
Performance Series MJ40-MJ50 
Φριτέζες αερίου 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χειρισμού και συντήρησης 
Αυτό το εγχειρίδιο ενημερώνεται καθώς νέες πληροφορίες και μοντέλα κυκλοφορούν. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για 
το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
Να μην αποθηκεύεται και να μην 
χρησιμοποιείται βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα 
υγρά ή αέρια πλησίον αυτής ή οποιαδήποτε 
άλλης συσκευή. 

Greek / Ελληνικά 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ. 
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Σφνδεςθ αερίου 



 

 

35  
Το 35 είναι ζνασ κάλαμοσ που διατίκεται με 
προαιρετικι ςφνδεςθ αερίου 
τοποκετθμζνθ χαμθλά και πίςω, θ οποία 
προορίηεται για εγκαταςτάςεισ πιο κοντά 
ςτον τοίχο. Η διάταξθ αερίου, 108-5651, 
υπάρχει διακζςιμθ με ζναν προςαρμογζα 
NPT‐ςε‐BSPT, 813‐0540. 
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BE
I2E+(S)

I3P

G20/G25

G31

20/25

37

DE
I2 ELL

13P

G20/G25

G31

20

50

FR II2Esi3P
G20/G25

G31

20/25

37 ET 50

LU I2E G20/G25 20/25

ES II2H3P
G20

G31

20

37 ET 50

NL II2L3P
G25

G31

25

50

IE-PT-GB II2H3P
G20

G31

20

37

Πίνακας 3: Καηηγορίες αερίοσ με έγκριζη CE

Χώρα Καηηγορία Gas (Αέριο)

Πίεζη

(mbar)

DK-GR-IT I2 H G20 20

Πίνακας 4:  Μεγέθη ζωλήνων ζύνδεζης αερίοσ

(Το ελάσιζηο μέγεθορ ειζεπσόμενος ζωλήνα ππέπει να είναι 1-1/2" (38 mm))

Φςζικό 3/4" (19 mm) 1" (25 mm) 1-1/4" (33 mm)

Πποπάνιο 1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm) 1" (25 mm)

* Για αποζηάζειρ μεγαλύηεπερ από 6 μέηπα και/ή πεπιζζόηεποςρ από ηέζζεπιρ 

  ζςνδέζμοςρ ή γωνίερ, αςξήζηε ηη ζύνδεζη καηά ένα μέγεθορ ζωλήνα.

Gas (Αέριο) Μία μονάδα 2 - 3 μονάδες 4 Units*
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ΑΠΑΘΣΗΗ ΝΟΣΘΑ ΑΦΡΘΚΗ (ΜΟΝΟ ΦΡΘΣΕΖΕ LPG) 
Αστή η σσσκεσή απαιτεί πίεση λειτοσργίας στα 2,8 kPa στη σσσκεσή. Απαιτείται εγκατάσταση 

ενός κατάλληλοσ ρσθμιστή LPG ποσ σσμμορυώνεται με τις απαιτήσεις τοσ προτύποσ SANS 1237. 
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ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 
3.1 Διαδικασία εκκίνησης 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Ποτέ μην λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή με άδειο κάδο. Ο κάδος πρέπει να είναι γεμάτος με 
νερό ή λάδι/λίπος μαγειρέματος προτού ανάψετε τις εστίες. Διαφορετικά, θα προκληθεί βλάβη 
στον κάδο και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο επιτόπιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι οι χειριστές ενημερώνονται για 
τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο χειρισμό ενός συστήματος φιλτραρίσματος καυτού λαδιού, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες φιλτραρίσματος λαδιού, αποστράγγισης και καθαρισμού. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η χωρητικότητα λαδιού/λίπους μαγειρέματος της φριτέζας της σειράς 40 είναι 40 lbs. (20 λίτρα) 
στους 70°F (21°C). Για φριτέζες της σειράς 50, η χωρητικότητα είναι 50 lbs (25 λίτρα) για φριτέζα 
με πλήρη κάδο και 22,5 lbs (12 λίτρα) για κάθε μισό φριτέζας με διπλό κάδο. Προτού ανάψετε τη 
φριτέζα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και η βαλβίδα(-ες) αποστράγγισης του κάδου 
είναι κλειστή(-ές). Αφαιρέστε τον βραχίονα στήριξης του καλαθιού, αν υπάρχει, και πληρώστε 
τον κάδο μέχρι τη γραμμή στάθμης λαδιού (OIL LEVEL). Αν χρησιμοποιείται λίπος σε στέρεη 
μορφή, βεβαιωθείτε ότι έχει πατηθεί καλά στον πάτο του κάδου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οδηγός φλόγα πρέπει να ανάψει μη αυτόματα προτού η φριτέζα τεθεί σε 
λειτουργία. Σε φριτέζες που διαθέτουν ηλεκτρονική ανάφλεξη, η φλόγα εναύσματος ανάβει 
αυτόματα όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί.  
 
Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα βήματα έχουν εκτελεστεί με τη σωστή σειρά προτού ανάψετε ή 
ανάψετε ξανά την οδηγό φλόγα: 
 
1. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη λειτουργίας στη χαμηλότερη ρύθμιση ή απενεργοποιήστε τον ελεγκτή. 

2. Αν υπάρχει, απενεργοποιήστε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας χειροκίνητα στη γραμμή 
εισόδου αερίου. 

3. Πληρώστε τον κάδο με λάδι, υγρό λίπος μαγειρέματος ή νερό στο κάτω μέρος της γραμμής 
στάθμης λαδιού (OIL LEVEL) που υπάρχει χαραγμένη στην πλάτη του κάδου. Αν χρησιμοποιείτε 
λίπος σε στέρεη μορφή, λιώστε το πριν πληρώσετε τον κάδο. 

4. Χωρίς έγκριση CE: Στρέψτε το κουμπί της βαλβίδας αερίου στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Με 
έγκριση CE: Αφήστε το κουμπί απενεργοποίησης (OFF) (κόκκινο) στη βαλβίδα ελέγχου ασφαλείας 
για να απενεργοποιήσετε τη βαλβίδα. 

5. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να διασκορπιστεί πιθανό συσσωρευμένο αέριο. 

6. Αν υπάρχει, ενεργοποιήστε χειροκίνητα τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας στη γραμμή εισόδου 
αερίου. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΟ ΦΛΟΓΑ 

 

Σε μονάδες με πλήρη κάδο, η φλόγα εναύσματος είναι τοποθετημένη στην αριστερή πλευρά του 
σωλήνα πολλαπλής εισαγωγής της εστίας και είναι προσβάσιμη μέσω ενός ανοίγματος στην 
μπροστινή μόνωση του κάδου. Σε μονάδες με διπλό κάδο, υπάρχει φλόγα εναύσματος και στο 
αριστερό και στο δεξιό μισό του σωλήνα πολλαπλής εισαγωγής της εστίας.  

ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΣΕ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 
HONEYWELL 

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, κι έπειτα στρέψτε το κουμπί της βαλβίδας 
αερίου στη θέση OFF. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά, κι έπειτα περιστρέψτε το κουμπί της 
βαλβίδας αερίου στη θέση PILOT (βλ. Εικόνα 1). 

 

Άναμμα της φλόγας εναύσματος

O
FF

 (Α
ΠΕ

Ν
ΕΡ

Γ.
)

O
N

ΦΛΟΓΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΟΣ

O
FF

 (Α
ΠΕ

Ν
ΕΡ

Γ.
)

O
N

ΦΛΟΓΑ ΕΝΑΥΣΜΑΤΟΣ

Εικόνα 1 Εικόνα 2  
 

2. Καθώς ελευθερώνετε τη βαλβίδα αερίου, πιέστε το κουμπί ανάφλεξης έως ότου η οδηγός φλόγα 
ανάψει. Συνεχίστε να κρατάτε το κουμπί για περίπου 60 δευτερόλεπτα αφού εμφανιστεί η φλόγα 
στη φλόγα εναύσματος. Αφήστε ελεύθερο το κουμπί. Η φλόγα εναύσματος θα πρέπει να 
παραμείνει αναμμένη. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν η φλόγα εναύσματος δεν μπορέσει να παραμείνει αναμμένη, στρέψτε το κουμπί της 
βαλβίδας αερίου στη θέση απενεργοποίησης και περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού 
επιχειρήσετε να την ανάψετε ξανά. 
 

3. Με την οδηγός φλόγα αναμμένη, πιέστε προς τα κάτω και αργά στρέψτε το κουμπί στη θέση ON (βλ. 
Εικόνα 2 παραπάνω). Μόλις η οδηγός φλόγα ανάψει, η εστία θα ανάβει αυτόματα όποτε ο 
θερμοστάτης έχει οριστεί πάνω από τη χαμηλότερη ρύθμιση ή ο ελεγκτής πραγματοποιεί κλήση για 
θερμότητα. 

 

ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΣΕ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ CE 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, μετά πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης - 
OFF (κόκκινο) στη βαλβίδα αερίου (βλ. φωτογραφία παρακάτω). Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά. 

 

Κουμπί PILOT 

Κουμπί OFF 
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2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της οδηγού φλόγα (λευκό), μετά επαναλαμβανόμενα πατάτε το 
κουμπί ανάφλεξης έως ότου η οδηγός φλόγα ανάψει. 

 
3. Η αποτυχία συγκράτησης του κουμπιού αρκετή ώρα θα οδηγήσει σε σβήσιμο της οδηγού φλόγας 

όταν το κουμπί ελευθερωθεί. Αν η ενδεικτική λυχνία σβήσει όταν το κουμπί ελευθερωθεί, 
περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά και μετά, επαναλάβετε αυτό το βήμα. 

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπίρτο ή κερί για να ανάψετε τη φλόγα εναύσματος σε ηλεκτρονικά 

συστήματα ανάφλεξης. 
 

Όταν ο διακόπτης ισχύος του ελεγκτή βρίσκεται στη θέση ON, η μονάδα ανάφλεξης θα ενεργοποιήσει 
την παροχή αερίου της φλόγας εναύσματος και θα δημιουργηθεί σπίθα ανάφλεξης. Η σπίθα θα 
ανάψει τον οδηγό. Ένας αισθητήρας φλόγας επαληθεύει την παρουσία της οδηγού φλόγας. Εκτός αν 
η οδηγός φλόγα γίνει αισθητή, η μονάδα ανάφλεξης δεν θα επιτρέψει στη βαλβίδα αερίου να παρέχει 
αέριο στις εστίες. Ο ελεγκτής χειρίζεται τη φλόγα των εστιών μετά το άναμμα της φλόγας εναύσματος. 
 

Αν η φλόγα του πιλότου σβήσει, η μονάδα ανάφλεξης θα τερματίσει τη λειτουργία της και θα 
"κλειδώσει" το σύστημα. Για επανεκκίνηση του συστήματος, στρέψτε τον ελεγκτή στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF), περιμένετε περίπου 5 λεπτά ώστε το σύστημα να ανακυκλωθεί αυτόματα, κι 
έπειτα στρέψτε τον ελεγκτή ξανά στη θέση ενεργοποίησης (ON). 
  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, η μονάδα ανάφλεξης θα τερματίσει τη 
λειτουργία της και θα "κλειδώσει" το σύστημα. Στρέψτε τον ελεγκτή στη θέση OFF και μετά 
πάλι στη θέση ON αφού επανέλθει η ισχύς στο σύστημα. 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που η φριτέζα χρησιμοποιείται μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε 
στην Ενότητα 3.2, Διαδικασία βρασμού.  
 

Για μονάδες με θερμοστάστη: 
 

Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος. Η εστία 
σχήματος U θα πρέπει να ανάψει και να κάψει με δυνατή, μπλε φλόγα. 

