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BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
© 2008 Fri-Jado BV, Etten-Leur, Nederland

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier. Voorts verwijzen wij naar
onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

Alle verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, of door het niet in acht nemen van de
gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij handelingen, bediening, onderhoud of herstelwerkzaamheden, zelfs indien niet uitdrukke-
lijk omschreven in deze gebruikershandleiding, wordt door de fabrikant afgewezen.

Als gevolg van voortdurend streven naar verbetering kan het voorkomen dat uw apparaat in detail afwijkt van hetgeen in deze handleiding is
beschreven. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren, gebruiken, onderhouden en repareren
van het in deze handleiding vermelde apparaat.

Deze handleiding is met alle zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in deze
handleiding of voor de gevolgen daarvan.

Het is gebruikers toegestaan deze handleiding voor eigen gebruik te kopiëren.

Voorts zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze handleiding op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt.
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VOORWOORD, IDENTIFICATIE VAN HET APPARAAT, VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEVAREN

VOORWOORD

Algemeen
Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker
van de Fri-jado HTT 60. De mogelijkheden en de
bediening worden beschreven, waarbij tevens
aanwijzingen worden gegeven om het apparaat
gedurende lange tijd op een zo veilig en efficiënt
mogelijke wijze te gebruiken.

Pictogrammen en symbolen
In deze handleiding worden de volgende picto-
grammen en symbolen gebruikt:

Suggesties en adviezen om betreffende
taken of handelingen gemakkelijker uit
te kunnen voeren.

WAARSCHUWING
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel of
ernstige schade aan het apparaat als de
instructies niet zorgvuldig worden op-
gevolgd.

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische spanning.

WAARSCHUWING
Gevaar voor oppervlakken met een hoge
temperatuur.

Symbool recycleren.

Op het apparaat zijn de volgende pictogrammen
aangebracht:

WAARSCHUWING
Gevaar voor oppervlakken met een hoge
temperatuur.

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische spanning.

Service en technische ondersteuning
Het voor uw apparaat van toepassing zijnde elek-
trisch schema is aangebracht in de ruimte waarin
zich de elektrische componenten bevinden.

Bij storingen kunt u zich richten tot uw leveran-
cier/servicedienst. Zorg dat u daarbij de volgende
gegevens bij de hand hebt:

- model
- serienummer

Deze gegevens vindt u op de typeplaat.

IDENTIFICATIE VAN HET APPARAAT

De typeplaat bevindt zich aan de bedienzijde en
bevat de volgende gegevens:

- naam van de leverancier of de fabrikant
- model
- serienummer
- bouwjaar
- netspanning
- frequentie
- opgenomen vermogen en/of
- nominale stroom

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN
WAARSCHUWINGEN VOOR GEVAREN

Algemeen
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprake-
lijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het
niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften
en -instructies in deze handleiding, dan wel door
onachtzaamheid tijdens installatie, gebruik, on-
derhoud en reparatie van het in dit document ver-
melde apparaat en de eventueel bijbehorende
accessoires.

De gebruiker van het apparaat is te allen tijde
volledig verantwoordelijk voor de naleving
van de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften en -richtlijnen.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEVAREN

Gebruikershandleiding
■ Een ieder die aan of met het apparaat werkt,

dient van de inhoud van deze handleiding op
de hoogte te zijn en de instructies daarin nauw-
gezet op te volgen.

■ De bedrijfsleiding dient het personeel aan de
hand van de handleiding te onderrichten en alle
voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen.

■ Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten
handelingen.

■ Bewaar de handleiding steeds in de nabijheid
van het apparaat.

Pictogrammen en instructies op het appa-
raat (indien aanwezig)
■ Op het apparaat aangebrachte pictogrammen,

waarschuwingen of instructies maken deel uit
van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze
mogen niet worden afgedekt of verwijderd en
dienen gedurende de gehele levensduur van
het apparaat aanwezig en leesbaar te zijn.

■ Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar ge-
worden of beschadigde pictogrammen, waar-
schuwingen of instructies.

Gebruikers
Gebruik van het apparaat is uitsluitend voorbehou-
den aan daartoe opgeleide en bevoegde gebruikers.

Gebruik volgens bestemming *1

WAARSCHUWING
• De warmhoudvitrine is uitsluitend ont-

worpen om warme snack-producten
warm te houden en te presenteren.

Elk ander gebruik geldt niet als conform de be-
stemming. Voor schade of letsel dat hiervan het
gevolg is, aanvaardt de fabrikant geen enkele aan-
sprakelijkheid. Het apparaat is in overeenstem-
ming met de Europese richtlijnen en normen zoals
vermeld in de met uw apparaat geleverde CE-ver-
klaring. Gebruik het apparaat uitsluitend in tech-
nisch perfecte conditie, conform de hierboven
beschreven bestemming.

