
RUBENS 2 x 20 Liter 
2 KUIPS friteuse
capaciteit 150 porties friet per uur
l.810 x b.1060 x h.1230 

start toestel minimaal 1.5 uur voor aanvang op om
panieksituaties te voorkomen

1

plaats in goed geventileerde ruimte of onder afzuigkap

Toestel opvullen met olie. Per kuip +/- 20L. Let op: aflaatkraan dient in horizontale positie te staan!

              opstarten toestel

2

Beide thermostaten op 60 graden zetten.3

Deze friteuse heeft 2 gasaansluitingen. Altijd beide gasflessen aansluiten en 
opendraaien. Hiermee voorkomt u dat de friteuse door te weinig gasdruk uitvalt. 
Controleer altijd op eventuele lekkages!
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zie ommezijde

Stekker in stopcontact steken.

Druk +/- 90 seconden op de rode ontstekingsknop tot de waakvlam zelfstandig blijft branden. Bij het loslaten moet de grote
brander vanzelf aanslaan. Indien de brander niet aanslaat dan heeft u de ontstekingsknop tekort ingedrukt. Herhaal procedure.
U kunt door het ronde kijkgat zien of de waakvlam blijft branden.

5

Na +/- 10 minuten de temperatuur doordraaien naar maximaal 175 ℃. 
Temperatuur niet hoger om oververhitting te voorkomen.

6

Afzetten toestel: De thermostaten op “0” zetten en de witte knop indrukken. Altijd de gasflessen dichtdraaien!7



              GASFLESSEN WISSELEN
De thermostaten op “0” zetten en de witte knop indrukken. Gasfles(sen) dichtdraaien
Nieuwe gasfles(sen) aansluiten en opnieuw starten volgens beschreven procedure.

             storingen verhelpen

              OLIE AFLATEN
Let op: minimaal 30 minuten wachten!!. De warmtewisselaar kan anders 
zijn warmte niet kwijt en kan hierdoor ernstig beschadigen.
Zet de kraan voorzichtig in de verticale stand en de kuipen lopen leeg. 
Bij voorkeur in meerdere keren aflaten i.v.m. de vaak beperkte hoeveel liters 
in de opvangbakken. 
Zet na afloop de kraan terug in horizontale stand (sluitstand).

              reinigen toestel
1. Vet aflaten 
2. Kuip(en) goed doorspoelen met warm water. Indien geen warm water voorhanden
    dan opwarmen in de kuip(en)
3. Filters uitnemen en reinigen
4. Buitenkanten en kuipen grondig met afwasmiddel uitsoppen. Daarna met schoon 
    water afspoelen. Vermijd hierbij eventuele elektronische delen.
5. Goed controleren of alle onderdelen aanwezig zijn en op de juiste 
    manier zijn teruggeplaatst.

                         LET OP! TOESTELLEN NIET OF HALF GEREINIGD RETOUR: 

                            € 37.50 SCHOONMAAKKOSTEN

              transport
Bij iedere levering wordt een uitrij / op - rijplank meegeleverd. Het rood gekleurde
gedeelte van de plank wordt in de rode richel onderaan de linker achterdeur van 
frigowagen gelegd zodat deze niet weg kan schuiven. Altijd de vaste wielen van de
friteuse eerst de wagen induwen, de zwenkwielen dus naar u toe!! Vergeet niet 
de rij-blokkade te lossen op de wielen.

Al onze toestellen worden grondig getest alvorens ze naar de 
klanten vertrekken. Desondanks kan er onverhoopt toch een 
storing optreden. Gelieve eerst zelf onderstaande instructies
te volgen om de friteuse alsnog werkend te krijgen. 

Indien de friteuse ondanks bovenstaande instructies niet 
naar behoren werkt bel dan onderstaand nummer.

+31(0)115-690014

Friteuse valt uit : controleer de gasfles(sen)
In sommige gevallen valt de friteuse uit door bevriezing van de 
gasfles(sen). Dit komt vooral voor in de koude maanden. De 
friteuse vraagt dan zoveel gasdruk dat de fles bevriest. U kunt de 
kans op het bevriezen van uw gasflessen verminderen door 
deze in een bak met water te plaatsen.
Oplossing: Waakvlambrander opnieuw aansteken volgens 
procedure. In geval van bevriezing van de gasfles dient u ook 
een nieuwe fles aan te sluiten.

Waakvlam : De waakvlam ontsteekt niet of blijft niet branden.
Oplossing: Ontstekingsknop indrukken en de waakvlam via het 
kijkgat aansteken met een lange lucifer / aansteker. 

Brander : De grote brander slaat niet aan of blijft niet branden.
Oplossing: Tussen de rode en witte knop zit een klein schuifje. Dit
zet de gasklep open of dicht. In sommige gevallen blijft deze hangen.
Schuif een paar keer van links naar rechts om te kijken of de brander
dan wel aanspringt. Indien dit niet werkt neem contact op.

Als de friteuse oververhit is geweest of aangestaan heeft zonder 
olie gaat ze in veiligheid. Er gaat een rode lamp branden. Laat de 
friteuse ongeveer 10 min. afkoelen. Er zijn 2 nikkelen ronde 
openingen boven de thermostaat knoppen. De metalen pal die 
u in het buisje ziet met een klein schroevendraaiertje indrukken. 
Dit reset het toestel. 