 
Για μονάδες με ελεγκτές εκτός θερμοστάτη: 
 

Στρέψτε τον διακόπτη ON/OFF του ελεγκτή στην θέση ON και ρυθμίστε τον ελεγκτή στην – ή 
προγραμματίστε τον ελεγκτή για – την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος, αναφερόμενη ως 
το σημείο αναφοράς. Η εστία σχήματος U θα ανάψει και θα κάψει με δυνατή, μπλε φλόγα. Η 
μονάδα θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία κύκλου τήξης αν η θερμοκρασία του κάδου είναι 
χαμηλότερη από 180°F (82°C). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον κύκλο τήξης, η εστία θα ανάψει 
επανειλημμένα για μερικά δευτερόλεπτα, κι έπειτα θα σβήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.) 
Όταν η θερμοκρασία του κάδου ανέλθει στους 180°F (82°C), η συσκευή θα μεταφερθεί αυτόματα 
στην κατάσταση θέρμανσης. Η εστία θα παραμείνει αναμμένη έως ότου η θερμοκρασία της 
φριτέζας φτάσει στην προγραμματισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος (σημείο ορισμού).  
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3.2 Βρασμός της φριτέζας 
 
Για να βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα δεν φέρει τίποτα μολυσματικό από κατασκευής, αποστολής και 
χειρισμού κατά την εγκατάσταση, η φριτέζα πρέπει να βραστεί πριν την πρώτη της χρήση. Η 
Frymaster συνιστά τα βράζετε τη φριτέζα σε κάθε αλλαγή λαδιού ή λίπους μαγειρέματος. 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Ποτέ μην αφήνετε τη φριτέζα χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βρασμού. 
Αν η λύση το διάλυμα που βράζει ξεχειλίσει, σβήστε αμέσως τη φριτέζα και αφήστε το διάλυμα 
να κρυώσει για μερικά λεπτά πριν συνεχίσετε τη διαδικασία. Για να μειώσετε την πιθανότητα η 
φριτέζα να ξεχειλίσει, στρέφετε το κουμπί της βαλβίδας αερίου της φριτέζας στη θέση PILOT 
περιστασιακά. 
 
1. Προτού ανάψετε την εστία, κλείστε τη βαλβίδα(-ες) αποστράγγισης της φριτέζας και πληρώστε τη 

φριτέζα έως το κάτω μέρος της γραμμής OIL-LEVEL με ένα μείγμα κρύου νερού και αυτόματου 
υγρού πλυντηρίου πιάτων. 

 
2. Στις μονάδες που διαθέτουν θερμοστάτη, ρυθμίστε το θερμοστάτη στους 195°F (91°C). 
 

Στις μονάδες που διαθέτουν ψηφιακό ελεγκτή, ρυθμίστε το σημείο ορισμού στους 195°F (91°C). 
 

Στις μονάδες που διαθέτουν Computer Magic III.5 Controller,  
 

• πατήστε τον διακόπτη ισχύος  και μετά τον διακόπτη λειτουργίας προγράμματος . Ο 
κωδικός θα εμφανιστεί στην αριστερή οθόνη. 

 

• Εισαγάγετε τον κωδικό αριθμό 1653. Η δεξιά οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη βράζει. Η 
θερμοκρασία θα ρυθμιστεί αυτόματα στους 195°F (91°C). Η φριτέζα θα πιάσει αυτήν τη 
θερμοκρασία και θα τη διατηρήσει έως ότου ο διακόπτης ισχύος  πατηθεί, γεγονός που 
ακυρώνει τη λειτουργία βρασμού.  

 
3. Θέστε τη φριτέζα σε λειτουργία σύμφωνα με την Ενότητα 3.1. 
 
4. Σιγοβράστε το διάλυμα για 1 ώρα. 
 
5. Αφού το διάλυμα σιγοβράσει για 1 ώρα, σβήστε τη φριτέζα, αφήστε το διάλυμα να κρυώσει, κι 

έπειτα προσθέστε 2 γαλόνια (8 λίτρα) κρύο νερό και ανακατέψτε. Στραγγίστε το διάλυμα σε 
κατάλληλο δοχείο και καθαρίστε τη φριτέζα σχολαστικά. 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην στραγγίζετε το βρασμένο διάλυμα σε μονάδα απόρριψης λίπους (SDU), ενσωματωμένη 
μονάδα φιλτραρίσματος ή φορητή μονάδα φιλτραρίσματος. Αυτές οι μονάδες δεν 
προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, και θα προκληθεί ζημιά από το διάλυμα και θα ακυρωθεί η 
εγγύηση. 
 
6. Ξεπλένετε τη φριτέζα τουλάχιστον δύο φορές γεμίζοντας τον κάδο με καθαρό νερό και 

στραγγίστε. Στεγνώστε τη φριτέζα καλά με καθαρό, στεγνό πανί. 
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Απομακρύνετε όλα τα σταγονίδια νερού από τη φριτέζα προτού τη γεμίσετε με λάδι ή λίπος 
μαγειρέματος. Η αποτυχία να το κάνετε θα προκαλέσει πιτσίλισμα καυτού υγρού όταν το λάδι ή 
το λίπος έχουν θερμανθεί σε θερμοκρασία μαγειρέματος και μπορεί να προκληθεί 
τραυματισμός σε προσωπικό που βρίσκεται κοντά. 
 
3.3 Απενεργοποίηση της φριτέζας 
 
Για μικρό διάστημα, σβήνετε τη φριτέζα κατά τη διάρκεια της ημέρας, στρέψτε τον διακόπτη στη 
θέση "OFF" και τοποθετήστε τα καλύμματα της φριτέζας στη θέση τους (αν η φριτέζα διαθέτει τον 
εξοπλισμό). 
 
Όταν σβήνετε τη φριτέζα στο κλείσιμο της ημέρας, τοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της 
φριτέζας στη θέση "OFF", τοποθετήστε τη βαλβίδα αερίου στη θέση "OFF" και τοποθετήστε τα 
καλύμματα της φριτέζας στη θέση τους (αν η φριτέζα διαθέτει τον εξοπλισμό).  
 