*1 Om een goede werking te garanderen mag het apparaat uit-

sluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bestem-

ming zoals vastgelegd in EN 292-1. “Gebruik volgens

bestemming” in de zin van deze norm is het gebruik waarvoor

het technische apparaat volgens de opgave van de fabrikant

- inclusief diens aanwijzingen in de verkoopbrochure - geschikt

is. Bij twijfel is dat het gebruik dat uit de constructie, de uit-

voering en de functie van het technisch apparaat als gebrui-

kelijk naar voren komt. Tot het gebruik volgens de bestemming

behoort ook het in acht nemen van de gebruiksvoorschriften

en het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Technische specificaties
■ De in deze handleiding vermelde specifica-

ties mogen niet worden gewijzigd.

Modificaties
■ In geval van ongeautoriseerde modificaties

in of aan het apparaat vervalt elke aanspra-
kelijkheid van de fabrikant.

Gebruik

WAARSCHUWING
De binnenzijde is heet na voorverwarmen
en tijdens gebruik. Vermijd dat uw han-
den hiermede direct in aanraking komen
tijdens het beladen.

WAARSCHUWING
Het is noodzakelijk dat de producten on-
middellijk na bereiding in het apparaat
geplaatst worden. De kerntemperatuur
van de producten moet op dat moment
minimaal 85 ºC bedragen.

Het apparaat is in staat om gedurende
vier uur een kerntemperatuur van 61 ºC
te behouden.

WAARSCHUWING
Houd de deuren aan de achterzijde ge-
sloten als zich producten in het appa-
raat bevinden. Open ze zo kort mogelijk
tijdens het beladen of uitnemen van
product.

■ Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEVAREN, GEBRUIKTE MATERIALEN EN HET MILIEU

Service, onderhoud en reparaties
(indien noodzakelijk)

In deze handleiding wordt een duidelijk
onderscheid gemaakt in service-, onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden die
door de gebruiker mogen worden ver-
richt, en die welke uitsluitend zijn voor-
behouden aan daartoe opgeleide en
bevoegde servicetechnici.

WAARSCHUWING
Omwille van de hygiëne en de optimale
staat van het apparaat is het belangrijk
om vanaf het begin een vast dagelijks
patroon van reinigen aan te houden.

■ Respecteer de in hoofdstuk 5 gegeven onder-
houdsintervallen.

WAARSCHUWING
In verband met gevaar voor kortsluiting
mag het apparaat niet worden schoon-
gemaakt met behulp van een water-
slang.

■ Respecteer de in hoofdstuk 6 gegeven aan-
wijzingen in geval van storing.

GEBRUIKTE MATERIALEN EN HET MILIEU

Verpakkingsmateriaal

Alle door Fri-jado gebruikte verpakkings-
materialen zijn recyclebaar:

- onbehandeld hout
- karton
- polyethyleen folie
- styropor
- polypropyleen bindband

■ Deponeer dit materiaal niet bij het bedrijfsafval
maar informeer bij de reinigingsdienst van uw
gemeente hoe u het moet aanbieden.

WAARSCHUWING
Neem voor verplaatsen van het appa-
raat de stekker uit het stopcontact.

■ Maak het apparaat regelmatig schoon voor
behoud van een correcte werking.

Belading
■ Plaats alleen producten waarvan de kern-

temperatuur minimaal 85 °C bedraagt.

■ Plaats één laag producten om een goed kont-
act met de verwarmde warmde plateaus te
verzekeren.

Hygiëne
De kwaliteit van een vers product is altijd mede
afhankelijk van de hygiëne bij het bewaren en be-
handelen. Dit geldt in hoge mate voor grill-
producten. In verband met de overdracht van de
salmonellabacterie dient u er, in het bijzonder bij
kip- en kalkoenproducten, voor te zorgen dat
reeds gegrilleerde producten niet meer in aanra-
king komen met rauwe producten. Contact van
gegrilleerde producten met handen of gereed-
schappen die in aanraking zijn geweest met rauw
vlees, moet te allen tijde worden vermeden. In-
dien handen en/of gereedschappen in aanraking
zijn geweest met rauw vlees, moeten deze gron-
dig worden gereinigd.
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INLEIDING, UITPAKKEN/INSTALLATIE

1 INLEIDING

1.1 Beschrijving van het proces

Verwarmde plateaus en warme omgevingslucht
houden de  producten warm. TL-lampen zorgen
voor de verlichting.

