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UWAGA 
W RAZIE, GDYBY W OKRESIE GWARANCYJNYM URZĄDZENIA KLIENT ZAMONTOWAŁ W NINIEJSZYM 
URZĄDZENIU ENODIS CZĘŚĆ INNĄ, NIŻ NIEZMODYFIKOWANA, NOWA LUB REGENEROWANA CZĘŚĆ 
ZAMIENNA ZAKUPIONA BEZPOŚREDNIO W FRYMASTER DEAN LUB JEGO AUTORYZOWANYM 
OŚRODKU SERWISOWYM, LUB ZAKUPIONA CZĘŚĆ ZOSTAŁABY PODDANA JAKIMKOLWIEK 
MODYFIKACJOM, NINIEJSZA GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ.  PONADTO, FIRMA FRYMASTER DEAN I 
JEJ PODMIOTY ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ, CYWILNEJ, 
LUB Z TYTUŁU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ KLIENTA, W BEZPOŚREDNIM LUB POŚREDNIM 
ZWIĄZKU Z ZAMONTOWANIEM JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI MODYFIKOWANEJ, LUB POCHODZĄCEJ Z 
NIEAUTORYZOWANEGO OŚRODKA SERWISOWEGO. 

 
UWAGA 

Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji profesjonalnej i powinno być powierzane wyłącznie 
obsłudze osób kwalifikowanych. Wszelkie czynności instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze 
wykonywać powinien pracownik Autoryzowanego Ośrodka Serwisowego Frymaster (FASC) lub inny 
kwalifikowany fachowiec. Wykonywanie instalacji, konserwacji lub napraw przez osoby 
niewykwalifikowane może spowodować utratę ważności gwarancji producenta.  Definicje osób 
kwalifikowanych podano w rozdziale 1 niniejszej Instrukcji. 
 

UWAGA 
Niniejsze urządzenie musi być instalowane zgodnie z odpowiednimi krajowymi i miejscowymi przepisami 
państwa/regionu, na terenie którego dokonywana jest instalacja. Szczegółowe wymogi przepisów 
krajowych zamieszczono w rozdziale 2 niniejszej Instrukcji.  
 

ZAWIADOMIENIE DLA KLIENTÓW W USA 
Montaż urządzenia musi spełniać podstawowe przepisy wodno-kanalizacyjne Building Officials and Code 
Administrators International, Inc. (BOCA) oraz podane w instruktażu Food Service Sanitation Manual - 
amerykańskiej federalnej agencji żywności i leków. 

 
UWAGA  

Szkice i zdjęcia zamieszczone w niniejszej instrukcji podano z myślą o ilustrowaniu czynności z 
eksploatacji, higieny oraz technicznych – niekoniecznie zgodnie z procedurami dyrekcji danego zakładu 
klienta. 
 

ZAWIADOMIENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW FRYTOWNIC WYPOSAŻONYCH W KOMPUTER 
 

USA 

Urządzenie to spełnia wymogi Rozdz. 15 odpowiedniego Regulaminu FCC.  Eksploatacja podlega dwu 
warunkom:  1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz 2) Urządzenie nie 
może przeciwdziałać zakłóceniom zewnętrznym, w tym powodującym niepożądane działanie.  Urządzenie 
atestowano jako produkt Kategorii A, ale stwierdza się, że spełnia ono również parametry graniczne dla 
urządzeń Kat. B. 
 

KANADA 

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie przekracza norm emisji hałasu radiowego ustalonych normą ICES-003 
Ministerstwa Telekomunikacji Kanady. 

Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B 
prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada. 
 

 ZAGROŻENIE 
Niewłaściwa instalacja, regulacja, konserwacja, serwis, oraz nieupoważnione modyfikacje lub 
usprawnienia mogą być przyczyną zniszczeń mienia, obrażeń cielesnych lub śmierci.  Przed instalacją lub 
serwisowaniem urządzenia należy zapoznać się uważnie z instrukcją instalacyjną, eksploatacyjną i 
serwisową. Przystosowanie urządzenia do innego rodzaju gazu niż ten, dla którego zostało ono 
pierwotnie skonfigurowane może być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
techniczny. 
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 ZAGROŻENIE  
Żadna część frytownicy nie może być zmieniana lub usuwana w celu zmieszczenia jej pod okapem.  
Pytania?  Zadzwoń do infolinii serwisowej Frymaster Dean pod nr. 1-800-551-8633. 
 

 ZAGROŻENIE 
Niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed przemieszczaniem się – bez powodowania 
naprężeń mechanicznych w przyłączach gazu. Frytownice jednokadziowe wyposażone w nóżki muszą 
być stabilizowane za pomocą pasów kotwiczących. Wszystkie frytownice wyposażone w kółka 
samonastawne muszą być stabilizowane za pomocą pasów unieruchamiających. Jeżeli wykorzystano 
elastyczny wąż dostarczający gaz, podczas użytkowania urządzenia zawsze musi być podłączony kabel 
ograniczający ruchomość. 

 
 ZAGROŻENIE 

Przednia krawędź urządzenia to nie stopień!   Nie wchodzić na urządzenie. Wskutek poślizgnięć i kontaktu 
z rozgrzanym tłuszczem mogą powstać poważne obrażenia. 

 
 ZAGROŻENIE 

Nie przechowuj i nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych cieczy i oparów w pobliżu tego urządzenia, 
lub innych podobnych. 

 
 ZAGROŻENIE 

Instrukcje postępowania w przypadku wyczucia zapachu gazu lub innego rodzaju wykrycia wycieku 
muszą być umieszczone w widocznym miejscu. Te informacje można uzyskać w lokalnej firmie 
gazowniczej lub u dostawcy gazu. 

 
 ZAGROŻENIE 

Ten produkt zawiera związki chemiczne, o których stan Kalifornia wie, że powodują choroby 
nowotworowe i (lub) uszkodzenia płodu lub inne obrażenia związane z reprodukcją. 
 
Obsługa, instalacja i obsługa techniczna niniejszego produktu może narazić Cię na kontakt z unoszącymi 
się w powietrzu cząsteczkami wełny szklanej, krystalicznego krzemu i (lub) tlenku węgla.  Stan Kalifornia 
wie, iż wdychanie unoszących się w powietrzu cząsteczek wełny szklanej lub włókien ceramicznych 
powoduje raka. Stan Kalifornia wie, iż wdychanie tlenku węgla powoduje wady wrodzone płodu i inne 
obrażenia związane z reprodukcją. 

 
 ZAGROŻENIE  

We frytownicach wyposażonych w zestaw filtracyjny, tacę na okruchy należy opróżniać do pojemnika 
żaroodpornego, codziennie pod koniec czynności kuchennych. Niektóre drobiny żywności mogą ulegać 
samozapłonowi po nasączeniu w pewnych tłuszczach piekarskich.   

 
 OSTRZEŻENIE 

Nie ostukuj kosza smażalniczego lub innych przyborów kuchennych na listwie uszczelniającej frytownicy.  
Funkcją listwy jest uszczelnianie spoiny między kadziami frytownicy. Ostukiwanie koszy na listwie w celu 
oddzielenia tłuszczu spowoduje jej odkształcenie i rozszczelnienie spoiny. Listwa ma z założenia być 
ciasno spasowana i należy ją demontować wyłącznie do czyszczenia. 

 
UWAGA 

Prawo stanu Massachusetts wymaga, aby wszelkie produkty gazownicze były instalowane przez 
licencjonowanego hydraulika lub montera instalacji. 
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FRYTOWNICA GAZOWA SERII H55 PRO 
ROZDZIAŁ 1:  INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1 Ważność i zastosowanie 
 
Frytwnice gazowe z serii H55 Pro zostały zatwierdzone przez Unię Europejską do sprzedaży i instalacji 
w następujących krajach należących do Wspólnoty:  AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, 
NO, PT i SE. 
 
Ten podręcznik jest ważny i ma zastosowanie dla wszystkich frytownic gazowych serii H55 Pro 
sprzedawanych w krajach, w których językiem urzędowym jest angielski, włącznie z państwami 
należącymi do Unii Europejskiej. Jeżeli instrukcje i informacje zamieszczone w niniejszym podręczniku 
są sprzeczne z przepisami lokalnymi lub krajowymi, instalacja i eksploatacja musi przebiegać zgodnie z 
przepisami państwa, na terenie którego urządzenie jest instalowane. 
 
To urządzenie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych i powinno być używane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel, zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji 1.7. 

1.2 Zamawianie części i informacje serwisowe 

W celu usprawnienia obsługi Autoryzowany Ośrodek Serwisowy Frymaster (FASC) lub Dział Serwisu 
Technicznego wymagają uzyskania określonych informacji o urządzeniu. Większość z tych informacji 
znajduje się na plakietce przymocowanej po wewnętrznej stronie drzwiczek frytownicy. Numery części 
znajdują się w Podręczniku Instalacji, Obsługi, Serwisu i Części. Zamówienia na części zamienne można 
składać bezpośrednio w lokalnym FASC lub u dystrybutora. Lista Autoryzowanych Ośrodków Serwisowych 
Frymaster jest wysyłana przez producenta wraz frytownicą. Jeżeli nie masz dostępu do tej listy, skontaktuj się 
z Działem Technicznym Frymaster dzwoniąc pod nr. 1-800-551-8633 lub 1-318-865-1771 albo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: service@frymaster.com. 
 
Przy składaniu zamówienia na części zamienne będą potrzebne następujące informacje: 
 

Numer modelu:  
Numer fabryczny:  
Typ gazu lub napięcie:  
Numer części zamiennej:  
Wielkość zamówienia:  

 
Informacje serwisowe można uzyskać w lokalnym FASC lub u Dystrybutora. Pomoc techniczną można 
również uzyskać kontaktując się z Działem Technicznym Frymaster pod numerem telefonu 1-800-551-8633 
lub 1-318-865-1771 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej service@frymaster.com. Zgłaszając usterkę 
należy przygotować następujące informacje: 

Numer modelu:  
Numer fabryczny:  
Typ gazu::  

 
Oprócz numeru modelu, numeru fabrycznego i typu gazu proszę przygotować opis usterki oraz wszelkie 
informacje dodatkowe, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu. 
 
PROSIMY PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU CELEM 

WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. 
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1.3 Informacje BHP 

Prosimy gruntownie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem przed wszelkimi próbami eksploatacji. W 
całym tekście rozmieszczone są uwagi zamieszczone w ramkach, jak poniższa. 
 

 UWAGA 
Ramki z UWAGAMI zawierają informacje o działaniach lub warunkach mogących spowodować 

nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 
 
 

 OSTRZEŻENIE 
Ramki z OSTRZEŻENIAMI zawierają informacje o działaniach lub warunkach mogących 

uszkodzić urządzenie lub spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie. 
 

 ZAGROŻENIE 
Ramki z ZAGROŻENIAMI zawierają informacje o działaniach lub warunkach mogących spowodować 

obrażenia cielesne oraz uszkodzenie urządzenie i (lub) jego nieprawidłowe działanie. 
 
Frytownica jest wyposażona w następujące automatyczne zabezpieczenia: 
 
1. Czujnik wysokiej temperatury odcina dopływ gazu do palnika w przypadku awarii termostatu. 
 
2. Opcjonalny wyłącznik bezpieczeństwa zabudowany w zaworze spustowym zapobiega zapłonowi palnika 

nawet gdy zawór spustowy jest choć częściowo otwarty. 

1.4 Dane dotyczące użytkowników w Unii Europejskiej 

Unia Europejska ustanowiła własne normy dotyczące tego typu urządzeń. Jeśli w danym. przypadku zachodzi 
różnica między normami CE i poza-CE, instrukcje lub informacje podane będą w cieniowanej ramce, 
przypominającej poniższą. 

Kraje spoza UE: 
standardy ciśnienia 

doprowadzanego gazu 
Typ Minimum Maximum

6" W.C. 14" W.C.
Ziemny 1,49 kPa 3,49 kPa

14,68 mbar 34,72 mbar
11" W.C. 14" W.C.

LPG 2,74 kPa 3,49 kPa
27,28 mbar 34,84 mbar
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1.5 Opis wyposażenia 
 
Wysokowydajne frytownice gazowe z serii Pro H55 są wyposażone w unikalny system palników emitujących 
podczerwień, zużywający przy smażeniu tych samych produktów do 43% mniej energii w porównaniu do 
konwencjonalnych palników otwartych. W tej serii dostępne są następujące modele: PH55, FMPH55 i 
FPPH55. Modele PH55 nie są wyposażone we wbudowany system filtracji. Modele FPPH55 są wyposażone 
we wbudowany system filtracji FootPrint Pro umieszczony pod dwiema lewymi smażalnicami w baterii. 
Modele FMPH55 są wyposażone we wbudowany system filtracji FootPrint Pro umieszczony pod dwoma 
lewymi stanowiskami w baterii Różnica między modelami FPPH55 i FMPH55 polega na tym, że model 
FPPH55s nie jest wyposażony w stanowiska przechowywania (czyli zestaw zawiera jedynie smażalnice) 
natomiast model FMPH55 jest wyposażony w jedno stanowisko przechowywania umieszczone w baterii. Na 
przykład model FPPH355 jest wyposażony w trzy smażalnice oraz wbudowany system filtracji, natomiast 
model FMH355 jest wyposażony w dwie smażalnice, jedno stanowisko przechowywania i wbudowany 
system filtracji. Model PH355 jest wyposażony w trzy smażalnice bez wbudowanego systemu filtracji. 
 
Wszystkie frytownice gazowe z serii H55 Pro są wyposażone w otwarte kadzie bez orurowania, a także 
dopasowany do wielkości dłoni otwór dostępowy do głębokiej strefy zimnej, co znacznie ułatwia i 
przyspiesza czyszczenie nierdzewnej kadzi.  
 
Ciepło jest dostarczane przez dwa zestawy palników pracujących w podczerwieni, zamontowanych po obu 
stronach kadzi. Powietrze do palników jest dostarczane przez dedykowaną dmuchawę zamontowaną przed 
kadzią. Na życzenie Klienta frytownice gazowe z serii H55 Pro mogą być przystosowane do pracy z gazem 
ziemnym, LPG lub gazem miejskim. 
 
Każda kadź jest wyposażona w czujnik termiczny umożliwiający dokładną kontrolę temperatury.  
 