3.4 Λειτουργία και προγραμματισμός ελεγκτή 
 
Οι φριτέζες της σειράς Performance Series μπορεί να διαθέτουν ελεγκτή Computer Magic III.5 (CM 
III.5), ψηφιακούς ελεγκτές ή ελεγκτές θερμοστάτες. Οι οδηγίες χρήσης για κάθε τύπο περιλαμβάνονται 
στο ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης ελεγκτών για φριτέζες της Frymaster που παρέχεται μαζί με τον 
εξοπλισμό σας. 
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ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ PERFORMANCE SERIES, ΜΟΝΤΕΛΑ MJ40 & MJ50 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο επιτόπιος προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι οι χειριστές ενημερώνονται για 
τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο χειρισμό ενός συστήματος φιλτραρίσματος καυτού λαδιού, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες φιλτραρίσματος λαδιού, αποστράγγισης και καθαρισμού. 
 
4.1 Αποστράγγιση και χειροκίνητο φιλτράρισμα 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Η αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του μαγειρικού λαδιού ή λίπους πρέπει να πραγματοποιούνται 
με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σοβαρού εγκαύματος από κακό χειρισμό. Το λάδι 
που πρόκειται να υποβληθεί σε φιλτράρισμα έχει θερμοκρασία 350°F (177°C) περίπου. Πριν θέσετε 
σε λειτουργία οποιονδήποτε διακόπτη ή βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες είναι 
συνδεδεμένοι σωστά και οι λαβές αποστράγγισης βρίσκονται στη σωστή θέση. Να φοράτε πάντα 
ολόκληρο τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την αποστράγγιση και το φιλτράρισμα 
μαγειρικού λαδιού ή λίπους. 

 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Αφήστε το λάδι/λίπος να κρυώσει στους 100°F (38°C) πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο δοχείο για 
απόρριψη. 

 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Μην αποστραγγίζετε περισσότερες από μία φριτέζες τη φορά μέσα στην ενσωματωμένη μονάδα 
φιλτραρίσματος για να αποφύγετε την υπερχείλιση και το πιτσίλισμα καυτού λαδιού/λίπους. 

 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Όταν αποστραγγίζετε λάδι/λίπος σε μια μονάδα απόρριψης ή σε μια φορητή μονάδα φίλτρου, μην 
πληρώνετε τη μονάδα πάνω από τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης που βρίσκεται στο δοχείο. 
 
Αν η φριτέζα σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος, το μαγειρικό λάδι ή μαγειρικό 
λίπος πρέπει να στραγγίζονται σε κάποιο άλλο κατάλληλο δοχείο. (Για ασφαλή, άνετη αποστράγγιση και 
απόρριψη του χρησιμοποιημένου λαδιού ή λίπους, η Frymaster συνιστά τη χρήση της Μονάδας 
απόρριψης λίπους (SDU) της Frymaster. Η μονάδα SDU διατίθεται μέσω του τοπικού σας αντιπροσώπου.) 
 
1. Γυρίστε όλους τους διακόπτες τροφοδοσίας των φριτεζών στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Βιδώστε 

τον σωλήνα αποστράγγισης (παρέχεται με τη φριτέζα σας) μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης. 
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει βιδώσει καλά μέσα στη βαλβίδα αποστράγγισης και 
ότι το άνοιγμα δείχνει προς τα κάτω. 

 
2. Τοποθετήστε ένα μεταλλικό δοχείο με κάλυμμα στεγανοποίησης κάτω από τον σωλήνα αποστράγγισης. Το 

μεταλλικό δοχείο πρέπει να μπορεί να αντέξει τη θερμότητα του μαγειρικού λαδιού/λίπους και να 
συγκρατεί καυτά υγρά. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το λάδι ή το λίπος, η Frymaster συνιστά να 
χρησιμοποιήσετε έναν κωνικό υποδοχέα φιλτραρίσματος της Frymaster και έναν κώνο φιλτραρίσματος 
όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο μηχάνημα φιλτραρίσματος. Αν χρησιμοποιείτε κωνικό υποδοχέα 
φιλτραρίσματος της Frymaster, βεβαιωθείτε ότι ο κωνικός υποδοχέας στηρίζεται με ασφάλεια στο 
μεταλλικό δοχείο. 
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3. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα αποστράγγισης για να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Αν η βαλβίδα 
αποστράγγισης φράξει με υπολείμματα φαγητού, χρησιμοποιήστε τον Φίλο της φριτέζας (εργαλείο 
που μοιάζει με τσιμπίδα) για να καθαρίσετε τη φραγμένη οδό. 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να καθαρίσετε μια φραγμένη βαλβίδα αποστράγγισης από το μπροστινό 
μέρος της βαλβίδας! Το καυτό λάδι ή το λίπος θα τρέξει έξω με πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρά 
εγκαύματα. 

 
ΜΗΝ χτυπάτε δυνατά τη βαλβίδα αποστράγγισης με τη ράβδο καθαρισμού ή άλλα αντικείμενα. 
Πιθανή ζημιά στο εσωτερικό σφαιρίδιο θα έχει ως αποτέλεσμα διαρροές και την ακύρωση της 
εγγύησης της Frymaster. 
 
4. Μετά την αποστράγγιση του λαδιού/λίπους, καθαρίστε όλα τα υπολείμματα φαγητού και υπολείμματα 

λαδιού/λίπους από τον κάδο. ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, αυτό το υλικό μπορεί να εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά 
εγκαύματα αν έρθει σε επαφή σε γυμνό δέρμα. 

 
5. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης με ασφάλεια και πληρώστε τον κάδο με καθαρό, φιλτραρισμένο ή 

φρέσκο μαγειρικό λάδι ή πηγμένο μαγειρικό λίπος στο κάτω μέρος της γραμμής ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ 
(OIL-LEVEL).  

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε συμπαγές λίπος, στοιβάξτε το λίπος στον πάτο της φριτέζας. ΜΗΝ 
λειτουργείτε τη φριτέζα με ένα κομμάτι συμπαγούς λίπους τοποθετημένο στο επάνω τμήμα της 
φριτέζας. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στη φριτέζα και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. 

