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Multisserie - hele kippen grillen 

Stap 2
Plaats de kip op het rooster, 
de holte en de poten naar 
beneden.

Meng nooit kip met andere vleesproducten boven of onder op de rekken en manden; hele kip of stukjes moeten in een verticale rij gescheiden zijn!

Stap 3
Plaats de kip op het rek met 
de onderste ring tussen het 
uiteinde en de poten. De 
kip "leunt" achteruit met 
zijn vleugels rustend op de 
bovenste ring.

Stap 4
Één kip kan geplaatst 
worden op rij 1. Plaats de 
volgende twee kippen op rij 
2 en de andere twee op rij 3. 

Stap 5
Creëer een beetje ruimte 
tussen de kippen, zodat de 
kippen gelijkmatig bruin 
worden.

Stap 6
Druk op de rotortoets (A) 
om naar de volgende rij met 
drie rekken te gaan. Deze 
rekken kunnen nu worden 
geladen. Herhaal deze 
procedure totdat alle vier 
de rijen met drie rekken zijn 
geladen.

Stap 1
Een kippenrek heeft drie rijen 
om de kip op te leggen. Eén 
rij bestaat uit twee ringen, 
wat betekent dat rijen 
elkaar overlappen. Het laden 
gebeurt van binnen naar 
buiten (beginnend met rij 1), 
van boven naar beneden.

Meng nooit kip met andere vleesproducten boven of onder op de rekken en manden; hele kip of stukjes moeten in een verticale rij gescheiden zijn!

Stap 3
Plaats de stukken kip in de 
mand, zorg ervoor dat er 
geen stukjes uit de mand 
steken.

Stap 4
Gebruik voor kleinere 
producten een inzetbak voor 
vlees of aluminium dienblad 
om het product op te zetten. 

Tips
U kunt ook andere 
producten in de Multisserie 
grillen, zoals aardappelen.

Stap 5
Druk op de rotortoets (A) 
om naar de volgende kolom 
met drie rekken te gaan. 
Deze rekken kunnen nu 
worden geladen. Herhaal 
deze procedure totdat alle 
vier de rijen met drie rekken 
zijn geladen.

Stap 1
Om de Multisserie te vullen 
met andere vleesproducten 
dan hele kippen, heeft u 
vleesmanden nodig.

Andere (vlees) producten grillen

Stap 2
Om kiprekken of 
vleesmanden van de 
Multisserie te verwijderen, 
tilt u ze gewoon op uit de 
steun van de binnenrotorring 
(C). Om de kiprekken of 
vleesmanden weer in de 
Multisserie te hangen, haakt 
u ze weer makkelijk op de 
binnenrotorringsteun (C).

Grillen

Grillen - stap 1
Druk op de knop boven de
scherm (B) om het
bedieningsmenu te 
selecteren. 

Grillen zonder voor-
verwarmingsproces - stap 
2
Selecteer het kipprogramma 
of een ander programma 
(C) door de pijlen op het 
rotatiepad te gebruiken (D). 
Druk op start (E) om het 
programma te starten.

Grillen met voorver-
warming proces - stap 2
Selecteer het kipprogramma 
of een ander programma 
(C) door de pijlen op het 
rotatiepad te gebruiken 
(D). Druk op start (E). 
Indien geprogrammeerd, 
start de Multisserie het 
voorverwarmingsproces. 
Wanneer het voorverwarmen 
klaar is, klinkt er een 
geluidssignaal. Druk op OK 
(F) om dit geluidssignaal te 
stoppen. Laad het draaispit 
en sluit de deur. Druk 
nogmaals op start (E).

Lossen van de Multisserie

Stap 1
Open de deur langzaam en 
stap achteruit om stoom te 
laten ontsnappen.

Stap 2
Als de kippen klaar zijn,
verwijder de producten met 
een vleesvork. Plaats de vork 
in de holte en til de kip op.

Stap 3
Plaats de producten in GN-
trays om direct naar een 
merchandisingwarmer te 
verplaatsen. De producten 
kunnen in een dome of 
kipzak worden gestopt om 
aan klanten te geven.

Opmerking: verplaatsing van de kippen uit de Multisserie 
naar warmers moet worden gedaan binnen 20 minuten. 
De temperatuur van de producten mag niet dalen onder 
de 60 °C.

Reinigingsproces
Start het reinigingsprogramma na de laatste grillsessie 
van de dag.

Stap 1
Druk op de knop boven 
het scherm (A) om het 
bedieningsmenu te 
selecteren. (B).