1.2 Beschrijving van het apparaat

Het plaatwerk is uitgevoerd in roestvrijstaal en alu-
minium. Het glas van de deuren aan de achterzijde
en het zijglas is gehard. De frontruiten en de af-
scherming voor de dia zijn vervaardigd van poly-
carbonaat. In het apparaat bevinden zich twee
uitneembare plateaus die zich boven verwarmde
platen bevinden. Onder de verwarmde platen be-
vinden zich verwarmingselementen die door middel
van een instelbare thermostaat, met een nul-stand,
ingeschakeld en in temperatuur geregeld worden.
De verlichting wordt met de schakelaar ingescha-
keld. Het is mogelijk om dia’s met productafbeel-
dingen aan te brengen in de display/diahouder.

2 UITPAKKEN/INSTALLATIE

2.1 Uitpakken

■ Verwijder de folie van alle metalen delen.

■ Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit het
apparaat.

■ Controleer het apparaat op beschadigingen.

■ Controleer of alle onderdelen, die bij de door
u bestelde uitvoering behoren, aanwezig zijn.

■ Lees de handleiding voordat u verder gaat.

Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn,
neem dan contact op met uw leverancier.

2.2 Installatie

■ Stel het apparaat zo op dat uw klanten on-
belemmerd zicht hebben op de producten.

■ Zorg dat het eigen personeel voldoende
ruimte heeft om het apparaat te bedienen.

■ Houd rekening met de bereikbaarheid in geval
van onderhouds- en servicewerkzaamheden.

■ Zorg dat de omgevingstemperatuur niet min-
der dan 20 °C en niet meer dan 30 °C bedraagt,
bij een RV van 60 - 90 %

■ Breng de dia aan.

2.3 Plaatsen van de dia

■ Laat het apparaat afkoelen.

■ Verwijder binnenin het apparaat de moeren die
zich naast de dia display opening bevinden.

■ Schuif de polycarbonaat platen naar boven en
neem deze uit het profiel aan de onderzijde.

■ Breng de dia tussen de platen.

■ Monteer in omgekeerde volorde.

Draai de moeren niet geheel vast om
beweging van de platen tijdens het uit-
zetten mogelijk te maken.

WAARSCHUWING
Het apparaat is uitgevoerd met een CEE-
form stekker. De wandcontactdoos (WCD)
dient door een erkend installateur te wor-
den aangelegd. Zie hoofdstuk 7 voor de
benodigde elektrische installatie.

Indien u het apparaat tijdelijk niet
gebruikt en wilt opslaan:
• Reinig het zorgvuldig.
• Verpak het stofvrij.
• Bewaar het op een droge plaats om

achteruitgang van kwaliteit te voor-
komen.
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EERSTE GEBRUIK, BEDIENING, ONDERHOUD

3 EERSTE GEBRUIK

■ Reinig voordat u het apparaat in gebruik
neemt de binnenzijde grondig met sop.

■ Wrijf na met een in schoon water bevoch-
tigde doek om sopresten te verwijderen en
droog alles af.

4 BEDIENING

De bedieningswijze wordt in de volgende para-
grafen besproken.

4.1 Inschakelen

■ Steek de stekker in het stopcontact.

■ Zet de thermostaat op de hoogst mogelijke
waarde.

■ Verwarm het apparaat 40 minuten voor.

■ Schakel de verlichting in

■ Belaad het apparaat

■ Zet de thermostaat op de gewenste waarde.

Temperatuurinstelling Temperatuur (ºC)

1 ca. 30

2 ca. 35

3 ca. 40

4 ca. 50

5 ca. 60

6 ca. 80

max ca. 95

4.2 Controleren van de
producttemperatuur

■ Meet elk uur de producttemperatuur met een
digitale thermometer en houdt notities bij van
de gemeten waarden.

■ Gebruik altijd een gedesinfecteerde thermo-
metervoeler.

4.3 Uitschakelen

■ Schakel de verlichting uit.

■ Zet de thermostaat op “0”.

5 ONDERHOUD

5.1 Dagelijks onderhoud

WAARSCHUWING
Neem altijd de volgende maatregelen
om gevaar van elektrische schok te voor-
komen:
• Schakel de verlichting uit.
• Schakel de verwarming uit.
• Neem de stekker uit het stopcontact.

■ Gebruik geen staalspons. Hierdoor ontstaan
krassen waarin vuil achterblijft.

WAARSCHUWING
Gebruik geen ovenreiniger of andere
agressieve middelen op polycarbonaat
omdat het daardoor aangetast kan wor-
den.

■ Verwijder producten uit het apparaat.

■ Laat het toestel afkoelen tot ca. 50 °C.