Wszystkie frytownice gazowe z serii Pro H55 są standardowo wyposażone w elektroniczny zapłon, tryb 
topienia oraz tryb odparowania. Sterowanie urządzeniem może odbywać się za pomocą komputerów 
Computer Magic III, sterowników tranzystorowych (analogowych), sterowników cyfrowych oraz stoperów 
podnośników koszy.  
 
Wszystkie frytownice z tej serii wymagają zewnętrznego źródła zasilania prądem zmiennym. Urządzenia 
mogą być przystosowane do pracy z napięciem od 100 do 220 V. 
 
Modele FMPH55 i FPPH55 są dostarczane w pełni złożone. Frytownice PH55 mogą wymagać instalacji w 
miejscu dostawy nóżek lub opcjonalnych kółek. Wszystkie frytownice są dostarczane z kompletnym 
zestawem standardowych akcesoriów. Przed zapakowaniem każda frytownica jest regulowana, testowana i 
kontrolowana przez producenta. 
 
1.6 Montaż, eksploatacja i personel obsługi 

Dane eksploatacyjne frytownic Frymaster adresowane są wyłącznie do osób przeszkolonych i/lub 
upoważnionych, zgodnie z definicjami zamieszczonymi w Punkcie 1.7. Wszelkie czynności montażowe oraz 
serwisowe frytownic Frymaster wykonywać mogą wyłącznie osoby odpowiednio wykwalifikowane, 
certyfikowane, licencjonowane i/lub upoważnione, zgodnie z definicjami zamieszczonymi w Punkcie 1.7.  
 
1.7 Definicje 

OSOBY WYKWALIFIKOWANE I/LUB UPOWAŻNIONE DO OBSŁUGI 

Za osoby wykwalifikowane/upoważnione uważa się takie, które uważnie zapoznały się z informacjami 
zawartymi w niniejszej instrukcji i dokładnie przyswoiły sobie funkcje sprzętu, lub posiadają uprzednie 
doświadczenie z eksploatacją sprzętu objętego niniejszą instrukcją. 
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WYKWALIFIKOWANY INSTALATOR 
 
Za kwalifikowanego instalatora uważa się osobę, podmiot, koncern i/lub firmę, które, czy to osobiście, czy 
przez reprezentanta prowadzi i odpowiada za instalację urządzeń gazowych. Wykwalifikowany personel musi 
posiadać doświadczenie w tego typu zadaniach, znać wszelkie środki ostrożności przy pracy z gazem oraz 
spełniać wszystkie wymogi stosownych przepisów krajowych i lokalnych. 
 
WYKWALIFIKOWANY SERWISANT 
 
Za kwalifikowanego serwisanta uważa się osobę posiadającą bieżącą znajomość urządzeń Frymaster i 
upoważnioną przez firmę Frymaster, L.L.C. do obsługi serwisowej sprzętu jej produkcji. Każdy 
kwalifikowany serwisant ma obowiązek posiadania pełnego zestawu instrukcji serwisowych i katalogów 
części zamiennych, oraz magazynowania minimalnych ilości części do urządzeń Frymaster. Wraz z 
dostarczoną z wytwórni frytownicą Frymaster załączono wykaz Autoryzowanych Ośrodków Serwisowych 
Frymaster (FASC). Niekorzystanie z wykwalifikowanych serwisantów powoduje unieważnienie fabrycznej 
gwarancji urządzenia Frymaster. 
 
1.8 Procedury zgłaszania uszkodzeń powstałych podczas transportu 

Przed opuszczeniem wytwórni sprzęt firmy Frymaster został poddany uważnej inspekcji oraz starannie 
opakowany. Po przyjęciu urządzenia do transportu pełną odpowiedzialność za jego bezpieczne dostarczenie 
ponosi firma spedycyjna. 
 
Co zrobić jeżeli zostanie dostarczone uszkodzone urządzenie: 

1. Natychmiast złożyć reklamację, niezależnie od rozmiaru uszkodzeń. 

2. Sprawdzić i spisać wszystkie widoczne uszkodzenia lub straty oraz dopilnować, że informacje te 
zostały zapisane na liście przewozowym lub pokwitowaniu przyjęcia, podpisanym przez dostawcę. 

3. Uszkodzenia i straty ukryte, które nie zostały zauważone przed rozpakowaniem urządzenia powinny 
być spisane i zgłoszone firmie spedycyjnej lub przewoźnikowi bezpośrednio po ich odkryciu. 
Reklamację z tytułu uszkodzeń ukrytych należy złożyć w terminie 15 dni od odbioru urządzenia. Należy 
pamiętać o zachowaniu pojemnika przewozowego w celu oględzin. 

Frymaster  NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIA LUB STRATY 
POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU. 
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FRYTOWNICA GAZOWA SERII H55 PRO 
ROZDZIAŁ 2: INSTRUKCJA INSTALACJI 

 

2.1 Ogólne wymogi instalacyjne 
 
Instalacja urządzeń firmy Frymaster powinna być przeprowadzana przez osoby wykwalifikowane, li-
cencjonowane i (lub) autoryzowane, zgodnie z definicjami zamieszczonymi w punkcie 1.7 niniejszego 
podręcznika.   
 
Przystosowanie urządzenia do korzystania z innego rodzaju gazu powinna być przeprowadzane przez 
osoby wykwalifikowane, licencjonowane i (lub) autoryzowane, zgodnie z definicjami zamieszczonymi w 
punkcie 1.7 niniejszego podręcznika. 
 
Niekorzystanie z odpowiednio wykwalifikowanych, licencjonowanych i (lub) autoryzowanych instala-
torów lub serwisantów (opisanych w punkcie 1.7) powoduje unieważnienie gwarancji Frymaster oraz 
może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażeń obsługi. 
 
Jeżeli instrukcje i informacje zamieszczone w niniejszym podręczniku są sprzeczne z przepisami lokal-
nymi lub krajowymi, instalacja i eksploatacja musi przebiegać zgodnie z przepisami państwa, na 
terenie którego urządzenie jest instalowane. 
 

 ZAGROŻENIE 
Przepisy budowlane zabraniają instalowania frytownic z otwartym zbiornikiem gorącego 
tłuszczu w pobliżu źródeł otwartego ognia, w tym między innymi opiekaczy i kuchenek ga-
zowych. 
 
Po dostarczeniu smażalnicy należy dokładnie sprawdzić, czy nie występują widoczne lub ukryte uszkodzenia. 
(Patrz Procedury zgłaszania uszkodzeń powstałych podczas transportu w Rozdziale 1). 
 

 ZAGROŻENIE 
Urządzenia Frymaster wyposażone w nóżki są przeznaczone do montażu stałego. Ur-
ządzenia wyposażone w nóżki należy podnosić podczas przemieszczania, aby uniknąć usz-
kodzeń urządzenia i obrażeń cielesnych pracowników. W przypadku instalacji ruchomych 
należy wykorzystać opcjonalne kółka samonastawne. Pytania?  Zadzwoń do nas: 1-800-551-
8633. 
 
PRZEŚWIT I WENTYLACJA 
 
Jeżeli frytownica jest instalowana obok konstrukcji łatwopalnych należy pozostawić odstęp 150 mm po obu 
stronach i z tyłu frytownicy. Pozostawienie prześwitu nie jest konieczne w przypadku instalacji obok 
konstrukcji niepalnej. Przed frytownicą należy pozostawić minimum 600 mm wolnego miejsca. 

 ZAGROŻENIE 
Żadna część frytownicy nie może być zmieniana lub usuwana w celu zmieszczenia jej pod 
okapem. Pytania?  Zadzwoń do infolinii serwisowej Frymaster Dean pod nr. 1-800-551-8633. 
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Jednym z najważniejszych czynników wydajnego działania frytownicy jest wentylacja. Urządzenie należy 
zainstalować tak, aby produkty spalania były wydajnie usuwane, a system wentylacyjny kuchni nie może 
generować ciągu wpływającego na działanie palnika.  
 
Otwór przewodu kominowego frytownicy nie może być umieszczany w pobliżu wlotu wentylatora. Nie 
można również wydłużać przewodu kominowego frytownicy. Wydłużenie przewodu kominowego spowoduje 
zmianę charakterystyki spalania we frytownicy, powodując wydłużenie czasu chłodzenia. Często powoduje 
też opóźnienie zapłonu. W celu zapewnienia przepływu powietrza niezbędnego do prawidłowego przebiegu 
spalania oraz działania palnika nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wokół frytownicy. 
 

  ZAGROŻENIE 
To urządzenie musi być instalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć 
nadmiernego gromadzenia się substancji szkodliwych dla zdrowia personelu 
przebywającego w pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenie. 
 
Frytownice muszą być instalowane w miejscach z odpowiednim doprowadzeniem powietrza oraz wentylacją. 
Należy pozostawić odpowiednie odstępy między otworem przewodu kominowego frytownicy i dolną 
krawędzią filtrów wentylacyjnych. Filtry powinny być instalowane pod kątem 45º. Pod dolną krawędzią filtru 
należy umieścić tackę na skropliny. W przypadku instalacji na terenie U.S.standard NFPA nr.. 96 stanowi: 
“Minimalny odstęp między otworem przewodu kominowego i dolną krawędzią filtru tłuszczu powinien 
wynosić 18 cali (450 mm).”  Jeżeli urządzenie zużywa więcej niż 120 000 BTU (126600 kJ) na godzinę, 
Frymaster zaleca aby minimalna odległość od otworu przewodu kominowego i dolną krawędzią filtru 
wynosiła 24 cali (600 mm). 
 
W przypadku instalacji na terenie Stanów Zjednoczonych informacje dotyczące konstrukcji i instalacji 
okapów wentylacyjnych można znaleźć w cytowanym wyżej standardzie NFPA. Kopię standardu można 
uzyskać od National Fire Protection Association, Battery March Park, Quincy, MA  02269. 
 
PRZEPISY KRAJOWE 
 
Rodzaj gazu którym powinna być zasilana frytownica jest umieszczony na etykiecie znajdującej się po 
wewnętrznej stronie drzwiczek frytownicy. Frytownicę z pieczęcią "NAT" należy podłączać wyłącznie do 
źródła gazu ziemnego, frytownice z pieczęcią "PRO" - jedynie do źródła LPG, a frytownice z pieczęcią 
"MFG" wyłącznie do źródła gazu miejskiego. 
 
Instalacja powinna wykorzystywać przyłącze zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami, a także (jeżeli 
dotyczy) przepisami Unii Europejskiej. Jeżeli wykorzystywane są szybkozłącza, prawdopodobnie są one 
zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami, a także (jeżeli dotyczy) przepisami Unii Europejskiej. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZIEMIENIA 
 
Wszelkie urządzenia zasilane energią elektryczną muszą być uziemione zgodnie z odpowiednimi przepisami 
krajowymi i lokalnymi oraz, tam gdzie to właściwe, przepisami CE. Wszystkie elementy (przyłączone za 
pomocą przewodów lub przyłączone na stałe) powinny być podłączane do uziemionej sieci elektrycznej. 
Schemat elektryczny znajduje sie po wewnętrznej stronie drzwiczek frytownicy. Informacje o właściwych 
napięciach zasilania znajdują się po wewnętrznej stronie drzwiczek frytownicy. 
 
 

 ZAGROŻENIE 
URZĄDZENIE WYPOSAŻONO W TRÓJBOLCOWĄ UZIEMIONĄ WTYCZKĘ ZASILANIA, 
ZAPEWNIAJĄCĄ OCHRONĘ PRZED PORAŻENIEM. WTYCZKĘ NALEŻY WKŁADAĆ JEDYNIE 
DO ODPOWIEDNIO UZIEMIONEGO GNIAZDA  TRÓJOTWOROWEGO. ZABRANIA SIĘ 
WYCINANIA LUB USUWANIA BOLCA UZIEMIENNEGO WTYCZKI. 
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 ZAGROŻENIE 
To urządzenie wymaga do działania energii elektrycznej. W przypadku przedłużającego się 
braku zasilania energią elektryczną należy ustawić zawór gazu w pozycji WYŁ (OFF). Nie 
należy używać urządzenia w przypadku braku zasilania energią elektryczną. 
 
WYMOGI AUSTRALIJSKIE  
 
Należy zainstalować zgodnie z normami AS 5601 / AG 601, ustanowionymi przepisami władz miejscowych, 
oraz dotyczącymi gazu, elektryczności i wszelkich pozostałych. 
 
ZGODNOŚĆ Z FCC 
 
Firma Frymaster ostrzega, że wszelkie modyfikacje komputerów Frymaster, które nie są wyraźnie 
dopuszczone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami mogą spowodować utratę praw do 
użytkowania urządzenia. 

Komputery Frymaster sprawdzono, i stwierdza się, iż spełniają one parametry graniczne dla urządzeń 
cyfrowych kategorii A, zgodnie z Art. 15 przepisów federalnej agencji d/s telekomunikacji (FCC). 
Urządzenie atestowano jako produkt Kategorii A, ale stwierdza się, że spełnia ono również parametry 
graniczne dla urządzeń Kat. B. Warunki te opracowano z myślą o zapewnieniu odpowiedniego zakresu 
ochrony przed powodowaniem szkodliwych zakłóceń podczas jego eksploatacji w warunkach zakładowych. 
Sprzęt ten wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię w pasmach radiowych i może, w przypadku 
montażu lub eksploatacji niezgodnych z instrukcją, powodować szkodliwe zakłócenia w radiokomunikacji. 
Eksploatacja urządzenia w terenie mieszkalnym prawdopodobnie powodować będzie szkodliwe zakłócenia, 
co spowoduje konieczność zlikwidowania zakłóceń na koszt użytkownika urządzenia. 
 
Być może przydatna będzie broszura “Rozpoznawanie i likwidacja zakłóceń między urządzeniami RTV”, 
przygotowana przez Federalną Agencje d/s telekomunikacji (FCC). Można ją zamówić z federalnej drukarni 
federalnej drukarni U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Nr. pozycji  004-000-00345-4. 
W razie konieczności, użytkownik powinien zgłosić się po dalsze wskazówki do sprzedawcy sprzętu lub 
doświadczone technika RTV. 

2.2 Instalacja kółek samonastawnych lub nóżek 

W zależności od zamówionej konfiguracji, frytownica może być dostarczona bez zainstalowanych kółek 
samonastawnych lub nóżek. NIE NALEŻY INSTALOWAĆ URZĄDZENIA BEZ KÓŁEK 
SAMONASTAWNYCH LUB NÓŻEK. Jeżeli urządzenie wymaga zainstalowania kółek 
samonastawnych, należy je zamontować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w pakiecie akcesoriów. 
 