 
4.2 Προετοιμασία του ενσωματωμένου συστήματος φιλτραρίσματος για χρήση 
 
Το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος επιτρέπει το ασφαλές και αποτελεσματικό φιλτράρισμα του 
μαγειρικού λαδιού ή λίπους σε έναν κάδο ενώ οι υπόλοιποι κάδοι της συστοιχίας παραμένουν σε 
λειτουργία. Το ενσωματωμένο σύστημα φιλτραρίσματος υπάρχει διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές 
διατάξεις: 
 

• Χαρτί φιλτραρίσματος – Περιλαμβάνεται σήτα τριμμάτων, μεγάλος δακτύλιος συγκράτησης και 
μεταλλική σήτα φιλτραρίσματος. 

 
• Φύλλο φιλτραρίσματος – Περιλαμβάνεται σήτα τριμμάτων, μικρός δακτύλιος συγκράτησης και 

μεταλλική σήτα φιλτραρίσματος. 
 

• Φίλτρο Magnesol – Περιλαμβάνεται σήτα τριμμάτων και διάταξη φίλτρου Magnesol. 
 
Η ενότητα 4.2.1 καλύπτει την προετοιμασία των διαμορφώσεων του χαρτιού φιλτραρίσματος και του 
φύλλου φιλτραρίσματος για χρήση. Ανατρέξτε στην Ενότητα 4.2.2 για οδηγίες όσον αφορά την ετοιμασία 
της διαμόρφωσης του φίλτρου Magnesol για χρήση. Η λειτουργία και των τριών αυτών διαμορφώσεων 
είναι η ίδια και καλύπτεται στην ενότητα 4.3. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του φίλτρου 
Magnesol καλύπτονται στην ενότητα 4.4. 
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4.2.1 Προετοιμασία για χρήση με χαρτί φιλτραρίσματος ή φύλλο φιλτραρίσματος 
 

 
1. Τραβήξτε τον κάδο του φίλτρου έξω από 

τον θάλαμο και αφαιρέστε τη σήτα 
τριμμάτων, το δακτύλιο συγκράτησης και 
τη σήτα του φίλτρου.  

 
Ο συλλέκτης φιλτραρίσματος διαθέτει 
ροδάκια σε ράγες, όπως ένα συρτάρι 
κουζίνας. Ο συλλέκτης μπορεί να 
αφαιρεθεί για καθαρισμό ή να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη 
ανασηκώνοντας το μπροστινό μέρος του 
συλλέκτη για να αποδεσμευτούν τα 
μπροστινά ροδάκια, και μετά τραβώντας 
το προς τα εμπρός έως ότου τα πίσω 
ροδάκια περάσουν τις ράγες. Το κάλυμμα 
του κάδου πρέπει να αφαιρείται μόνο για 
καθαρισμό, πρόσβαση στο εσωτερικό ή για 
να καταστεί εφικτή η τοποθέτηση μιας 
μονάδας απόρριψης λίπους (SDU) κάτω 
από την αποστράγγιση. 

 
Αφαιρέστε τη σήτα τριμμάτων, το δακτύλιο 
συγκράτησης και τη σήτα του φίλτρου από τον 
συλλέκτη. Καθαρίστε όλα τα τμήματα με ένα 
διάλυμα απορρυπαντικού και καυτού νερού, κι 
έπειτα στεγνώστε καλά. 

 
 
 
 
 
2. Επιθεωρήστε το εξάρτημα σύνδεσης του 

κάδου φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι και 
οι δύο δακτύλιοι κυκλικής διατομής είναι 
σε καλή κατάσταση. 

 

 
Επιθεωρήστε τους δακτυλίους κυκλικής  
διατομής προσαρμογής σύνδεσης. 

 
 
 
 
 
 
3. Τοποθετήστε τη μεταλλική σήτα 

φιλτραρίσματος στο κέντρο του κάτω 
μέρους του συλλέκτη.  
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Τοποθετήστε τη σήτα φιλτραρίσματος στο 
κάτω μέρος του συλλέκτη φιλτραρίσματος. 
 
 
 
 
 
 
4. Απλώστε ένα φύλλο χαρτί φιλτραρίσματος 

επάνω από τη σήτα, υπερκαλύπτοντας 
όλες τις πλευρές, ή, αν χρησιμοποιείτε 
φύλλο φιλτραρίσματος, απλώστε το φύλλο 
επάνω από τη σήτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης 

επάνω από το χαρτί ή το φύλλο. 

 
 
Απλώστε ένα φύλλο χαρτιού φιλτραρίσματος ή 
φύλλο φιλτραρίσματος επάνω από τη σήτα. Αν 
χρησιμοποιείτε το ΦΥΛΛΟ, βεβαιωθείτε ότι η τραχιά 
πλευρά του φύλλου είναι από επάνω. 

 

 
 

Αν χρησιμοποιείτε χαρτί φιλτραρίσματος, 
τοποθετήστε το δακτύλιο συγκράτησης επάνω από 
το χαρτί φίλτρου και χαμηλώστε το δακτύλιο στον 
κάδο, επιτρέποντας στο χαρτί να διπλώσει και γύρω 
από το δακτύλιο καθώς το ωθείτε στον πυθμένα του 
κάδου. Όταν ο δακτύλιος συγκράτησης βρίσκεται 
στη θέση του, πασπαλίστε μία κούπα πούδρας 
φιλτραρίσματος ομοιόμορφα επάνω από το χαρτί.  
 
Αν χρησιμοποιείτε φύλλο φιλτραρίσματος, 
τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης επάνω από το 
φύλλο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πούδρα φιλτραρίσματος 
μαζί με το φύλλο. 
 

6. Αντικαταστήστε τη σήτα τριμμάτων, και μετά πιέστε τον συλλέκτη φιλτραρίσματος πίσω στη φριτέζα, 
τοποθετώντας τον ολόκληρο έως ότου φτάσει στο πίσω μέρος του θαλάμου. 
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4.2.2  Προετοιμασία για χρήση με τη διάταξη φίλτρου Magnesol 
 
1. Απομακρύνετε τραβώντας τον κάδο 

φιλτραρίσματος από τον θάλαμο και αφαιρέστε 
τη σήτα τριμμάτων και τη διάταξη του φίλτρου 
Magnesol.  