Binnenzijde
De binnenzijde van het apparaat maakt u schoon
met heet water en een daarvoor geschikt product.
Droog na het reinigen de binnenzijde met een
schone doek af. Zorg ervoor dat geen reinigings-
middel achterblijft.

De plateaus kunnen uitgenomen worden.

Buitenzijde
De buitenzijde van het apparaat maakt u schoon
met een kleine hoeveelheid heet water met een
mild reinigingsmiddel en met behulp van een
zachte borstel of spons. Droog na het reinigen
de buitenzijde met een doek af.

■ Behandel alle oppervlakken na met een voor
dit doel geschikt antibacterieel middel.
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ONDERHOUD, STORINGEN EN SERVICE/HOE TE HANDELEN

■ Wrijf na met een zachte doek of een papieren
handdoek.

WAARSCHUWING
Vocht in het elektrisch gedeelte kan kort-
sluiting veroorzaken. Het apparaat mag
dan ook nooit met behulp van een
waterslang worden gereinigd.

5.2 Wekelijks onderhoud

■ Controleer het netsnoer op beschadigingen.

WAARSCHUWING
Neem bij beschadiging van het netsnoer
onmiddellijk contact op met uw leveran-
cier/servicedienst. Directe vervanging is
noodzakelijk in verband met mogelijk
optredend gevaar.

WAARSCHUWING
Doe het volgende voor telkens één zij-
kant tegelijk:

■ Verwijder de schroeven uit het zijglas.

■ Schuif het glas voorzichtig naar de voorzijde.

■ Neem het zijglas uit de geleiding en leg het op
een veilige plaats.

■ Verwijder alle vuil uit de geleidingen en reinig
met heet water en een mild schoonmaak-
middel.

■ Neem af met een doek en schoon water.

■ Wrijf na met een zachte doek of een papieren
handdoek.

■ Behandel alle delen na met een voor dit doel
geschikt antibacterieel middel.

■ Reinig het zijglas.

■ Breng het zijglas aan.

6 STORINGEN EN SERVICE/
HOE TE HANDELEN

Voordat u bij een optredende storing uw leveran-
cier/servicedienst raadpleegt, kunt u de volgende
punten zelf controleren:

Storing: Het apparaat werkt niet

- Zit de stekker in het stopcontact?

- Is de stroomvoorziening in orde ?
Controleer de zekeringen en de aardlek-
schakelaar in meterkast.

- Staan alle schakelaars in de juiste stand?

Schakel bij een van de onderstaande storingen het
apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact
en neem contact op met uw leverancier/service-
dienst.

- Eén van de plateaus wordt niet warm.

- De temperatuur wordt te hoog.

De onderstaande storing kunt u zelf
verhelpen:

WAARSCHUWING
Neem altijd de volgende maatregelen om
gevaar van elektrische schok te voor-
komen:
• Schakel de verlichting uit.
• Schakel de verwarming uit.
• Neem de stekker uit het stopcontact.

■ Laat het apparaat minimaal een half uur af-
koelen.
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STORINGEN EN SERVICE/HOE TE HANDELEN, TECHNISCHE SPECIFICATIES, VERWIJDEREN

Vervangen van een lamp

■ Verwijder de lamp door deze een kwart slag
te draaien en uit de lamphouders te nemen.

WAARSCHUWING
De TL-Lampen zijn voorzien van een
speciale coating die glasscherven en
aanraking van elektrische delen bij sto-
ten voorkomt.
Vervang beschadigde lampen onmiddel-
lijk door hetzelfde type gecoate lampen.

Vervangen van ruiten

Alle in het apparaat toegepaste glazen
ruiten zijn vervaardigd uit gehard glas.
Indien ruiten moeten worden vervangen,
gebruik dan hetzelfde materiaal.

7 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model HTT 60

afmetingen totaal

■ breedte 625 mm

■ diepte 525 mm

■ hoogte 625 mm

gewicht

■ netto circa 44 kg

elektrische installatie*

■ spanning 230V 1N~ 50 Hz

■ nominale stroom 3,7 A

■ stekker 2-polig met randaarde

■ met kabellengte  2,5 m

■ standaard toebehoren gebruikershandleiding

* Deze gegevens kunnen per land verschillen.
Kijk voor de voor uw apparaat geldende ge-
gevens op de typeplaat.

8 VERWIJDEREN

Wanneer na jarenlang gebruik uw apparaat aan
vervanging toe is, zal uw Fri-jado leverancier u
hierover graag adviseren. Tevens kunt u advies
vragen aangaande de verwijdering van uw ge-
bruikte apparaat dat nog waardevolle stoffen en
materialen bevat.

Let er op dat materialen volgens de op dat mo-
ment ter plaatse geldende milieuvoorschriften
worden behandeld.
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