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Fyll med vatten 
eller  
rengöringslösning.

Fyll inte med olja.

Flytta den inte om 
inte handtaget  
är fastbultat.

Överfyll den inte. 
Denna caddy  
är avsedd för  
användning  
med frityrkar  
på 22 kg och  
mindre.

Flytta den inte med 
locket olåst.

GÖR

GÖR INTE

Handtagets 
låsbultar

Säkerställ att bultarna 
är på plats innan  

CDC:n flyttas.

Tömningsventil
Säkerställ att tömningen 
är stängd före påfyllning.

Lås locket
Säkerställ att 

locket är stängt 
och låst innan 
CDC:n flyttas.

ANVÄNDA  
EN CDC

Se montering på baksidan

• Placera den öppna 
behållaren under 
tömningsventilen  
eller tömningsutloppet 
på en fritös. Säkerställ  
att fritösen är avstängd  
och att 
rengöringslösningen 
inte är mer än 38°C.

• Öppna långsamt 
tömningsventilen.  
Fyll endast upp till  
linjen på behållaren. 
Töm endast ett  
kar i taget.

• Stäng och säkra  
locket på CDC:n. 

• Kör den till avloppet.

• Öppna tömningen  
för att avyttra  
rengöringslösningen. 

Swedish / Svenska
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1.  Lossa bultarna från handtagsfästet.  
Sätt handtaget i fästet. Sätt tillbaka  
bultarna till 8 ft/lbs i fästet. 

Montering

Service, beställa reservdelar

En lista över fabriksauktoriserade servicetekniker 
finns tillgängliga online på www.frymaster.com. 
Se denna lista för att hitta din närmsta verkstad.  
Om du inte har tillgång till denna lista, kontakta 
Frymasters tekniska serviceavdelning på  
1-800-551-8633 eller 1-318-865-1711.
Serviceinformation kan du få genom att kontak-
ta din närmaste verkstad. Service- och garan-
tiinformation kan du också få genom att ringa 
Frymasters tekniska serviceavdelning på 1-800-
551-8633 eller 1 318-865-1711 eller via e-post: 
service@frymaster.com.  

Utrustningen skadad under frakt?

1. Lämna omedelbart in en skadeanmälan, oavsett  
skadornas omfattning.
2. Kontrollera och dokumentera alla skador och säkerställ 
att denna information noteras på fraktsedeln eller  
expresskvittot och skrivs på av den person som levererar 
produkten.
3. Dold förlust eller skada som inte upptäcks förrän  
utrustningen packades upp ska registreras och  
rapporteras till fraktföretaget eller åkeriet omedelbart  
då det upptäcks. En anmälan om dold skada måste  
lämnas in inom 15 dagar efter leveransdatumet.   
Säkerställ att fraktbehållaren behålls för inspektion. 

FRYMASTER TAR INGET ANSVAR FÖR SKADOR ELLER  

FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR UNDER TRANSPORT.

Rengöring

Rengör CDC:ns utsida med en mjuk trasa och 
diskmedelslösning.  Det är inte nödvändigt  
att rengöra behållarens inre, men om  
så önskas kan den sköljas ur med vatten.

  
FARA

För att minimiera risken för brännskador 
måste lösningen alltid få svalna till under 38°C 
innan den töms i CDC:n och  
transporteras till avloppet.

Kontakta Frymasters serviceavdelning på 1-800-551-8633 eller service@frymaster.com

Ställ handtaget upp på CDC: 
n och skruva fast det.