2.3 Czynności do wykonania przed podłączeniem urządzenia 

 ZAGROŻENIE 
NIE WOLNO podłączać urządzenia do źródła gazu przed wykonaniem wszystkich czynności 
opisanych poniżej. 

Po ustawieniu frytownicy pod okapem należy wykonać poniższe czynności:  
 
1. Niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed przemieszczaniem się – bez powodowania 

naprężeń mechanicznych w przyłączach gazu. Jeżeli wykorzystano elastyczny wąż dostarczający gaz, 
podczas użytkowania urządzenia zawsze musi być podłączony kabel ograniczający ruchomość. Kabel 
ograniczający ruchomość oraz instrukcje instalacji są zapakowane wraz wężem elastycznym w pudełku 
dostarczonym z urządzeniem. 
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2. Frytownice jednostanowiskowe muszą być stabilizowane za pomocą łańcuchów ograniczających 
ruchomość, dostarczanymi wraz z kółkami samonastawnymi lub za pomocą pasów kotwiczących w 
przypadków urządzeń wyposażonych w nóżki. W celu instalacji łańcuchów lub pasów należy postępować 
zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu akcesoriów. 

 

 ZAGROŻENIE 
Do frytownicy jednokadziowej nie należy instalować fartucha odpływowego. Frytownica 
może utracić stabilność, przewrócić się powodując obrażenia. W sąsiedztwie urządzenia nie 
mogą się znajdować żadne substancje łatwopalne. 

 
3. Frytownice wyposażone w nóżki należy wypoziomować poprzez wykręcenie nóżek na około 2,5 cm i 

późniejsze dopasowanie ich tak, aby frytownica stała poziomo i znajdowała się na odpowiedniej 
wysokości względem okapu. Jeżeli urządzenie zużywa więcej niż 120 000 BTU (126600 kJ) na godzinę, 
Frymaster zaleca aby minimalna odległość od otworu przewodu kominowego i dolną krawędzią filtru 
wynosiła 24 cali (600 mm). UWAGA:  Frytownice wyposażone w kółka samonastawne nie posiadają 
wbudowanych urządzeń poziomujących. Powierzchnia na której będzie instalowana frytownica musi być 
płaska. 

 
4. Test systemu elektrycznego frytownicy: 
 

a. Podłącz przewód (przewody) elektryczny do uziemionego gniazdka elektrycznego. 
 

b. Ustaw wyłącznik w położeniu Włączone (ON). 
 

• W przypadku frytownic wyposażonych w sterowniki tranzystorowe (analogowe) należy 
sprawdzić, czy świecą się diody zasilania i nagrzewania. 

• W przypadku frytownic wyposażonych w komputer lub wyświetlacz cyfrowy należy sprawdzić, 
czy na ekranie wyświetlane jest CYCL (CYKL). 

 
c. Ustaw wyłącznik w położeniu WYŁ (OFF). Należy upewnić się, że diody zasilania i nagrzewania 

zgasły lub wyświetlacz jest pusty. 
 
5. Przed podłączeniem szybkozłączki lub rurki ze źródłem gazu należy sprawdzić na plakietce znajdującej 

się po wewnętrznej stronie drzwiczek, czy frytownice jest przeznaczone dla danego rodzaju gazu. 
 
6. W załączonych tabelach należy sprawdzić minimalne i maksymalne poziomy ciśnienia dostarczanego 

gazu dla wykorzystywanego rodzaju gazu. 

Średnica dyszy
Konfiguracja 

jednokadziowa
Konfiguracja 

dwukadziowa
Konfiguracja 

jednokadziowa
Konfiguracja 

dwukadziowa
G20 20 2 x 3.40 2 x 3.40 7 mbar 7 mbar
G25 20 lub 25 2 x 3.40 2 x 3.40 10 mbar 10 mbar
G30 28/30 lub 50 2 x 2.05 2 x 2.05 17 mbar 17 mbar
G31 37 lub 50 2 x 2.05 2 x 2.05 20 mbar 20 mbar

Standard UE 
dla ciśnienia gazu dostarczanego do frytownic

 wyprodukowanych po kwietniu 1999.

(1) mbar = 10,2 mm H2O

Gaz
Ciśnienie
(mbar)(1)

Ciśnienie regulatora

 

Średnica dyszy

Konfiguracja
jednokadziowa

Konfiguracja 
dwukadziowa

Konfiguracja
jednokadziowa

Konfiguracja 
dwukadziowa

G20 20 2 x 3.40 2 x 3.40 7 mbar 7 mbar
G25 20 lub 25 2 x 3.40 2 x 3.40 10 mbar 9 mbar
G30 28/30 lub 50 2 x 2.05 2 x 2.05 17 mbar 16,5 mbar
G31 37 lub 50 2 x 2.05 2 x 2.05 20,2 mbar 18,5 mbar

Standard UE 
dla ciśnienia gazu dostarczanego do frytownic 

wyprodukowanych w kwietniu 1999.

(1) mbar = 10,2 mm H2O

Gaz
Ciśnienie 
(mbar)(1)

Ciśnienie regulatora
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Kraje spoza UE
standardy ciśnienia 

doprowadzanego gazu 
Gaz Minimum Maksimum

Ziemny
6" W.C.

1,49 kPa
14,93 mbar

14" W.C.
3,48 kPa

34,84 mbar

LPG
11" W.C.
2,74 kPa

27,37 mbar

14" W.C.
3,48 kPa

34,84 mbar

 
 

7. W przypadku frytownic wyposażonych w system FootPrint Pro lub podnośniki koszy należy podłączyć 
przewód (przewody) elektryczne do gniazda zasilającego znajdującego się za frytownicą. 

2.4 Podłączanie do sieci gazowej 
 

 ZAGROŻENIE  
Przed podłączeniem nowej rurki do tego urządzenia, należy ją dokładnie przedmuchać w 
celu usunięcia wszelkich ciał obcych. Ciała obce w palniku i sterownikach gazu powodują 
niewłaściwe i niebezpieczne funkcjonowanie urządzenia. 
 

 ZAGROŻENIE 
W celu uniknięcia uszkodzenia rur i zaworu(ów) gazowych frytownicy należy odłączyć ją od 
sieci gazowych przed przystąpieniem do testowania ciśnienia dostarczanego gazu, jeżeli 
będzie ono wyższe niż  ½ PSIG (3,45 kPa, 13,84 cali W.C.). 
 

 ZAGROŻENIE  
Wszystkie połączenia muszą być uszczelnione za pomocą emulsji przeznaczonej dla 
wykorzystywanego rodzaju gazu. Przed zapaleniem jakichkolwiek lampek sygnalizacyjnych 
połączenia muszą być również sprawdzone za pomocą wodnego roztworu mydła. 

 
Do sprawdzenia szczelności nigdy nie należy używać zapałek, świeczek i innych źródeł og-
nia. Jeżeli wyczuwalny jest zapach gazu, należy zamknąć dopływ gazu do urządzenia za po-
mocą głównego zaworu i natychmiast skontaktować się lokalną firmą gazowniczą lub 
autoryzowanym serwisem. 
 

 ZAGROŻENIE 
 Odpalanie urządzenia "na sucho" może spowodować uszkodzenie kadzi oraz wywołać po-
żar. Przed uruchomieniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy w kadzi znajduje się roz-
topiony tłuszcz piekarniczy, olej smażalniczy lub woda.  
 
Rozmiar wykorzystanej instalacji gazowej jest bardzo istotny. Jeżeli rurka jest zbyt mała, ciśnienie w 
kolektorze palnika będzie niskie. Może to powodować powolne wygasanie i opóźniony zapłon. Średnica rurki 
dostarczającej gaz powinna wynosić przynajmniej 38 mm. Minimalne rozmiary rur podłączeniowych zostały 
przedstawione w tabeli na kolejnej stronie. 
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Rozmiary gazowych rur przyłączeniowych gazu
(Minimalny rozmiar rury doprowadzającej gaz wynosi (41 mm))

Ziemny 22 mm 28 mm 36 mm
Propan 15 mm 22 mm 28 mm
Wyprodukowane 28 mm 36 mm 41 mm

Gaz
Jedno 

urządzenie
2 - 3 

urządzenia
4 lub więcej
urządzeń*

 
 

* W przypadku odległości powyżej 6 m i (lub) ponad 4 łączników lub 
kolanek należy zwiększyć średnicę połączenia o 1 rozmiar. Dwa gazu 
połączenia niezbędne do Frytkownice z czterech lub więcej zbiorników. 

 
Frytownice z serii Pro H55 uzyskały znak CE w krajach i kategoriach gazu wymienionych w poniższej tabeli. 
UWAGA:  Nominalna moc cieplna (QN) wynosi 21kW poza modelami przeznaczonymi do sprzedaży w AT, 
DE, LU oraz kategorią 3P/B, dla których wynosi 23kW. 
 
 
 
 

PAŃSTWA KATEGORIE GAZ CIŚNIENIE (MBAR) 
G20 20 AUSTRIA (AT) II2H3B/P G30, G31 50 

I2E(R)B G20, G25 20, 25 BELGIA (BE) I3+ G30, G31 28-30, 37 
G20 20 DANIA (DK) II2H3B/P G30, G31 30 

G20, G25 20, 25 II2Esi3+ G30, G31 28-30, 37 
G20, G25 20, 25 FRANCJA (FR) 

II2Esi3P G31 50 
G20 20 FINLANDIA (FI) II2H3B/P G30, G31 30 

G20, G25 20 II2ELL3B/P G30, G31 50 NIEMCY (DE) 
I3P G31 50 

G20 20 GRECJA (GR) II2H3+ G30, G31 28-30, 37 
G20 20 WŁOCHY (IT) II2H3+ G30, G31 28-30, 37 
G20 20 IRLANDIA (IE) II2H3+ G30, G31 28-30, 37 
G20 20 LUKSEMBURG (LU) II2E3B/P G30, G31 50 
G25 25 II2L3P G31 50 
G25 25 HOLANDIA (NL) 

II2L3B/P G30, G31 30 
NORWEGIA (NO) I3B/P G30, G31 30 

G20 20 PORTUGALIA (PT) II2H3+ G30, G31 28-30, 37 
G20 20 II2H3+ G30, G31 28-30, 37 
G20 20 HISZPANIA (ES) 

II2H3P G31 37, 50 
G20 20 SZWECJA (SE) II2H3B/P G30, G31 30 
G20 20 WIELKA BRYTANIA (UK) II2H3+ G30, G31 28-30, 37 

 
 

Norma CE 
Wymagany przepływ powietrza dostarczanego do spalania wynosi 2m3/h na kW. 

Kategorie gazu dla których uzyskano znak CE (według państw) 
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1. Podłącz wężyk z szybkozłączką do szybkozłączki znajdującej się pod przednią częścią frytownicy oraz 
do instalacji gazowej budynku. 

 
UWAGA:  Niektóre frytownice są skonfigurowane dla stałego połączenia ze źródłem gazu. Złącze dla 
instalacji gazowej znajduje się z tyłu urządzenia. 

 
Jeżeli wykorzystywany jest uszczelniacz gwintów, należy używać niewielkich ilości wyłącznie na 
męskich. Należy wykorzystywać uszczelniacze gwintów odporne na działanie chemiczne gazów LP 
(takim uszczelniaczem jest np. Loctite™ PST56765). NIE stosować uszczelniacza dla pierwszych dwóch 
gwintów. Uszczelniacz może dostać się do strumienia gazu i zatkać otwory palnika i (lub) zawór 
sterujący. 
 

2. Otwórz dopływ gazu do frytownicy i sprawdź szczelność wszystkich rurek, łączników i podłączeń gazu. 
W tym celu należy użyć wodnego roztworu mydła. 

 
3. Zamknij zawór spustowy frytownicy i wypełnij kadź wodą i roztworem do odparowywania aż do dolnej 

linii OIL LEVEL (POZIOM   OLEJU) znajdującej się z tyłu kadzi. Uruchom frytownicę i wykonaj 
procedurę odparowania opisaną w podrozdziałach “Instrukcje uruchamiania” i “Odparowanie kadzi” w 
rozdziale 3 niniejszego podręcznika. 

 

 ZAGROŻENIE 
 Odpalanie urządzenia "na sucho" może spowodować uszkodzenie kadzi oraz wywołać 
pożar. Przed uruchomieniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy w kadzi znajduje się 
roztopiony tłuszcz piekarniczy, olej smażalniczy lub woda.  
 
4.  Teraz lokalne przedsiębiorstwo gazownicze lub autoryzowany agent serwisowy powinni dokonać 

pomiaru ciśnienia w kolektorze palnika. Tabele znajdujące się poniżej i na kolejnej stronie zawierają 
stosowne dla tego urządzenia ciśnienia gazu w kolektorze palnika dla różnych rodzajów gazu. 

 

Gaz
Konfiguracja

jednokadziowa
Konfiguracja
dwukadziowa

Gaz ziemny 
(G20) mniej niż 20 mbar 7 7

Gaz ziemny *
(G25) mniej niż 25 mbar 10 10

Gaz ziemny
(G25) mniej niż 20 mbar 10 10

Butan/Propan
(G30) przy 28/30 lub 50 mbar

17 17

Propan
(G31) mniej niż 37 lub 50 mbar 20 20

Standardy UE 
ciśnienia gazu w kolektorze palnika dla 

frytownic wyprodukowanych przed kwietniem 1999
Ciśnienie (mbar)

*  • Belgijski G25 = 7,0 mbar (pojedyncza lub podwójna)

 

Gaz
Konfiguracja

jednokadziow
Konfiguracja

dwukadziowa
Gaz ziemny 
(G20) mniej niż 20 mbar

7 6,5

Gaz ziemny *
(G25) mniej niż 25 mbar

10 9

Gaz ziemny
(G25) mniej niż 20 mbar

10 9

Butan
(G30) przy 28/30 lub 50 mbar

17 16,5

Propan
(G31) mniej niż 37 lub 50 mbar

20,2 18,5

Standard UE 
dla ciśnienia gazu w kolektorze palnika frytownic 

wyprodukowanych w kwietniu 1999.

