in de kast onder 
de USB-poort. 

F: Voorfilterzeef 

A: FQ4000: Programmeerbaar 
voor automatische filtering. Druk 
op de (JA)-knop om JA te  
antwoorden op de filteraanvraag. 
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C: Filterpan 



Dagelijkse reiniging van de filterpan en voorbereiding 

De filterpan moet dagelijks worden 
gereinigd en het filterpapier moet 
dagelijks worden vervangen. Volg 
deze instructies om de filterpan klaar 
te maken:  
Verwijder de pan en haal hem uit 
elkaar. Gooi het oude filterpapier 
weg. Reinig grondig. Laat GEEN 
water in de pan achter.  

 

Zet de pan in deze volgorde weer 
in elkaar:  

1. Plaats de binnenzeef. 
2. Plaats het filterpapier op de pan. 
3. Plaats de aandrukring op het 

filterpapier en laat deze in de pan 
zakken. 
 
 

4. Zorg ervoor dat het papier rond de 
aandrukring is gevouwen. 

5. .Plaats de korstlade. 
6. Zet de filterpan stevig in de 

friteuse.  Kijk na of de regelaar 
GEEN ”P” weergeeft.  

Het filterpapier in een  FilterQuick™-friteuse moet 
dagelijks minimaal een keer vervangen worden. 
Bij winkels die grotere volumes verwerken moet 
dit vaker gebeuren. Gebruik het filterpapier Fry-
master PN 8030445 42 cm x 65 cm (16,5" x 25,5"). 

Vervang de O-ringen elke 90 dagen. 
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