 
Ο συλλέκτης φιλτραρίσματος διαθέτει ροδάκια 
σε ράγες, όπως ένα συρτάρι κουζίνας. Ο 
συλλέκτης μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό 
ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά 
μέρη ανασηκώνοντας το μπροστινό μέρος του 
συλλέκτη για να αποδεσμευτούν τα μπροστινά 
ροδάκια, και μετά τραβώντας το προς τα 
εμπρός έως ότου τα πίσω ροδάκια περάσουν 
τις ράγες. Το κάλυμμα του κάδου πρέπει να 
αφαιρείται μόνο για καθαρισμό, πρόσβαση στο 
εσωτερικό ή για να καταστεί εφικτή η 
τοποθέτηση μιας μονάδας απόρριψης λίπους 
(SDU) κάτω από την αποστράγγιση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην Ενότητα 4.4 για 
οδηγίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση και 
επανασυναρμολόγηση της διάταξης της σήτας 
του φίλτρου Magnesol. 

 

Αφαιρέστε τη σήτα τριμμάτων και τη διάταξη φίλτρου 
από τον συλλέκτη. Καθαρίστε όλα τα τμήματα με ένα 
διάλυμα απορρυπαντικού και καυτού νερού, κι έπειτα 
στεγνώστε καλά.  

 
 
 
 
2. Επιθεωρήστε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος 

της διάταξης του φίλτρου Magnesol για να 
βεβαιωθείτε ότι ο κυκλικός δακτύλιος υπάρχει 
και είναι σε καλή κατάσταση. 

 

 
Επιθεωρήστε τον κυκλικό δακτύλιο της σήτας φίλτρου. 

 
 
 
3. Επιθεωρήστε το εξάρτημα σύνδεσης του κάδου 

φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο 
δακτύλιοι κυκλικής διατομής υπάρχουν και 
είναι σε καλή κατάσταση. 

 

 
Επιθεωρήστε τους δακτυλίους κυκλικής διατομής 
προσαρμογής σύνδεσης.
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4. Αντικαταστήστε τη διάταξη του φίλτρου 

Magnesol μέσα στον συλλέκτη 
φιλτραρίσματος.  

 
 

Αντικαταστήστε τη διάταξη φίλτρου στον συλλέκτη 
φιλτραρίσματος, διασφαλίζοντας ότι ο σύνδεσμος 
στο κάτω μέρος της διάταξης έχει τοποθετηθεί με 
ασφάλεια στην είσοδο στο κάτω μέρος του 
συλλέκτη. Πασπαλίστε μία κούπα πούδρας για 
φίλτρο XL Magnesol ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη 
σήτα. 

 

5. Αντικαταστήστε τη σήτα τριμμάτων, και μετά πιέστε τον συλλέκτη φιλτραρίσματος πίσω στη φριτέζα, 
τοποθετώντας τον ολόκληρο έως ότου φτάσει στο πίσω μέρος του θαλάμου. 

 

4.3  Λειτουργία του φίλτρου 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Η αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του μαγειρικού λαδιού ή λίπους πρέπει να πραγματοποιούνται 
με προσοχή ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα σοβαρού εγκαύματος από κακό χειρισμό. Το λάδι 
που πρόκειται να υποβληθεί σε φιλτράρισμα έχει θερμοκρασία 350°F (177°C) περίπου. Βεβαιωθείτε 
ότι όλοι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι σωστά και οι λαβές αποστράγγισης βρίσκονται στη σωστή 
θέση. Να φοράτε πάντα ολόκληρο τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την αποστράγγιση 
και το φιλτράρισμα μαγειρικού λαδιού ή λίπους. 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αποστραγγίσετε το μαγειρικό λάδι ή λίπος από τη φριτέζα με τις εστίες 
αναμμένες! Αυτό θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φριτέζα και μπορεί να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει την εγγύηση της Frymaster. 
 
 
 
 
1. Απενεργοποιήστε τη φριτέζα. 

Αποστραγγίστε ΕΝΑΝ από τους κάδους 
μέσα στον συλλέκτη φιλτραρίσματος. Αν 
απαιτείται, χρησιμοποιήστε τη ράβδο 
καθαρισμού Fryer's Friend για να 
καθαρίσετε το σύστημα αποστράγγισης 
από το εσωτερικό του κάδου. 

 
 

Περιστρέψτε ΜΙΑ από τις βαλβίδες αποστράγγισης 
προς αριστερά για να ανοίξετε μια βαλβίδα 
αποστράγγισης. 
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Μην αποστραγγίζετε περισσότερες από μία φριτέζες τη φορά μέσα στην ενσωματωμένη μονάδα 
φιλτραρίσματος για να αποφύγετε την υπερχείλιση και το πιτσίλισμα καυτού λαδιού/λίπους. 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΠΟΤΕ μην επιχειρείτε να καθαρίσετε μια φραγμένη βαλβίδα αποστράγγισης από το μπροστινό 
μέρος της βαλβίδας! Το καυτό λάδι ή το λίπος θα τρέξει έξω με πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρά 
εγκαύματα. 

 
ΜΗΝ χτυπάτε δυνατά τη βαλβίδα αποστράγγισης με τη ράβδο καθαρισμού ή άλλα αντικείμενα. 
Πιθανή ζημιά στο εσωτερικό σφαιρίδιο θα έχει ως αποτέλεσμα διαρροές και την ακύρωση της 
εγγύησης της Frymaster. 

 

2. Αφού το μαγειρικό λάδι αποστραγγίσει 
από τον κάδο, περιστρέψτε τη λαβή 
επιστροφής λαδιού προς αριστερά στη 
θέση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (RETURN) για να 
εκκινηθεί η αντλία και να ξεκινήσει η 
διαδικασία φιλτραρίσματος. Ενδέχεται να 
υπάρξει μικρή καθυστέρηση πριν από την 
ενεργοποίηση της αντλίας. Σε φριτέζες που 
διαθέτουν προαιρετικό πίσω σύστημα 
απόρριψης (βλ. Ενότητα 4.6), 
περιστρέφοντας τη λαβή προς δεξιά θα 
εκτελεστεί απόρριψη του λαδιού.