*  Belgijski G25 = 7,0 mbar (pojedyncza) lub 6,5 (podwójna)

Ciśnienie (mbar)
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Kraje spoza UE: standardy 
ciśnienia gazu w kolektorze palnika

Gaz Ciśnienie

Ziemny 3" W.C.
0,73 kPa

Propan 8.25" W.C.
2,5 kPa

 
 
5.  Należy sprawdzić zaprogramowaną temperaturę lub ustawienia termostatu sterownika tranzystorowego 

(analogowego)  (Instrukcje programowania temperatury docelowej w danym sterowniku znajdziesz w 
osobnej “Instrukcji obsługi sterowników frytownic Frymaster”, dostarczonej z urządzeniem.) 

 
2.5 Przystosowywanie do pracy z innym rodzajem gazu 

 ZAGROŻENIE 
Producent przystosował to urządzenie z określonym rodzajem gazu. Zmiana rodzaju 
wykorzystywanego gazu wymaga instalacji specjalnych komponentów do konwersji gazu.  

  
Przełączenie na inny rodzaj gazu bez instalacji odpowiednich komponentów konwersyjnych 
może spowodować pożar lub wybuch. NIGDY NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA DO 
ŹRÓDŁA GAZU, DLA KTÓREGO NIE JEST PRZYSTOSOWANE! 

 
Przystosowanie urządzenia do korzystania z innego rodzaju gazu powinno być 
przeprowadzane przez osoby wykwalifikowane, licencjonowane i (lub) autoryzowane, 
zgodnie z definicjami zamieszczonymi w punkcie 1.7 niniejszego podręcznika. 
 
Frytownice gazowe z serii Pro H55 wyprodukowane dla krajów spoza UE wykorzystują różne typy palników 
dla różnych rodzajów gazu. Płytki palników we frytownicach zasilanych propanem są powleczone na szaro, 
co uodparnia je na wyższą wartość kaloryczną propanu. Palniki przeznaczone do urządzeń zasilanych 
propanem mogą być wykorzystywane do pracy z gazem ziemnym, ale nie odwrotnie.  
 

Zestawy konwersji gazu da krajów spoza UE 
 Gaz ziemny na propan (LP)  Propan (LP) na gaz ziemny 
 Konfiguracja:  pełnokadziowa  Numer części 826-1145 Konfiguracja jednokadziowa:  Numer części 826-1146 
 Konfiguracja dwukadziowa:  Numer części 826-1147 Konfiguracja dwukadziowa:  Numer części 826-1148 

 
Urządzenia przeznaczone na eksport do krajów UE są wyposażone w palniki "uniwersalne", które mogą być 
wykorzystywane z gazem ziemnym (G20, G25), butanem (G30) lub propanem (G31). 
 

Zestawy konwersji gazu dla urządzeń z zaworem 810-1715 przeznaczonych na rynek UE 
 Gaz G20 lub G25 (ziemny) na gaz G30 lub G31: Gaz G30 lub G31 na gaz G20 lub G25 (ziemny): 
 Numer części 826-1196  Numer części 826-1197 
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INSTRUKCJA KONWERSJI GAZU 
 
1. Między gazem ziemnym G20 i G25 - dostosuj odpowiednio ciśnienie gazu. (Odwołaj się do tabeli 

Ciśnienie gazu w kolektorze standardowego palnika dla krajów EU  Nie zmieniaj dyszy.) 
 
2. Między 2-gą rodziną gazu (G20 lub G25) i 3-cią rodziną gazu (butan G30 lub propan G31): 
 a. Zmień dysze. 
 b. Dopasuj ciśnienie w kolektorze. 
 
3. Plakietkę informującą o konwersji gazu, dostarczoną z zestawem do konwersji należy umieścić obok 

aktualnej plakietki. Z aktualnej plakietki należy usunąć wszelkie odwołania do wcześniej 
wykorzystywanego rodzaju gazu. Konwersja etykiety PN 802-2144.  

 
4. Jeżeli zmieni się język docelowy, należy zastąpić etykiety. Aby uzyskać zestaw etykiet, należy 

skontaktować z lokalnym serwisem lub KES. Określenie języka znajduje się w rogu etykiety. 
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FRYTOWNICA GAZOWA SERII H55 PRO 
ROZDZIAŁ 3: INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

3.1 Obsługa i programowanie sterownika 
 
Frytownice gazowe z serii Pro H55 mogą być wyposażone w poniższe urządzenia sterujące: 
• Computer Magic III.5 
• Sterownik tranzystorowy (analogowy)  
• Sterownik cyfrowy  
• Stoper podnośnika kosza 
 

Szczegółowe instrukcje eksploatacyjne sterowników znaleźć można w Instrukcji obsługi sterowników 
frytownic Frymaster. 
 
3.2 Procedura rozruchu 

 OSTRZEŻENIE 
Kierownik zmiany jest odpowiedzialny za zapoznanie się przez personel z zagrożeniami zwi-
ązanymi z obsługą systemu filtrowania gorącego tłuszczu, a w szczególności z procedurami 
filtracji, spustu oleju oraz czyszczenia urządzenia. 
 

 UWAGA 
Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie urządzenia po instalacji, zajrzyj do procedur 
odparowywania kadzi w sekcji 3.3.  
 

 UWAGA 
Frytownice gazowe serii H55 Pro mogą pomieścić do 22,5 kg oleju smażalniczego (tłuszczu 
piekarskiego). (25 litrów) przy temperaturze 21°C w przypadku urządzenia jednokadziowgo i 
11,2 kg. (12,5 litrów) przy temperaturze 21°C dla każdej kadzi w urządzeniu dwukadziowym. 

 
Przed zapaleniem frytownicy, upewnij się, że jest WYŁĄCZONA, a zawór (zawory) spustowe 
są zamknięte. Usuń stojaki wspierające kosze (jeżeli są zainstalowane), a następnie wypełnij 
kadź do dolnej kreski OIL-LEVEL (Poziom Oleju). 

 
Jeżeli wykorzystywany jest tłuszcz piekarski w postaci stałej, upewnij się, że znajduje się on 
na dnie kadzi. 
 

 OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie włączaj urządzenia z pustą kadzią. Przed zapaleniem palników, kadź musi być 
napełniona tłuszczem piekarskim lub wodą. Niezastosowanie się spowoduje nieodwracalne 
uszkodzenia kadzi; może też  spowodować pożar. 
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Włączanie frytownicy 
 
1. Ustaw przełącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.) komputera/sterownika w pozycji OFF (Wył.). 

 
 

2. Przestaw przełącznik zasilania ON/OFF (Wł./Wył.) komputera/sterownika w pozycję ON (Wł.) i ustaw 
termostat lub zaprogramuj komputer do normalnej temperatury smażenia. 

 
3. Jeżeli palniki nie zapalą się, przestaw przełącznik ON/OFF (Wł./Wył.) w pozycję OFF (Wył.) i odczekaj 

60 sekund. Powtórz krok 2. 
 
4. Urządzenie automatycznie włącza cykl topienia, jeżeli temperatura kadzi jest niższa niż 82°C. (UWAGA:  

Podczas cyklu topienia palniki będą się zapalały na kilka sekund, a następnie gasły na dłuższy czas). Gdy 
temperatura kadzi osiągnie 82ºC, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb nagrzewania. Palniki będą 
zapalone do momentu osiągnięcia zaprogramowanej temperatury smażenia. 

 
5. Jeżeli palniki będą płonąć przez przynajmniej 90 sekund, należy przyjrzeć się płomieniom przez 

wzierniki, znajdujące się po obu stronach dmuchawy powietrza do spalania. 
 

 
 
Optymalnie poświata jest jasna, pomarańczowo-czerwona. Jeżeli widoczny jest niebieski płomień lub na pal-
nikach widoczne są ciemne punkty, należy skorygować mieszankę gazu w następujący sposób: Obok obu-
dowy dmuchawy, na przeciwko silnika znajduje się blaszka z nakrętką blokującą. Należy poluzować nakrętkę 
tak, aby możliwe było poruszanie blaszki, a następnie skorygować pozycję blaszki w celu otwarcia lub zam-
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knięcia wlotu powietrza aż do uzyskania jasnej, pomarańczowo-czerwonej poświaty. Należy ostrożnie przy-
trzymać blaszkę i dokręcić nakrętkę blokującą. 
 

 
3.3  Czyszczenie wgłębne (Odparowanie) kadzi 
 
Aby usunąć z kadzi wszelkie zanieczyszczenia, które mogły sie do niej dostać podczas procesu produkcji, 
transportu oraz instalacji, przed pierwszym użyciem należy ją odparować. Opis tej procedury znajduje się w 
sekcji Spuszczanie tłuszczu i czyszczenie kadzi (strona 5-1). 
 
3.4 Wyłączanie frytownicy 

W celu krótkotrwałego wyłączenia urządzenia podczas dnia roboczego, należy ustawić przełącznik 
sterownika ON/OFF (Wł./Wył.) na pozycji OFF (Wył.) oraz założyć pokrywy kadzi (jeżeli frytownica jest w 
nie wyposażona). 
 
W przypadku wyłączania urządzenia na koniec dnia roboczego, należy ustawić przełącznik sterownika 
ON/OFF (Wł./Wył.) w pozycji OFF (Wył.). Następnie należy zamknąć zawór gazu. Patrz rycina poniżej. 

 

 
 
Założyć pokrywy kadzi (jeżeli frytownica jest w nie wyposażona).  
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FRYTOWNICA GAZOWA SERII H55 PRO 
ROZDZIAŁ 4: PROCEDURY FILTRACYJNE 

 
 OSTRZEŻENIE 

Kierownik zmiany jest odpowiedzialny za zapoznanie się przez personel z zagrożeniami 
związanymi z obsługą systemu filtrowania gorącego tłuszczu, a w szczególności z 
procedurami filtracji, spustu oleju oraz czyszczenia urządzenia. 
 
4.1 Ręczny spust i odfiltrowanie 
 

 ZAGROŻENIE 
Spust i filtrowanie tłuszczu wymagają zachowania najwyższej ostrożności, celem uniknięcia 
poważnych oparzeń, jakie mogą powstać przy niezachowaniu ostrożności.  Filtrowany 
tłuszcz ma temperaturę 177°C lub zbliżoną.  Przed uruchomieniem przełączników lub 
zaworów należy upewnić się, że wszystkie przewody są podłączone prawidłowo oraz że 
uchwyty spustu pozostają we właściwych położeniach.  Podczas spuszczania i filtrowania 
tłuszczu należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny. 
 

 ZAGROŻENIE 
Odczekaj, aż tłuszcz schłodzi się do 38°C przed spuszczeniem go do odpowiedniego 
pojemnika utylizacyjnego. 
 

 ZAGROŻENIE 
Nie należy jednocześnie spuszczać tłuszczu do wewnętrznego układu filtracyjnego z dwu lub 
więcej kadzi - może to spowodować przelanie i wylew gorącego tłuszczu. 
 

 ZAGROŻENIE 
Spuszczając tłuszcz do zestawu utylizacyjnego lub przenośnego urządzenia filtrującego, nie 
napełniaj powyżej kreski maks. napełn. na pojemniku. 
 
Jeżeli frytownica nie została wyposażona we wbudowany system filtracji, olej smażalniczy musi zostać 
spuszczony do odpowiedniego pojemnika. (W celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego spustu i utylizacji 
zużytego tłuszczu smażalniczego, Frymaster poleca zastosowanie Frymaster Shortening Disposal Unit 
(SDU). SDU jest dostępny u lokalnego dystrybutora.) 
 
1. Ustaw przełącznik zasilania w położeniu OFF (Wył.). Wkręć rurę spustową (dostarczoną wraz z 

frytownicą) do zaworu spustowego.  Dopilnuj, aby rura spustowa była wkręcona całkowicie, a jej otwór 
był skierowany w dół. 

 
2. Pod rurą spustową ustaw metalowy pojemnik wyposażony w szczelną pokrywę. Metalowy pojemnik 

musi być odporny na działanie temperatury rozgrzanego tłuszczu i przystosowany do przechowywania 
gorących płynów.  Jeżeli zamierzasz wykorzystać olej ponownie, Frymaster zaleca zastosowanie filtru w 
obudowie stożkowej marki Frymaster (jeśli nie korzysta się z agregatu filtracyjnego). Stosując filtr 
stożkowy Frymaster, należy upewnić się, że obudowa stożka pewnie leży na metalowym pojemniku. 

 
3. Otwórz powoli zawór spustowy, aby uniknąć rozchlapywania tłuszczu. Jeżeli zawór spustowy zostanie 

zatkamy drobinami żywności, udrożnij go za pomocą wycioru Fryer's Friend. 



4-2 

 
 ZAGROŻENIE 

NIGDY nie usiłuj udrażniać zaworu spustowego od strony przedniej!  Nagły wylew 
rozgrzanego tłuszczu może spowodować ciężkie poparzenia. 

 
NIE NALEŻY uderzać w zawór spustowy wyciorem, ani innymi przedmiotami.  Uszkodzenie 
kuli zaworu będzie przyczyną wycieków i spowoduje utratę gwarancji Frymaster. 
 
4. Po spuszczeniu tłuszczu z kadzi, oczyść ją z wszelkich drobin żywności oraz pozostałości oleju.  

UWAŻAJ, gdyż substancje te mogą powodować ciężkie oparzenia przy kontakcie z gołą skórą. 
 
5. Zamknij całkowicie zawór spustowy i napełnij kadź czystym, przefiltrowanym lub świeżym olejem 

smażalniczym lub stałym tłuszczem piekarskim. Nie przekraczaj dolnej kreski  OIL-LEVEL (poziom 
oleju).  

 

 ZAGROŻENIE 
Stosując tłuszcz piekarski stały, ubijamy go, wciskając w dno kadzi.  NIE URUCHAMIAJ 
frytownicy, gdy stały blok tłuszczu piekarskiego znajduje się w górnej części kadzi.  
Spowoduje to uszkodzenie kadzi i może być przyczyną wybuchowego zapłonu tłuszczu. 
 
 
4.2 Przygotowywanie wewnętrznego układu filtracyjnego 
 
System filtracyjny FootPrint Pro umożliwia filtrowanie tłuszczu z jednej kadzi podczas pracy pozostałych 
kadzi w baterii.  System filtracji FootPrint Pro jest dostępny w trzech konfiguracjach: 
 

• Papier filtracyjny – zawiera tacę na okruchy, duży pierścień dociskający i metalowy filtr/ekran. 
• Wkładka filtracyjna– zawiera tacę na okruchy, mały pierścień dociskający i metalowy filtr/ekran. 
• Filtr Magnasol – zawiera tacę na okruchy i zestaw filtracyjny Magnasol. 

 

Przygotowanie konfiguracji z papierem filtracyjnym i wkładką opisano w Sekcji 4.2.1.  Sekcja 4.2.2 zawiera 
instrukcje przygotowania konfiguracji z filtrem Magnasol Filter.  Eksploatacja wszystkich trzech konfiguracji 
jest identyczna i została opisana w Sekcji 4.3. Demontaż i montaż filtru Magnasol opisano w Sekcji 4.4. 
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4.2.1 Przygotowanie do eksploatacji z papierem filtracyjnym lub wkładką filtrującą 
 

 
1. Wyciągnij miskę filtra, usuń kosz na 

okruchy, pierścień dociskający, materiał 
filtrujący i sito. (Patrz Ryc. 1) Oczyść 
wszystkie elementy roztworem środka 
czyszczącego i gorącej wody, a następnie 
dokładnie wysusz.  

 
Miska filtra suwa się w rolkach na szynach, 
podobnie jak szuflada w szafce kuchennej.  
Miskę można wyciągnąć w celu 
wyczyszczenia lub aby uzyskać dostęp do 
komponentów wewnętrznych. W tym celu 
należy podnieść przód miski, aby wysunąć 
przednie rolki, a następnie pociągnąć ją do 
przodu, aż do wysunięcia tylnych rolek z 
szyn.  Pokrywa miski może być wyjmowana 
jedynie w celu czyszczenia, niezbędnego 
dostępu do wnętrza lub dla umieszczenia 
pod odpływem zestawu utylizującego SDU. 
 
 

2. Dokonaj oględzin spasowania miski filtru, 
aby upewnić się, że obie uszczelki koliste są 
w dobrym stanie.  (Patrz Ryc. 2) 

 
 
3. Następnie w odwrotnej kolejności umieść 

metalowe sito w dolnej, środkowej części 
miski, ułóż na nim arkusz papieru 
filtracyjnego, przykrywając wszystkie 
krawędzie. (Patrz Ryc. 1)  Jeżeli 
wykorzystywana jest wkładka filtrująca, 
upewnij się, że ułożono ją szorstką 
powierzchnią do góry i że wpasowano 
między wytłoczone krawędzie miski filtra. 

 
 
4. Umieść pierścień dociskający na papierze 

filtrującym i opuść go w miskę, opierając 
papier na jej brzegach. (Patrz Ryc. 3)  

Sito

Papier filtru

Pierscien dociskajacy

Taca na 
okruchy

Ryc. 1. 
 
 

                
Ryc. 2. 

 
 
 

         
 

Ryc. 3. 
 
 
 

Oględziny uszczelek 
kolistych spasowujących 
obudowę filtra.  
Uszczelki koliste. 
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5. Jeżeli wykorzystywany jest papier filtrujący, 

po zamontowaniu pierścienia dociskającego 
rozsyp równomiernie na papierze jedno 
opakowanie proszku filtrującego. (Patrz 
Ryc. 4) 
 
Jeżeli wykorzystywana jest wkładka 
filtrująca, umieść pierścień dociskający na 
wierzchniej stronie wkładki.  NIE NALEŻY 
używać proszku filtrującego wraz z wkładką. 

 
Ryc. 4. 
 
 

6. Wymień tacę na okruchy w misce filtra, a następnie wciśnij miskę do frytownicy aż do tylnej części 
szafki. 

 
 
4.2.2  Przygotowanie do eksploatacji z zestawem filtracyjnym Magnasol 
 
1. Wyciągnij miskę filtru z obudowy i usuń 

tacę na okruchy oraz zestaw filtracyjny 
Magnasol.  (Patrz Ryc. 5) 

 
Miska filtra suwa się w rolkach na szynach, 
podobnie jak szuflada w szafce kuchennej.  
Miskę można wyciągnąć w celu 
wyczyszczenia lub aby uzyskać dostęp do 
komponentów wewnętrznych. W tym celu 
należy podnieść przód miski, aby wysunąć 
przednie rolki, a następnie pociągnąć ją do 
przodu, aż do wysunięcia tylnych rolek z 
szyn.  Pokrywa miski może być wyjmowana 
jedynie w celu czyszczenia, niezbędnego 
dostępu do wnętrza lub dla umieszczenia 
pod odpływem zestawu utylizującego SDU. 
 
UWAGA:  Opis demontażu i ponownego 
montażu zestawu filtrującego Magnasol 
znajduje się w sekcji 4.4. 

 
2. Dokonaj oględzin spasowania dolnej części 

zestawu filtrującego Magnasol, aby upewnić 
się że uszczelka kolista znajduje się na 
swoim miejscu i jest w dobrym stanie.  
(Patrz Ryc. 6) 

 
 
3. Dokonaj oględzin spasowania miski filtru, 

aby upewnić się, że obie uszczelki koliste są 
na swoim miejscu i w dobrym stanie. (Patrz 
Ryc. 7) 

 

 
Ryc. 5 

 

 
           Ryc. 6 
 

 
                                                   Ryc. 7 

 

Oględziny uszczelek 
kolistych spasowujących 
obudowę filtra. 

Oględziny uszczelek 
kolistych spasowujących 
obudowę filtra.  
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4. Wymień zestaw filtrujący Magnasol w misce filtru, upewniając się, że oprawka filtru jest dobrze osadzona w 
złączu w dolnej części miski.  Rozsyp równomiernie jedno opakowanie proszku filtrującego Magnasol XL na 
powierzchni sita. 

5. Wymień tacę na okruchy w misce filtra, a następnie wciśnij miskę do frytownicy aż do tylnej części 
szafki. 

 
 
4.3  Eksploatacja filtru 
 

 ZAGROŻENIE 
Spust i filtrowanie tłuszczu wymagają zachowania najwyższej ostrożności, celem uniknięcia 
poważnych oparzeń, jakie mogą powstać przy niezachowaniu ostrożności. Filtrowany 
tłuszcz ma temperaturę 177°C lub zbliżoną. Przed uruchomieniem jakichkolwiek 
przełączników lub zaworów należy upewnić się, że uchwyty spustowe znajdują się w 
odpowiednich położeniach. Podczas spuszczania i filtrowania tłuszczu należy nosić 
odpowiedni sprzęt ochronny. 
 

 ZAGROŻENIE 
NIGDY nie należy spuszczać tłuszczu przy palących się palnikach! Spowoduje to trwałe 
uszkodzenie kadzi i może być przyczyną wybuchowego zapłonu tłuszczu. Skutkuje to 
również unieważnieniem gwarancji Frymaster. 
 

 
 

 

 
 

1. Przełącz wyłącznik zasilania w pozycję 
OFF (Wył.).  Spuść tłuszcz z kadzi do 
miski filtra poprzez obrócenie zaworów w 
kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Jeżeli jest to 
niezbędne, udrożnij przewód spustu od 
wewnątrz kadzi, korzystając z wycioru 
Fryer's Friend. 

 
 

 
 

 ZAGROŻENIE 
Nie należy jednocześnie spuszczać tłuszczu do wewnętrznego układu filtracyjnego z dwu lub 
więcej kadzi - może to spowodować przelanie i wylew gorącego tłuszczu. 
 

 ZAGROŻENIE 
NIGDY nie usiłuj udrażniać zaworu spustowego od strony przedniej! Nagły wylew 
rozgrzanego tłuszczu może spowodować ciężkie poparzenia. 

 
NIE NALEŻY uderzać w zawór spustowy wyciorem, ani innymi przedmiotami. Uszkodzenie 
kuli zaworu będzie przyczyną wycieków i spowoduje utratę gwarancji Frymaster. 

 

 
 

Otwórz zawory spustowe 
obracając je o 90°. 
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2. Jeżeli dołączony jest opcjonalny Power 

Shower należy go teraz zainstalować. 
UWAGA: Należy upewnić się, że uszczelka 
kolista i podkładka są na miejscu i są w 
dobrym stanie, a także we wszystkich 
narożnikach znajdują się śruby. 

 

Zainstaluj 
urządzenie Power 

Shower w kadzi, 
która będzie 

filtrowana.

 
    Umieść Power Shower w odpowiednim miejscu. 
 

 

 ZAGROŻENIE 
Jeżeli frytownica jest wyposażona w Power Shower, NIE włączaj filtru jeżeli Power 
Shower nie znajduje się na swoim miejscu.  Spowoduje do rozpryskiwanie gorącego 
tłuszczu i może spowodować obrażenia. 
 
 

 
 
 
3. Po spłynięciu tłuszczu z kadzi, przesuń 

dźwignię filtru do przodu (w kierunku na 
zewnątrz), aby uruchomić pompę i 
rozpocząć proces filtracji. Pompa może 
włączyć się z krótkim opóźnieniem.  

 

 
 

4. Pompa filtra wciąga tłuszcz przez element filtracyjny i wpycha do obiegu poprzez kadź frytownicy w 
trakcie 5-minutowego cyklu, który nazywamy polerowaniem tłuszczu. W tym cyklu materiał filtrujący 
wychwytuje cząsteczki stałe. 

 
5. Po przefiltrowaniu oleju (po około 5 minutach), należy zamknąć zawór spustowy i poczekać na ponowne 

napełnienie się kadzi. Pompa powinna jeszcze pracować przez 10 do 12 sekund po rozpoczęciu 
bulgotania tłuszczu (lub pryskania z otworów urządzenia Power Shower, jeżeli jest zainstalowane). 
Wyłącz filtr, wymontuj urządzenie Power Shower, jeżeli jest zainstalowane i poczekaj aż ocieknie. 
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 OSTRZEŻENIE 
Pompa filtru jest wyposażona w ręczny przełącznik zerujący, na wypadek przegrzania silnika 
filtru lub innego zwarcia elektrycznego.  Jeżeli dojdzie do aktywacji tego przełącznika, 
wyłącz system filtrujący i odczekaj 20 minut aż silnik pompy ostygnie przed próbą 
wyzerowania przełącznika (patrz zdjęcie niżej). 

 
 

 

 Przełącznik zerowania pompy filtru  
 
 
6. Sprawdź, czy zawór spustowy jest całkowicie zamknięty. (Jeżeli zawór spustowy nie jest całkowicie 

zamknięty, frytownica nie uruchomi się.)  Włącz zasilanie frytownicy i odczekaj aż tłuszcz osiągnie 
temperaturę docelową. 

 
 

 ZAGROŻENIE 
We frytownicach wyposażonych w zestaw filtracyjny, tacę na okruchy  należy opróżniać do 
pojemnika żaroodpornego, codziennie pod koniec czynności kuchennych. Niektóre drobiny 
żywności mogą ulegać samozapłonowi po nasączeniu w pewnych tłuszczach piekarskich. 

 
 

 OSTRZEŻENIE 
Nie ostukuj kosza smażalniczego lub innych przyborów kuchennych na listwie 
uszczelniającej frytownicy.  Funkcją listwy jest uszczelnianie spoiny między kadziami 
frytownicy.  Ostukiwanie koszy frytownicy o listwę w celu oddzielenia tłuszczu spowoduje jej 
odkształcenie i rozszczelnienie spoiny.  Listwa ma z założenia być ciasno spasowana i 
należy ją demontować wyłącznie do czyszczenia. 
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4.4 Demontaż i ponowna instalacja filtra Magnasol 
 
Demontaż 
 
1. Chwyć palcami uchwyty ramki znajdujące się w rogu zestawu i pociągnij w przeciwnych kierunkach w 

celu oddzielenia ramki w narożniku.  Otwieraj dalej ramkę (obróci się w naprzeciwległym narożniku) aż 
możliwe będzie zdjęcie zewnętrznych sit i kratownicy. 

 
2. Oddziel zewnętrzne sita i kratownice. 
 
Czyszczenie 

 
1. Wyczyść obydwa elementy ramki, zewnętrzne sita i kratownicę za pomocą dobrej jakości środka 

odtłuszczającego i gorącej wody z dyszy natryskowej.  Rowki w elementach uszczelniających można 
czyścić krawędzią szorstkiej szmatki Scotch-Brite™ lub innej podobnej. 

 
2. Przy każdym planowanym odparowaniu kadzi, odmontuj zestaw płytowego filtru (cedzakowego) i umieść 

go w odparowywanej kadzi.  Postępuj zgodnie z instrukcją odparowywania zamieszczoną w sekcji 5.1.2. 
niniejszego podręcznika. 

 
3. Przed ponowną instalacją odczekaj aż wszystkie elementy zestawu filtrującego dokładnie wyschną lub 

wytrzyj je dokładnie suchymi, czystymi ręcznikami. 
 
Ponowna instalacja 
 
1. Spasuj ze sobą obydwa sita zewnętrzne i wyrównaj ich krawędzie (patrz ilustracja na następnej stronie). 
 
2. Wsuń sita do jednej z połówek ramki (nie ma znacznie do której).  Sprawdź spasowanie sita dolnego - ma 

znaleźć się w ramce po przeciwnej stronie uchwytu. 
 
3. Wsuń kratownicę między sita, upewniając się że leży równo pośrodku krawędzi sit.   
 
4. Dołącz drugą połówkę ramki w rogu naprzeciwległym do uchwytów i obracając wsuń ramkę w wolne 

krawędzie sita. 
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4.5 Spuszczanie i utylizacja zużytego oleju 
 
Po zużyciu tłuszczu, należy spuścić go do odpowiedniego pojemnika dla przetransportowania do poj 
utylizacyjnego. Frymaster zaleca stosowanie urządzenia Frymaster Shortening Disposal Unit (SDU).  
UWAGA: Korzystając z SDU wyprodukowanego przed styczniem 2004 r., należy pamiętać o zdjęciu 
pokrywy miski filtra przed umieszczeniem zestawu pod odpływem. Aby zdjąć pokrywę, podnosimy przednią 
krawędź i prostym ruchem wyciągamy z szafki.  Szczegółowe instrukcje znajdziesz w broszurze dostarczonej 
wraz z zestawem MSDU.  Jeśli nie ma zestawu utylizacyjnego, odczekujemy na schłodzenie tłuszczu do 
38°C, następnie spuszczamy go do METALOWEGO co najmniej 15-litrowego pojemnika, co zapobiegnie 
rozlaniu tłuszczu.  Po zakończeniu spuszczania tłuszczu, zamknij dokładnie zawór spustowy frytownicy. 
 