  
 

3. Η αντλία φίλτρου αντλεί το μαγειρικό λάδι/λίπος μέσω του μέσου του φίλτρου και το κυκλοφορεί πίσω 
και μέσω του κάδου σε μια διαδικασία 5 λεπτών που ονομάζεται στίλβωση. Με τη στίλβωση καθαρίζει 
το λάδι παγιδεύοντας στερεά σωματίδια στο μέσο του φίλτρου. 

 

4. Αφού το λάδι φιλτραριστεί (περίπου 5 λεπτά), κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αφήστε τη 
φριτέζα να ξαναγεμίσει. Αφήστε την αντλία του φίλτρου να λειτουργήσει 10 έως 12 δευτερόλεπτα 
αφού το λάδι αρχίσει να βράζει. Απενεργοποιήστε το φίλτρο. 

 

 
Περιστρέψτε τη λαβή προς αριστερά για να επιστρέψει 
το λάδι στον κάδο. Περιστρέψτε προς τα δεξιά σε 
φριτέζες με προαιρετικό πίσω σύστημα εκροής για 
απόρριψη του λαδιού. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η αντλία φίλτρου είναι εφοδιασμένη με ένα χειροκίνητο διακόπτη επαναφοράς για την περίπτωση 
υπερθέρμανσης του μοτέρ του φίλτρου ή ηλεκτρικής βλάβης. Αν ενεργοποιηθεί αυτός ο διακόπτης, 
διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα φίλτρου και αφήστε το μοτέρ της αντλίας να κρυώσει 
για 20 λεπτά πριν προσπαθήσετε να επαναφέρετε το διακόπτη (βλ. φωτογραφία παρακάτω). Για 
πρόσβαση στον διακόπτη, προσπαθήστε από το μπροστινό μέρος της φριτέζας. 

 

 

 Διακόπτης επαναφοράς αντλίας φίλτρου (Βέλος) 
 
7. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι εντελώς κλειστή. (Αν η βαλβίδα αποστράγγισης δεν 

είναι εντελώς κλειστή, η φριτέζα δεν θα λειτουργήσει.) Ανάψτε τη φριτέζα και αφήστε το μαγειρικό 
λάδι να φτάσει στο σημείο ορισμού. 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Η σήτα τριμμάτων στις φριτέζες που είναι εφοδιασμένες με σύστημα φίλτρου πρέπει να αδειάζει σε 
πυράντοχο περιέκτη κάθε μέρα, όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τηγανίσματος. Ορισμένα 
σωματίδια φαγητού μπορεί να αναφλεγούν αν αφεθούν μέσα σε λίπος. 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μην χτυπάτε τα καλάθια τηγανίσματος ή άλλα σκεύη στη λωρίδα συνένωσης της φριτέζας. Η 
λωρίδα έχει τοποθετηθεί για να σφραγίσει το σημείο της ένωσης μεταξύ των σκευών τηγανίσματος. 
Το χτύπημα των καλαθιών στη λωρίδα για να μετακινηθεί το λίπος θα προκαλέσει παραμόρφωση 
της λωρίδας και θα έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή της. Η λωρίδα είναι σχεδιασμένη να έχει καλή 
εφαρμογή και πρέπει να αφαιρείται μόνο για καθαρισμό. 
 



4-9 

4.4 Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του φίλτρου Magnesol 
 
Αποσυναρμολόγηση 
 
1. Πιάστε το πλαίσιο με τους αντίχειρές σας στις λαβές στη γωνία της διάταξης και τραβήξτε προς τα έξω 

σε αντίθετες κατευθύνσεις για να διαχωρίσετε το πλαίσιο στη γωνία. Συνεχίστε για να ανοίξετε το 
πλαίσιο (θα ανοίξει στην αντίθετη γωνία) έως ότου οι εξωτερικές σήτες και το πλέγμα μπορούν να 
αφαιρεθούν από το πλαίσιο. 

Βήμα 1 - Πιάστε καλά το πλαίσιο 
με τους αντίχειρες σε εκείνες τις 
λαβές και τραβήξτε το για να 
απομακρυνθεί από τη γωνία.

Βήμα 2 – 
Διαχωρισμός των 

εξωτερικών σητών 
και πλεγμάτων

 
2. Διαχωρίστε τις εξωτερικές σήτες και πλέγματα. 
 
Καθαρισμός 

 
1. Καθημερινά – Καθαρίστε τις εξωτερικές σήτες, πλέγμα και πλαίσιο χρησιμοποιώντας υλικό 

απολίπανσης και καυτό νερό από ένα ακροφύσιο ψεκασμού. Το αυλάκι στα τμήματα στεγανοποίησης 
του πλαισίου μπορούν να καθαριστούν με ένα Scotch-Brite™ ή παρόμοιο σφουγγαράκι. 

 
Αφήστε όλα τα μέρη των διατάξεων του φίλτρου να στεγνώσουν στον αέρα ή στεγνώστε τα καλά με 
καθαρές πετσέτες πριν την επανασυναρμολόγηση. 

 
2. Επιπλέον, σε κάθε προγραμματισμένο βρασμό, αποσυναρμολογήστε τη διάταξη του φίλτρου και 

τοποθετήστε τη στον κάδο που βράζει. Ακολουθήστε τη διαδικασία βρασμού στην Ενότητα 5.1.2 
αυτού του εγχειριδίου. 

 
Επανασυναρμολόγηση 
 
1. Τοποθετήστε τις δύο εξωτερικές σήτες μαζί και ευθυγραμμίστε τις άκρες τους (βλ. εικόνα στην 

ακόλουθη σελίδα). 
 
2. Τοποθετήστε τις σήτες μέσα σε ένα από τα μισά πλαίσια (δεν έχει σημασία σε ποιο). Βεβαιωθείτε ότι ο 

σύνδεσμος στην κάτω σήτα είναι στην αντίθετη πλευρά του πλαισίου από τη λαβή. 
 