 ZAGROŻENIE 
Odczekaj, aż tłuszcz schłodzi się do 38°C przed spuszczeniem go do odpowiedniego 
pojemnika utylizacyjnego. 
 
Spuszczając tłuszcz do zestawu utylizacyjnego, nie napełniaj powyżej kreski maks. napełn. 
na pojemniku. 
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4.6  Użycie opcjonalnego tylnego wypływu zużytego oleju 
 

1. Upewnij się, że miska filtru jest czysta i gotowa do filtracji. 
NIE usuwaj oleju przez brudną lub niekompletną miskę filtru. 

2. Upewnij się, że olej ma temperaturę roboczą. 

3. Przełącz wyłącznik zasilania w pozycję OFF. Ubierz odzież 
ochronną i zachowaj ostrożność. Rozgrzany olej może 
spowodować poważne obrażenia. 

4. Otwórz zawór spustowy kadzi, która ma zostać opróżniona z 
oleju. Kadzie opróżniaj pojedynczo. 

5. Po opróżnieniu kadzi, gdy zużyty olej znajdzie się w misce 
filtru, zamknij zawór spustowy. Upewnij się, że pozostałe 
zawory spustowe i zawory oleju powracającego są zamknięte. 

6. Upewnij się że pojemnik na zużyty olej nie jest pełny, a 
frytownica jest prawidłowo połączona z systemem utylizacji 
oleju. 

7. Wylej olej przekręcając w dół uchwyt zaworu 
opróżniającego. Uruchomi się pompa filtru i olej zostanie 
wypompowany z miski filtru. Po opróżnieniu miski filtru 
wyłącz pompę poprzez przekręcenie uchwytu zaworu 
opróżniającego w górę. Powtórz punkty 1-7, jeżeli konieczne 
jest spuszczenie oleju z innych kadzi. NIE przelewaj wody i 
innych płynów przez system filtrujący. 

8. Ponownie napełnij frytownicę świeżym olejem. 

 
 
 
 
 

 
Uchwyt zaworu opróżniającego jest 
przedstawiony w pozycji zamkniętej 
(OFF (Wył.)). Przekręć go w dół, aby 
usunąć olej z miski filtru. 
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FRYTOWNICA GAZOWA SERII H55 PRO 
ROZDZIAŁ 5: KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA 

 

5.1 Kontrola i konserwacja frytownicy 

CODZIENNE KONTROLE I KONSERWACJA 
 
Kontrola uszkodzeń frytownicy i akcesoriów 
 
Należy sprawdzić, czy żadne kable i przewody nie są poluzowane lub naderwane, czy nie występują wycieki 
oraz czy w kadzi lub w szafce nie znajdują się żadne ciała obce. Ponadto należy zwrócić uwagę na wszelkie 
inne oznaki, wskazujące że frytownica i akcesoria nie są gotowe do bezpiecznej eksploatacji. 
 
Czyszczenie szafki frytownicy 
 
Wnętrze szafki frytownicy czyść suchą czystą szmatką. Przecieraj wszystkie dostępne metalowe powierzchnie 
i podzespoły, celem usunięcia nagromadzonego tłuszczu i kurzu. 
 
Zewnętrzne powierzchnie szafki frytownicy czyścimy czystą wilgotną szmatką zwilżoną w preparacie 
McDonald’s All Purpose Concentrate. 
 

 ZAGROŻENIE 
Nigdy nie usiłuj czyścić frytownicy podczas smażenia, lub gdy kadź napełniona jest gorącym 
tłuszczem. Jeśli do rozgrzanego tłuszczu przedostanie się woda, spowoduje to rozchlapy-
wanie tłuszczu, co może spowodować ciężkie oparzenia osób postronnych. 
 
COTYGODNIOWE KONTROLE I KONSERWACJA 
 
Opróżnienie i czyszczenie kadzi 
 
Podczas normalnej eksploatacji frytownice wewnątrz kadzi stopniowo osadza się zwęglony tłuszcz. Ten osad 
należy okresowo usuwać, aby utrzymać wydajną pracę frytownicy. 
 

 ZAGROŻENIE 
Odczekaj, aż tłuszcz schłodzi się do 38°C przed spuszczeniem go do odpowiedniego 
pojemnika utylizacyjnego. 
 
 
1. Opróżnij kadź zgodnie z instrukcjami z Sekcji 4.1 (strona 4-1), ale nie napełniaj jej ponownie tłuszczem. 
 
2. Po opróżnieniu kadzi usuń wszystkie drobiny żywności oraz pozostały tłuszcz z kadzi i miski filtra (jeżeli 

jest na wyposażeniu). UWAŻAJ, gdyż substancje te mogą powodować ciężkie oparzenia przy kontakcie z 
gołą skórą. 

 
3. Zamknij całkowicie zawór spustowy i wypełnij kadź roztworem środka czyszczącego do zmywarek 

automatycznych i wody (lub dostępnego w handlu środka do odparowywania) aż do dolnej kreski OIL-
LEVEL (poziom oleju).  
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4. Ustaw termostat na 91ºC lub za pomocą komputera uruchom program odparowania (patrz osobna 
broszura Frymaster Fryer Controllers User’s Manual) i pozostaw roztwór w tej temperaturze przez 1 
godzinę. 

 

 OSTRZEŻENIE 
Podczas tego procesu nie należy pozostawiać frytownicy bez nadzoru. Jeżeli roztwór 
przeleje się, natychmiast ustaw przełącznik ON/OFF (Wł./Wył.) w pozycji OFF (Wył.). 
 
5. Po przegotowaniu roztworu przez 1 godzinę ustaw przełącznik ON/OFF (Wł./Wył.) w pozycji OFF 

(Wył.), aby umożliwić schłodzenie roztworu. 
 
6. Wylej roztwór do odpowiedniego pojemnika. (NIE do miski wbudowanego systemu filtrującego ani 

do zbiornika utylizacji tłuszczu SDU) a następnie dokładnie wyczyść frytownicę za pomocą czystej 
szmatki. 

 
7. Zamknij zawór spustowy i wypełnij kadź czystą, zimną wodą, a następnie wylej ją do odpowiedniego 

pojemnika. (NIE do miski wbudowanego systemu filtrującego ani do zbiornika utylizacji tłuszczu 
SDU). Ponownie przepłukaj kadź, a następnie wytrzyj ją czystym, suchym ręcznikiem. 

 

 ZAGROŻENIE 
Przed napełnieniem kadzi olejem smażalniczym lub tłuszczem piekarskim należy sprawdzić, 
czy nie znajduje się w niej woda. Gdy olej lub tłuszcz zostaną podgrzane do temperatury 
smażalniczej, woda znajdująca się w kadzi spowoduje rozpryskiwanie się tłuszczu. 
 
Czyszczenie miski filtru, dostawek i akcesoriów 
 
Podobnie jak w przypadku kadzi, w misce filtru oraz dostawkach i akcesoriach takich jak kosze, tackach 
osadowych, czy też tacach do smażenia ryb gromadzi się zwęglony tłuszcz. 
 
Przetrzyj miękką szmatką nawilżoną roztworem detergentu miskę filtru oraz wszystkie możliwe do 
demontażu części oraz akcesoria (części można również umyć w zmywarce do naczyń). Dokładnie opłucz 
każdą część. NIE UŻYWAJ do czyszczenia tych części wełny stalowej, ani  papieru ściernego. Zarysowania 
spowodowane skrobaniem mogą utrudnić kolejne czyszczenie tych elementów.  
 

 OSTRZEŻENIE 
Należy używać środek czyszczący dopuszczony do sprzedaży, przeznaczony do wydajnego 
czyszczenia i odkażania powierzchni mających kontakt z żywnością. Przed użyciem, 
zapoznaj się z wszelkimi oświadczeniami i ostrzeżeniami. Szczególną uwagę zwrócić należy 
na stężenie roztworu czyszczącego oraz dopuszczalny czas jego styczności z 
powierzchniami obróbki żywności. 
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COMIESIĘCZNE KONTROLE I KONSERWACJA 
 
Kontrola kalibracji gałki termostatu sterownika analogowego 
 
(Wymagane jedynie dla urządzeń wyposażonych w sterownik analogowy) 
 
1. Wsadź do tłuszczu dobrej jakości termometr lub sondę termiczną, tak, aby końcówka dotykała do sondy 

termicznej frytownicy, a następnie przekręć gałkę termostatu na temperaturę smażenia. 
 
2. Po osiągnięciu temperatury roboczej, należy poczekać aż palnik uruchomi się i zgaśnie trzy razy, co 

sprawi że temperatura oleju smażalniczego będzie jednorodna. Jeśli to niezbędne, zamieszaj zawartość, 
aby stopić cały tłuszcz na spodzie kadzi. 

 
3. Kiedy lampka nagrzewu zaświeci się po raz czwarty, odczyt termometru/pirometru powinien mieścić się 

w granicach ±2°C temperatury nastawionej pokrętłem urządzenia. Jeśli tak nie jest, dokonaj kalibracji 
pokrętła, w następujący sposób: 

 
a. Poluzuj śrubkę regulacyjną w gałce sterującej termostatem, aż do momentu gdy galka będzie 

swobodnie obracać się na trzpieniu. 
 

b. Obróć zewnętrzną oprawę gałki tak, aby kreska kontrolna na niej zrównała się z karbikiem od-
powiadającym odczytowi pirometru lub termometru. 

 
c. Przytrzymując pokrętło, dokręć śrubkę regulacyjną. 

 
d. Przy następnym zaświeceniu się lampki nagrzewu, sprawdź ponownie odczyt termometru lub pi-

rometru z ustawieniem pokrętła temperatury. 
 

e. Powtarzaj czynności 3.a do 3.d, aż odczyt pirometru lub termometru i ustawienie pokrętła zgodzą się 
z tolerancją do ±2°C. Jeżeli wykalibrowanie nie jest możliwe, zadzwoń do Autoryzowanego Oś-
rodka Serwisu. 

 
5. Usuń sondę termometru lub pirometru. 
 
Kontrola dokładności temperatury docelowej dla sterownika Computer Magic III.5  
 
(Wymagane jedynie dla urządzeń wyposażonych w sterownik Computer Magic III.5 .) 
 
1. Wsadź do tłuszczu dobrej jakości termometr lub sondę termiczną, tak, aby końcówka dotykała do sondy 

termicznej frytownicy. 
 
2. Kiedy wyświetlacz pokaże szereg kresek “----” lub nazwę produktu (wskazującą, że zawartość kadzi ma 

temperaturę w odpowiednim zakresie), jednokrotnie wciśnij przełącznik  aby pokazać temperaturę 
tłuszczu zarejestrowaną przez próbnik. 

 
3. Dwukrotnie wciśnij przełącznik  aby wyświetliła się temp. docelowa. 
 
4. Zapisz temperaturę zarejestrowaną przez termometr lub pirometr. Faktyczna temperatura nie powinna 

odbiegać od odczytu pirometru na więcej niż  ± 2ºC. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z autoryzowanym 
punktem serwisowym. 
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Cokwartalne kontrole i konserwacja 

Czyszczenie zestawu dmuchawy powietrza 
 
1. Odłącz przewody dmuchawy i odkręć cztery nakrętki mocujące dmuchawę. 
 

 

 
 

 
 

2. Usuń trzy nakrętki przytwierdzające silnik zestawu dmuchawy do jej obudowy i oddziel od siebie te dwa 
komponenty. 

 
3. Owiń silnik plastikiem, aby nie dostała się do niego woda. Popryskaj wiatrak i obudowę dmuchawy 

środkiem odtłuszczającym lub czyszczącym. Pozostaw na pięć minut. Spłukaj wiatrak i obudowę gorącą 
wodą, a następnie osusz czystą szmatką. 

 

 

Przewody 
Nakrętki 

mocujące 
dmuchawę 
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4. Usuń plastikową osłonę z silnika zestawu dmuchawy. Ponownie zamontuj silnik zestawu dmuchawy i 
obudowę. Zamontuj zestaw dmuchawy we frytownicy. 

 
5. Zamontuj osłonę dmuchawy lub zestaw osłon. 
 
6. Zapal frytownicę zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 3, Sekcja 3.1. 
 
7. Jeżeli palniki będą płonąć przez przynajmniej 90 sekund, należy przyjrzeć się płomieniom przez 

wzierniki, znajdujące się po obu stronach dmuchawy powietrza do spalania. 

 

 

 
Mieszanka gazu i powietrza jest odpowiednia, jeżeli ciśnienie w kolektorze palnika jest zgodne z 
odpowiednią tabela ze strony 2-7 a palniki emitują jasną, pomarańczowo-czerwoną poświatę. Jeżeli widoczny 
jest niebieski płomień lub na palnikach widoczne są ciemne punkty, należy skorygować mieszankę gazu w 
następujący sposób.  
 

Obok obudowy dmuchawy, na przeciwko silnika znajduje się blaszka z nakrętką blokującą. Należy polu-
zować nakrętkę tak, aby możliwe było poruszanie blaszki, a następnie skorygować pozycję blaszki w celu 
otwarcia lub zamknięcia wlotu powietrza aż do uzyskania jasnej, pomarańczowo-czerwonej poświaty. Należy 
ostrożnie przytrzymać blaszkę i dokręcić nakrętkę blokującą. 

 

Prawy 
wziernik 

 

Lewy wziernik 
znajduje się za 

silnikiem 
(UWAGA:  Dla zwięk-

szenia czytelności 
usunięto osłonę 

dmuchawy.) 
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KONTROLE I KONSERWACJA PRZEPROWADZANE CO PÓŁ ROKU 

Czyszczenie rurki odpowietrznika zaworu gazu 

UWAGA:  Ta procedura nie jest wymagana w przypadku frytownic przeznaczonych na 
eksport do krajów UE. 

1. Ustaw przełącznik zasilania frytownicy oraz zawór gazu w pozycję OFF (Wył.). 

2. Ostrożnie wykręć rurkę odpowietrznika od zaworu gazu. UWAGA:  W celu ułatwienia demontażu można 
wyprostować rurkę odpowietrznika. 

3. Przeciągnij przez rurkę kawałek zwykłego drutu mocującego (o średnicy 13,2 mm), aby usunąć wszelkie 
blokady. 

4. Usuń drut i dmuchnij w rurkę, aby upewnić się, że jest drożna. 

5. Zamontuj rurkę i wygnij ją tak, aby otwór był skierowany w dół. 
 
Kontrola ciśnienia w kolektorze palnika 
 

 ZAGROŻENIE 
Tę czynność serwisową powinien wykonywać jedynie wykwalifikowany technik serwisant. W 
celu jej przeprowadzenia skontaktuj się z lokalnym FASC. 
 
5.2 Kontrola i konserwacja wbudowanego systemu filtrującego 

 OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie należy uruchamiać systemu filtrującego, jeżeli nie znajduje się w nim olej smażal-

niczy lub tłuszcz piekarski. 
 

 OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie należy używać miski filtra do transportu zużytego oleju w miejsce utylizacji. 

 

 OSTRZEŻENIE 
Nie należy nigdy zlewać wody do miski filtra. Woda spowoduje uszkodzenie pompy filtra. 

 
System filtracyjny FootPrint Pro nie wymaga innych czynności zapobiegawczo-konserwacyjnych poza 
codziennym czyszczeniem miski filtra roztworem gorącej wody i środka czyszczącego. 
 
Jeżeli zauważysz, że system pompuje wolno lub wcale, sprawdź czy sito miski filtra znajduje się na misce i 
czy na nim znajduje się papier filtrujący. (Jeżeli urządzenie jest wyposażone w sito filtrujące Magnasol, a nie 
standardowy system sita i papieru, upewnij się, że dolna uszczelka kolista znajduje się na swoim miejscu i jest 
w dobrym stanie.)  Upewnij się że dwie uszczelki koliste na mocowaniu w prawej przedniej części miski filtru 
znajdują się na swoim miejscu i są w dobrym stanie.  
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Jeżeli system jest wyposażony w urządzenie Power Shower, opróżniaj je dokładnie po każdym użyciu. Jeżeli 
w miejscu w którym urządzenie Power Shower jest dołączane do kadzi wycieka olej, sprawdź czy uszczelka 
kolista i podkładka przy złączu znajdują się na swoich miejscach i są w dobrym stanie. Jeżeli podejrzewasz 
zator, odkręć mocowania w każdym rogu ramy. Zostaw ramę na kilka minut w misce z gorącą wodą, aby 
rozpuścić nagromadzony lub stwardniały tłuszcz/olej. Za pomocą długiej, wąskiej szczotki do butelek, środka 
czyszczącego i gorącej wody wyczyść wnętrze rurek. Jeżeli jest to konieczne włóż do wszystkich dziur w 
ramie wyprostowany spinacz do papieru lub inny drucik o podobnej średnicy, aby usunąć stwardniały tłuszcz 
piekarski lub inne zanieczyszczenia. Spłukaj gorącą wodą, dokładnie wysusz, a następnie ponownie zamontuj 
zaślepki przed użyciem. 

 

 ZAGROŻENIE 
Niezainstalowanie zaślepek w urządzeniu Power Shower spowoduje wypryskiwanie oleju z 
kadzi podczas filtracji, co grozi ciężkimi poparzeniami personelu. 
 
5.3 Całościowe oględziny coroczne/okresowe  
 
Urządzenie to powinno być okresowo kontrolowane i regulowane przez kwalifikowanego serwisanta, w 
ramach programu systematycznej konserwacji wyposażenia kuchni. 
 
Frymaster zaleca, aby Serwisant akredytowany przez producenta dokonywał co najmniej dorocznego 
przeglądu urządzenia w zakresie: 
 
Frytownica 
 
• Oględziny szafki wewnątrz i na zewnątrz, z przodu i z tyłu, pod kątem nagromadzeń tłuszczu. 
 
• Sprawdzenie czy przewód kominowy nie jest zatkany przez odłamki lub nagromadzenie się stwardniałego 

tłuszczu lub oleju. 
 
• Sprawdzenie czy palniki i powiązane komponenty (czyli zawór gazu, świeczki, zapalniki itd.) są w do-

brym stanie i działają poprawnie. Kontrola szczelności w miejscach połączeń gazowych oraz 
odpowiedniego dokręcenia wszystkich połączeń. 

 
• Sprawdzenie, czy ciśnienie w kolektorze palnika jest zgodne z etykietą urządzenia. 
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• Sprawdzenie, czy sondy temperatury i wysokotemperaturowe są właściwie podłączone, dokręcone i 
działają należycie, oraz że osłony sond są nadal na właściwych miejscach. 

 
• Sprawdzenie, czy elementy skrzynki podzespołów i styków (tzn. komputer/sterownik, przekaźniki, płyty 

interfejsów, transformatory, styczniki, etc.) są w należytym stanie i wolne od zaolejenia i innych zaniec-
zyszczeń. Sprawdzenie, czy przewody skrzynki podzespołów i styków są należycie podłączone i że 
okablowanie jest w dobrym stanie. 

 
• Sprawdzenie, czy wszystkie elementy zabezpieczające (tzn. osłony styków, przełączniki resetujące, etc.) 

są na miejscu i działają poprawnie. 
 
• Sprawdzenie, czy kadź jest we właściwym stanie, wolna od przecieków, oraz że izolacja kadzi pozostaje 

w stanie używalności.  
 
• Sprawdzenie, czy całość okablowania i styków jest nieobluzowana i w dobrym stanie. 
 
Wewnętrzny układ filtracyjny  
 
• Oględziny wszystkich przewodów zwrotnych i odpływowych tłuszczu pod kątem wycieków i pot-

wierdzenie, że wszystkie złączki są sprawne. 
 
• Oględziny miski filtra pod kątem wycieków i czystości. Jeżeli w koszu na okruchy znajduje się duża ich 

ilość, należy pouczyć właściciela/użytkownika, że kosz na okruchy powinien być codziennie opróżniany 
do żaroodpornego pojemnika. 

 
• Sprawdzenie, czy wszystkie uszczelki koliste i inne (także te dla urządzenia Power Shower oraz przy 

szybkozłączach) znajdują się na swoich miejscach i są w dobrym stanie. Jeżeli uszczelki są zużyte lub 
uszkodzone, należy je wymienić. 

 
• Kontrola szczelności układu filtrującego w zakresie:  
 

− Sprawdzenie, czy miska filtra jest na miejscu, zamontowana poprawnie. 
 

− Przy opróżnionej misce filtra, należy po kolei umieszczać każdą dźwignię zwrotu oleju w pozycji ON 
(Wł.). Sprawdzenie, czy pompa uruchamia się i że w tłuszczu piekarskim właściwej kadzi pojawiają 
się pęcherzyki (lub słychać bulgot z urządzenia Power Shower). 

  
− Zamknij wszystkie zawory zwrotne oleju (czyli ustaw wszystkie dźwignie w pozycji OFF (Wył.)). 

Sprawdzenie, czy każdy zawór zwrotny działa poprawnie poprzez aktywowanie pompy filtru za po-
mocą dźwigni na jednym z mikroprzełączników zwracania oleju. W żadnej kadzi nie powinny być 
widoczne pęcherzyki powietrza (a z urządzenia Power Shower nie powinien wydobywać sie bulgot). 

 
− Sprawdzenie, czy miska filtra jest gotowa do filtrowania, a następnie opróżnienie kadzi z tłuszczu 

ogrzanego do 177°C do miski filtra i zamknięcie zaworu odpływowego frytownicy. Ustaw wyłącznik 
w położeniu Włączone (ON (Wł.)). Poczekaj aż olej smażalniczy wleje się z powrotem do kadzi (na 
co wskazują pęcherzy w oleju smażalniczym lub zaprzestanie wypływu oleju z urządzenia Power 
Shower). Ustaw dźwignię powrotu oleju na pozycję OFF (Wył.). Czas ponownego napełnienia kadzi 
powinien wynieść około 2 minut i 30 sekund. 
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FRYTOWNICA GAZOWA SERII H55 PRO 
ROZDZIAŁ 6: DIAGNOSTYKA EKSPLOATACYJNA 

 

6.1 WSTĘP 

W tym dziale zamieszczono szereg przystępnych wskazówek do postępowania z częściej spotykanymi 
problemami, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia. Następujące porady mają pomóc w 
usunięciu - lub co najmniej poprawnej diagnozie - ewentualnych usterek urządzenia. Mimo że w niniejszym 
rozdziale omówiono tematy najczęściej spotykane, istnieje zawsze możliwość napotkania usterki, o której 
instrukcja milczy. W takich przypadkach, personel Serwisu Technicznego Frymaster dołoży wszelkich starań, 
aby pomóc Ci w identyfikacji i usunięciu usterki. 
 
Podczas diagnozowania usterek, stosuj zawsze procedurę eliminacji, rozpoczynając od rozwiązań 
najprostszych i przechodząc do coraz bardziej złożonych. Najważniejsze jest nieustanne zmierzanie do 
ustalenia, co było przyczyną danego problemu. Elementem rozwiązania będą również czynności 
zapewniające, że awaria się nie powtórzy. Po awarii sterownika z uwagi na złą jakość styku, należy 
skontrolować również wszystkie inne styki. Jeśli wielokrotnie "wysiada" dany bezpiecznik, ustal przyczynę. 
Pamiętaj zawsze, że defekt niewielkiego elementu nierzadko wskazuje na potencjalną możliwość awarii lub 
niesprawności znacznie ważniejszego podzespołu lub układu. 
 
Niektóre sposoby rozwiązywania problemów opisane w niniejszym rozdziale wiążą się z usunięciem 
podejrzanego elementu i zastąpienie go takim, o którym wiadomo że jest sprawny. W takich przypadkach 
odpowiednie instrukcje znajdują się w Sekcji 6.6. 
 
Jeżeli nie jesteś pewien, jakie należy podjąć działania, zadzwoń do Działu Obsługi Technicznej Frymaster lub 
do lokalnego Autoryzowanego Centrum Serwisowego Frymaster. 
 

Zanim zadzwonisz do INFOLINII Frymaster (1-800-551-8633): 
 

• Upewnij się, że przewody elektryczne są poprawnie włączone, a autowyłączniki działają. 
• Upewnij się, że szybkozłącza połączenia do sieci gazowej jest odpowiednio podłączona. 
• Upewnij się, że wszystkie zawory sieci gazowej są otwarte. 
• Upewnij się, że zawory odpływowe kadzi są całkowicie zamknięte.  

 

 ZAGROŻENIE 
Rozgrzany tłuszcz powoduje groźne oparzenia. Nie należy nigdy przemieszczać 
urządzenia napełnionego rozgrzanym tłuszczem, ani przelewać go z jednego pojemnika 
do innego. 
 

 ZAGROŻENIE 
Urządzenie to musi być odłączone od sieci przy wszelkich czynnościach serwisowych i 
konserwacyjnych, za wyjątkiem prób obwodów elektrycznych. Zachowaj szczególną 
ostrożność podczas takich testów. 
 
Urządzenie to może posiadać dwa lub więcej punkty kontaktowe z siecią zasilania. Przed 
serwisowaniem odłącz wszelkie przewody elektryczne. 
 
Oględziny, testowanie i naprawę podzespołów elektrycznych powierzać należy 
wyłącznie kwalifikowanym serwisantom. 
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6.2 Rozwiązywanie problemów z frytownicami wyposażonymi w sterownik Computer 
Magic III.5, podnośnik koszy lub sterownik cyfrowy 

 
USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 

A. Nie włączono komputera. A. Wciśnij wyłącznik zasilania ON/OFF 
(Wł./Wył) komputera. 

B. Brak dopływu energii do frytownicy.
B. Sprawdź czy przewód zasilania komputera 

jest włączony, a autowyłącznik nie 
"wyskoczył". 

C. Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

C. Jeżeli dysponujesz zastępczym 
stycznikiem, o którym wiadomo że jest 
sprawny, zastąp nim podejrzany stycznik. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamienny stycznik w 
FASC. 

Brak obrazu na 
wyświetlaczu. 

D. Niesprawny komputer/sterownik. 
D. Zastąp podejrzany komputer/sterownik 

działającym, jeżeli takim dysponujesz. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamiennik w FASC. 

Na wyświetlaczu 
widoczne jest  

(problem) oraz włącza 
się sygnał dźwiękowy. 

Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

 Jeżeli dysponujesz zastępczym 
stycznikiem, o którym wiadomo że jest 
sprawny, zastąp nim podejrzany stycznik. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamienny stycznik w 
FASC. 

A. Niedomknięty zawór odpływowy. A. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji 
OFF (Wył), zamknij zawór (zawory) 
odpływowy, a następnie ustaw przełącznik 
zasilania w pozycji ON (Wł). 

B. Zawór gazu nie jest odkręcony. B. Przekręć gałkę zaworu gazu w pozycję 
ON (Wł) 

C. Zamknięty ręczny zawór odcinania 
gazu. 

C. Upewnij się, że wszystkie ręczne zawory 
odcinające są otwarte. Upewnij się, że 
główny zawór odcinający gaz jest otwarty.

D. Nieprawidłowe połączenie 
szybkozłącza do sieci gazowej. 

D. Upewnij się, że szybkozłącze na 
elastycznej linii gazowej jest mocno 
połączone z frytownicą. 

Na wyświetlaczu 
widoczne jest  
(Pomoc) oraz włącza 

się sygnał dźwiękowy. 
Włączony wskaźnik 
nagrzewu, ale brak 

nagrzewu. 

E. Zatkana lub niesprawna dmuchawa 
powietrza. 

E. Upewnij się, że dmuchawa działa. Jeżeli 
tak nie jest, zadzwoń po pomoc do FASC. 
Jeżeli dmuchawa powietrza jest sprawna, 
wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika.  



 

6-3 

USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 

A. Niesprawny komputer/sterownik. 
A. Zastąp podejrzany komputer/sterownik 

działającym, jeżeli takim dysponujesz. Jeżeli 
frytownica będzie działała prawidłowo, 
zamów zamiennik w FASC. 

Na wyświetlaczu 
widoczne jest  

(niska temperatura), 
wskaźnik nagrzewu 

normalnie włącza się i 
wyłącza, ale palniki 

nie palą się a 
dmuchawa nie  

włącza się. 

B. Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

B. Jeżeli dysponujesz zastępczym 
stycznikiem, o którym wiadomo że jest 
sprawny, zastąp nim podejrzany stycznik. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamienny stycznik w 
FASC. 

Frytownica powoli 
wychodzi z cyklu 

topienia. Na krótko po 
zakończeniu cyklu 

topienia na 
wyświetlaczu pojawia 

się  (Pomoc). 