3. Γλιστρήστε το πλέγμα ανάμεσα στις σήτες, διασφαλίζοντας ότι το πλέγμα έχει κεντραριστεί μεταξύ των 
άκρων των σητών.  
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4. Συνδέστε το άλλο μισό του πλαισίου στη γωνία απέναντι από τις λαβές και στηρίξτε το πλαίσιο επάνω 
στα ελεύθερα άκρα της σήτας. 

Βήματα 1 και 2 - Κολλήστε τις εξωτερικές 
σήτες και εισαγάγετε τα άκρα μέσα στο 
πλαίσιο. Βήμα 3 - Εισαγάγετε το πλέγμα ανάμεσα 

στις σήτες αφού έχετε τοποθετήσει τις 
σήτες μέσα στο πλαίσιο.

Βήμα 4 - Συνδέστε τη γωνία κι έπειτα 
τη βάση του πλαισίου επάνω από τα 
ελεύθερα άκρα των σητών.

Μανίκι

 
4.5 Αποστράγγιση και απόρριψη λαδιού 
 
Όταν το μαγειρικό λάδι/λίπος φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αποστραγγίστε το λάδι/λίπος σε 
ένα κατάλληλο δοχείο για μεταφορά στο δοχείο απόρριψης. Η Frymaster συνιστά τη χρήση της μονάδας 
απόρριψης λίπους της Frymaster (SDU). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καπάκι συλλέκτη του φίλτρου πρέπει να 
αφαιρεθεί από τη φριτέζα ώστε η μονάδα SDU να μπορέσει να προσαρμόσει κάτω από την αποστράγγιση. 
Για να αφαιρέσετε το καπάκι, ανασηκώστε το μπροστινό άκρο και τραβήξτε το ευθείς έξω από τον 
θάλαμο. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τη μονάδα απόρριψης για 
συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μονάδα απόρριψης, αφήστε το λάδι/λίπος 
να κρυώσει στους 100°F (38°C) και μετά στραγγίστε το λάδι ή το λίπος σε ένα μεταλλικό δοχείο ή παρόμοιο 
μεταλλικό περιέκτη. Όταν η αποστράγγιση ολοκληρωθεί, κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης της φριτέζας 
με ασφάλεια. 
 
 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Αφήστε το λάδι/λίπος να κρυώσει στους 100°F (38°C) πριν το στραγγίσετε σε κατάλληλο δοχείο για 
απόρριψη. Κατά την αποστράγγιση λαδιού/λίπους σε μονάδα απόρριψης, μην γεμίζετε τη μονάδα 
επάνω από τη γραμμή μέγιστης στάθμης που βρίσκεται στον περιέκτη. 
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4.5.1 Απόρριψη λαδιού με προαιρετικό οπίσθιο σύστημα απόρριψης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης του φίλτρου είναι καθαρός και ετοιμάζεται για φιλτράρισμα. 
Επανατοποθετήστε τον συλλέκτη του φίλτρου, εάν είναι απαραίτητο. ΜΗΝ απορρίπτετε λάδι μέσω 
βρώμικου ή μη ολοκληρωμένου συλλέκτη φίλτρου. 

2. Με το λάδι σε θερμοκρασία λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη φριτέζα. Φοράτε προστατευτικό 
ρουχισμό και να είστε προσεκτικοί. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. 

3. Αποστραγγίστε το λάδι στον συλλέκτη του φίλτρου ανοίγοντας τη βαλβίδα αποστράγγισης. 
Στραγγίστε μόνο έναν κάδο τη φορά. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
βαλβίδες αποστράγγισης είναι κλειστές. 

4. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή απόρριψης λαδιού δεν είναι γεμάτη και η φριτέζα είναι σωστά 
συνδεδεμένη στο σύστημα απόρριψης λαδιού. 

5. Περιστρέψτε τη λαβή της βαλβίδας του φίλτρου στη θέση Απόρριψης λαδιού. Βλ. εικόνα παραπάνω. 
Το λάδι θα αντληθεί από τον συλλέκτη του φίλτρου στη δεξαμενή απόρριψης λαδιού. Μην εγχύνετε 
νερό ή άλλα υγρά μέσω του συστήματος φιλτραρίσματος. 

6. Επιστρέψτε τη λαβή του φίλτρου στην όρθια θέση απενεργοποίησης όταν ο συλλέκτης του φίλτρου 
αδειάσει. 

7. Επαναλάβετε τα βήματα για άλλους κάδους τηγανίσματος ως απαιτείται. 
8. Επαναπληρώστε τη φριτέζα με φρέσκο λάδι. 

 
 
 
 
 

 
Περιστρέψτε τη λαβή προς αριστερά για να επιστρέψει το λάδι από τον συλλέκτη 
του φίλτρου στον κάδο. Περιστρέψτε το προς τα δεξιά για απόρριψη του λαδιού 
στο σύστημα απόρριψης. 
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Κάθε νέο κομμάτι του εξοπλισμού της Welbilt συνοδεύεται από KitchenCare™ και επιλέγετε το επίπεδο σέρβις που ανταποκρίνεται  
στις δικές σας λειτουργικές ανάγκες από ένα εστιατόριο έως πολλές τοποθεσίες. 

StarCare – Εγγύηση & σέρβις αόριστου χρόνου, εξαρτήματα πιστοποίησης OEM, κατάλογος γενικών εξαρτημάτων, έλεγχος απόδοσης 

ExtraCare – CareCode, Υποστήριξη 24/7, online/φορητές πληροφορίες προϊόντος 

LifeCare – Εγκατάσταση & προσανατολισμός εξοπλισμού, προγραμματισμένη συντήρηση, KitchenConnect™, MenuConnect 

Talk with KitchenCare™ - 1-844-724-CARE - www.mtwkitchencare.com 

 

Για να μάθετε πώς η Welbilt και οι επώνυμες εταιρείες της μπορούν να σας εξυπηρετήσουν,  
επισκεφθείτε τον γενικό μας ιστότοπο www.welbilt.com, και βρείτε τα σημεία που 
 βρίσκονται κοντά στην περιοχή σας.  
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