Brudna lub zatkana dmuchawa 
powietrza. 

 Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

Frytownica działa 
normalnie ale 
przywracanie 

przebiega powoli 
podczas smażenia. 

Brudna lub zatkana dmuchawa 
powietrza. 

 Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

A. Brudna lub zatkana dmuchawa 
powietrza. 

A. Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

B. Brudna lub zatkana rurka 
odpowietrznika zaworu gazu (tylko 
frytownice na rynki spoza UE). 

B. Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

Frytownica działa 
normalnie ale podczas 

zapalania palników 
rozlegają się trzaski. 

C. Niesprawna dmuchawa powietrza. C. Jeżeli dmuchawa wolno się rozpędza, 
skontaktuj się z FASC. 

Wyświetlacz pokazuje 
 (Pomoc) i 

rozlega się sygnał 
dźwiękowy, ale 

frytownica działa 
normalnie (fałszywy 

alarm). 

Niesprawny komputer/sterownik. 

 Zastąp podejrzany komputer/sterownik 
działającym, jeżeli takim dysponujesz. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamiennik w FASC. 

Komputer nie 
przechodzi w tryb 

programowania albo 
niektóre przyciski 

działają. 

Niesprawny komputer/sterownik. 

Zastąp podejrzany komputer/ 
sterownik działającym, jeżeli takim 
dysponujesz. Jeżeli frytownica będzie 
działała prawidłowo, zamów zamiennik w 
FASC. 

Wskaźnik nagrzewu 
jest włączony, 

dmuchawa działa, ale 
palnik nie zapala się. 

Spalony bezpiecznik na płycie 
interfejsu lub w module zapłonu.  Wymień bezpiecznik. 
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USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 
Po wstępnym 

uruchomieniu wskaźnik 
nagrzewu wyłącza się. 

Na wyświetlaczu 
widoczne jest  

(wysoka temperatura) 
lub  (GORĄCE) 
oraz włącza się sygnał 

dźwiękowy. 

Niesprawny komputer/sterownik. 

 Zastąp podejrzany komputer/ 
sterownik działającym, jeżeli takim 
dysponujesz. Jeżeli frytownica będzie 
działała prawidłowo, zamów zamiennik w 
FASC. 

 
6.3 Rozwiązywanie problemów z frytownicami wyposażonymi w sterownik tranzystorowy 
(analogowy) 
 

USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 
A. Brak dopływu energii do 

frytownicy. 
A. Sprawdź czy przewód zasilania komputera 

jest włączony, a autowyłącznik nie 
"wyskoczył". 

B. Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

B. Jeżeli dysponujesz zastępczym 
stycznikiem, o którym wiadomo że jest 
sprawny, zastąp nim podejrzany stycznik. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamienny stycznik w 
FASC. 

Przełącznik zasilania w 
pozycji ON (Wł), 

światełka sterownika 
nie świecą się, a 

frytownica nie 
nagrzewa się. 

C. Uszkodzony sterownik. 
C. Zastąp podejrzany komputer/sterownik 

działającym, jeżeli takim dysponujesz. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamiennik w FASC. 

Świeci się lampka 
zasilania, lampka 

usterki, a lampka trybu 
nagrzewania jest 

wyłączona. 

Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

 Jeżeli dysponujesz zastępczym stycznikiem, 
o którym wiadomo że jest sprawny, zastąp 
nim podejrzany stycznik. Jeżeli frytownica 
będzie działała prawidłowo, zamów 
zamienny stycznik w FASC. 

A. Niedomknięty zawór odpływowy. 
A. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF 

(Wył), zamknij zawór (zawory) 
odpływowy, a następnie ustaw przełącznik 
zasilania w pozycji ON (Wł). 

B. Zawór gazu nie jest odkręcony. B. Przekręć gałkę zaworu gazu w pozycję 
ON (Wł). 

C. Zamknięty ręczny zawór odcinania 
gazu. 

C. Upewnij się, że wszystkie ręczne zawory 
odcinające są otwarte. Upewnij się, że 
główny zawór odcinający gaz jest otwarty.

D. Nieprawidłowe połączenie 
szybkozłącza do sieci gazowej. 

D. Upewnij się, że szybkozłącze na 
elastycznej linii gazowej jest mocno 
połączone z frytownicą. 

Świeci się lampka 
zasilania, lampka 

usterki, a lampka trybu 
nagrzewania jest 

włączona. Palniki nie 
zapalają się.  

E. Zatkana lub niesprawna dmuchawa 
powietrza. 

E. Upewnij się, że dmuchawa działa. Jeżeli 
tak nie jest, zadzwoń po pomoc do FASC. 
Jeżeli dmuchawa powietrza jest sprawna, 
wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 



 

6-5 

USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 

A. Uszkodzony sterownik. 
A. Zastąp podejrzany komputer/sterownik 

działającym, jeżeli takim dysponujesz. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamiennik w FASC. 

Lampka trybu 
nagrzewania normalnie 

włącza się i wyłącza. 
Dmuchawa nie działa i 

palniki nie zapalają się. B. Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

B. Jeżeli dysponujesz zastępczym stycznikiem, 
o którym wiadomo że jest sprawny, zastąp 
nim podejrzany stycznik. Jeżeli frytownica 
będzie działała prawidłowo, zamów 
zamienny stycznik w FASC. 

Frytownica powoli 
wychodzi z cyklu 

topienia. Lampka trybu 
nagrzewania jest 

włączona. Po chwili od 
zakończenia cyklu 
topienia zapala się 

lampka sygnalizująca 
usterkę. 

Brudna lub zatkana dmuchawa 
powietrza. 

 Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

Frytownica działa 
normalnie ale 

przywracanie przebiega 
powoli podczas 

smażenia. 

Brudna lub zatkana dmuchawa 
powietrza. 

 Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

A. Zatkana dmuchawa powietrza. 
A. Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 

instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

B. Brudna lub zatkana rurka 
odpowietrznika zaworu gazu (tylko 
frytownice na rynki spoza UE). 

B. Wyczyść i dokonaj korekcji zgodnie z 
instrukcjami znajdującymi się w rozdziale 
5 niniejszego podręcznika. 

Frytownica działa 
normalnie ale podczas 

zapalania palników 
rozlegają się trzaski. 

C. Niesprawna dmuchawa powietrza. C. Jeżeli dmuchawa wolno się rozpędza, 
skontaktuj się z FASC. 

Wskaźnik nagrzewu jest 
włączony, dmuchawa 
działa, ale palnik nie 

zapala się. 

Spalony bezpiecznik na płycie 
interfejsu lub w module zapłonu. Wymień bezpiecznik. 

A. Uszkodzony sterownik. 
A. Zastąp podejrzany komputer/sterownik 

działającym, jeżeli takim dysponujesz. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamiennik w FASC. 

Lampka trybu 
nagrzewania normalnie 

włącza się i wyłącza, 
frytownica działa 

normalnie, ale bez 
przerwy świeci się 

lampka sygnalizująca 
usterkę (fałszywy 

alarm). 

B. Uszkodzenie stycznika lub zespołu 
przewodów komputera. 

B. Jeżeli dysponujesz zastępczym stycznikiem, 
o którym wiadomo że jest sprawny, zastąp 
nim podejrzany stycznik. Jeżeli frytownica 
będzie działała prawidłowo, zamów 
zamienny stycznik w FASC. 
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Lampka trybu nagrzewu 
jest włączona przy 

przełączniku zasilania 
ustawionym w pozycji 

OFF (Wył). Po 
wstępnym 

uruchomieniu, 
frytownica nagrzewa się 

aż do zapalenia się 
lampki sygnalizującej 

usterkę. Temperatura w 
kadzi przekracza 210°C. 

Uszkodzony sterownik. 
Zastąp podejrzany komputer/sterownik 
działającym, jeżeli takim dysponujesz. 
Jeżeli frytownica będzie działała 
prawidłowo, zamów zamiennik w FASC. 

 
6.4 Rozwiązywanie problemów z wbudowanym system filtracyjnym 

USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 
A. W przegrzanym silniku wyskoczył 

bezpiecznik termiczny. 
 

Test:  Jeżeli pompa nagle przestała 
pracować podczas procesu filtracji, a 
zwłaszcza po kilku cyklach 
filtrowania, prawdopodobnie 
przegrzał sie silnik pompy. Ustaw 
uchwyt filtru w pozycji OFF (Wył.), 
odczekaj przynajmniej 45 minut aż 
silnik wystygnie, a następnie 
naciśnij przycisk zerujący silnika 
pompy. Spróbuj uruchomić pompę.

A. Jeżeli po wyzerowaniu przełącznika 
przegrzania, pompa była przegrzana.  

 
Zawsze filtruj olej w temperaturze 
zbliżonej do roboczej. 
 
Po przefiltrowaniu dwóch kadzi jedna po 
drugiej pozwól silnikowi wychłodzić sie 
przez 10 minut. 
 
Sprawdzaj papier filtru między kolejnymi 
cyklami filtrowania. Wymień papier jeżeli 
zgromadziło się dużo osadu. 

Pompa nie  
uruchamia się. 

 
LUB 

 
Pompa przestaje 

pracować podczas 
filtrowania. 

 
 
 
 
 
 
 

B. Uszkodzony mikroprzełącznik 
dźwigni filtru. 

 
Test:  Jeżeli jest to frytownica 
wielokadziowa, spróbuj włączyć 
pompę za pomocą innego uchwytu. 
Jeżeli pompa się uruchomi, 
mikroprzełącznik uchwytu jest 
prawdopodobnie niedokładnie 
umocowany lub jest uszkodzony. 
 
Gdy uchwyt zostanie umieszczony 
w pozycji ON (Wł.) dźwignia na 
mikroprzełączniku powinna być 
silnie dociśnięta do przełącznika. 
Jeżeli tak jest, oznacza to że 
przełącznik jest niesprawny. W 
przeciwnym przypadku przełącznik 
jest luźny lub nieprawidłowo 
umiejscowiony. 
 

B. Jeżeli przełącznik jest luźny, dokręć 
mocujące go śruby i nakrętki i sprawdź 
czy po przełączeniu uchwytu w pozycję 
ON (Wł.) dźwignia na mikroprzełączniku 
jest silnie dociśnięta do przełącznika. 

 
Jeśli usterka nie ustępuje, zadzwoń do 
lokalnego FASC. 
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(Kontynuacja z 
poprzedniej strony.) 

C. Zator w pompie filtru.. 
 

Test:  Zamknij zawór spustowy. 
Ustaw dźwignię filtra w pozycji 
OFF (Wył.), odczekaj przynajmniej 
45 minut aż silnik wystygnie, a 
następnie naciśnij przycisk zerujący 
silnika pompy.Wyciągnij miskę 
filtru z urządzenia i włącz pompę. 
Jeżeli silnik pompy zamruczy a 
następnie zatrzyma się, przyczyną 
jest zator pompy. 

C. Zatory pompy zazwyczaj spowodowane są 
nawarstwieniem się osadów w pompie, 
czego przyczyną są niewłaściwie dobrane 
wymiarowo elementy filtru, ich 
niewłaściwa instalacja, lub niekorzystanie 
z sita na okruchy. Zadzwoń do FASC, aby 
usunąć zator. 

 
Upewnij się, że zastosowano papier filtru 
o odpowiednim rozmiarze, a także 
zainstalowane jest sito na okruchy. 

A. Tłuszcz jest za zimny. 

A. W celu poprawnej filtracji, olej powinien 
mieć temperaturę około 177°C. Jeżeli 
temperatura jest niższa, olej staje się zbyt 
gęsty by łatwo przedostać się przez środek 
filtrujący, co powoduje znacznie 
wolniejszy powrót oleju, a także 
możliwość przegrzania pompy.  

Pompa rozpoczyna 
pracę, brak przepływu 

lub jest on  
bardzo wolny. 

B. Nieprawidłowo zainstalowane lub 
przygotowane komponenty miski 
filtru. 
 
Test:  Zamknij zawór spustowy. 
Ustaw uchwyt filtru w pozycji  
OFF (Wył.), wyciągnij miskę filtru 
(oraz urządzenie Power Shower, 
jeżeli jest na wyposażeniu). Ustaw 
uchwyt filtru w pozycji ON (Wł.). 
 
Jeżeli z łącza powracającego oleju 
wydobywa się silny strumień 
powietrza (lub ze złącza urządzenia 
Power Shower) problem dotyczy 
komponentów miski filtru. 

B. Usuń olej z miski filtru i wymień papier 
filtru, upewniając się, że sito znajduje się 
pod papierem.  

 
C. Jeżeli to nie rozwiązało problemu, 

prawdopodobnie zatkana jest rura ssąca 
filtru. Usuń zator za pomocą elastycznego 
drutu. Jeżeli usunięcie zatoru nie jest 
możliwe, zadzwoń do FASC. 

A. Zatkane otwory lub stwardniały 
tłuszcz w urządzeniu Power 
Shower. 

 
Test:  Sprawdź czy olej wycieka 
wokół podkładki Power Shower ale 
nie z otworów wokół ramy. Jeżeli 
tak się dzieje, urządzenie Power 
Shower jest zapchane. 

A. Wyczyść urządzenie Power Shower 
zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w 
rozdziale 5 niniejszego podręcznika. Urządzenie Power 

Shower nie spryskuje 
poprawnie. 

B. Brakujące.zużyte uszczelki koliste i 
podkładka w urządzeniu Power 
Shower. 

B. Sprawdź, czy wszystkie uszczelki koliste i 
inne są na miejscu i w dobrym stanie. 
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(Kontynuacja z 
poprzedniej strony.) 

C. Brak papieru w misce filtru. (To 
powoduje zbyt wysokie ciśnienie w 
przewodach powrotnych oleju, co 
skutkuje silnym przepływem przez 
urządzenie Power Shower, ale także 
wyciekami oleju wokół podkładki).

C. Sprawdź czy papier filtru jest prawidłowo 
umieszczony w misce filtru. 

 
6.5 Rozwiązywanie problemów z podnośnikiem koszy 
 

USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA CZYNNOŚCI ZARADCZE 
Kosze podnoszone  

są nierówno  
i (lub) głośno. 

Pręty podnośnika koszy wymagają 
nasmarowania. 

Nasmaruj pręty podnośnika koszy 
środkiem Lubriplate™ lub równoważnym 
smarem. 
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