Stap 2
Druk op 'OK' (C) na de 
vraag 'Start cleaning?'. 
De Multisserie koelt af tot 
65 °C voor het begin van 
de reinigingscyclus. Het 
reinigingsproces is volledig 
automatisch en kan 's 
nachts worden uitgevoerd 
zonder tussenkomst van de 
operator. Kies 'ja' en druk 
nogmaals op 'OK' (C).

www.frijado.com

Stap 3
Druk de groene knop naast 
de vetcontainer 5 seconden 
of langer in. De unit start een 
extra afschuimcyclus. 
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Maandelijkse schoonmaak
Controleer (indien van 
toepassing) het anti-kalkfilter 
van het filterpatroon op 
verzadiging en tijdsduur. 
Vervang het filterpatroon 
indien nodig.

Wekelijkse schoonmaak - 
stap 2
Veeg het vuil van de bodem 
van de Multisserie weg.

Wekelijkse schoonmaak - 
stap 3
Spoel alle drie de lekkanalen 
af   met heet water en 
ontvetter.

Wekelijkse schoonmaak - 
stap 4
Gebruik kalkaanslagreiniger 
of gedistilleerde witte azijn 
om kalkaanslag aan de 
binnenkant te verwijderen.

Wekelijkse schoonmaak - 
stap 1
Vervang de vetfilters voor 
de ventilatoren om de drie 
dagen na het uitvoeren 
van de reinigingscyclus. 
Verwijder een filter door 
deze op te tillen en naar u 
toe te trekken. Reinig de 
filters in een vaatwasser of 
laat ze een paar uur in heet 
vetoplosmiddel weken.

Grondige reiniging
Belangrijk: zorg ervoor dat de Multisserie is afgekoeld voordat je deze gaat schoonmaken.

De zeep en de naglansmiddel vervangen

Zeep vervangen - stap 2
Draai de dop los met de 
slang van de lege zeepfles. 

Waarschuwing: zorg ervoor dat u nooit de twee soorten zeep vermengt of de slangen verwisselt!

Zeep vervangen - stap 3
Neem de complete dop met 
slang uit de zeepfles en 
schroef deze op het deksel 
van de nieuwe zeepfles. 
Plaats de zeepfles terug op 
zijn plek.

De flessen terugzetten op 
hun plek
Plaats de naglansmiddel 
terug op zijn plaats en sluit 
de deuren op het onderframe 
van de Multisserie (indien 
van toepassing). U bent 
klaar om het automatische 
reinigingsproces opnieuw te 
starten.

Zeep vervangen - stap 1
Open de deuren in het 
onderframe van de 
Multisserie (indien van 
toepassing) om toegang te 
krijgen tot de zeepflessen en 
naglansmiddel.

Slang vervangen
Verwijder de slang uit de 
spoelfles en plaats deze in de 
nieuwe spoelfles. 

Stap 9
Schuif de box terug in 
het onderframe van de 
Multisserie en plaats de 
hendel terug in de juiste 
positie, zoals weergegeven. 
De tuit van de vetafvoer 
wordt aangesloten op de 
box.

Vervanging van de vetzak van de vetopvangbak
Stap 4
De tuit van de vetafvoer 
wordt losgekoppeld van de 
box. Schuif vervolgens het 
mondstuk naar het bredere 
gedeelte van de opening in 
het deksel en haal de vetzak 
uit de doos. LET OP: til de 
vetzak niet op en draag 
deze niet alleen bij het 
mondstuk. De zak kan te 
zwaar zijn en scheuren.

Stap 5
Plaats de nieuwe vetzak in 
de box en plaats de dop in 
de box.

Stap 2
Schuif de box uit het 
onderframe en plaats 
deze op een vlak en stevig 
oppervlak. Zorg ervoor dat 
de box niet kantelt!

Stap 1
Open de deuren in het 
onderframe van de 
Multisserie (indien van 
toepassing) en trek de 
hendel omlaag. De tuit 
van de vetafvoer wordt 
losgekoppeld van de box.

Stap 6
Schuif het mondstuk in de 
opening in het deksel.

Stap 7
Zorg dat de tuit van 
de vetzak vast zit zoals 
afgebeeld.

Stap 8
Schuif het deksel op de box. 
Aan één kant van het deksel 
zijn de hoeken gebogen, 
deze moeten onder de 
bovenrand van de box 
worden geschoven. Schuif 
deze kant eerst op de box. 

Stap 3
Schuif het deksel van de box.

Handmatig schoonmaken vetafscheider
Let op: kom niet aan de binnenkant van het vetafscheidingssysteem en leg niks bovenop het vetafscheidingssysteem!

De volgende ochtend - stap 2
Verwijder de kap van de 
container uit de ophang-
beugel. Controleer en reinig 
het wisserblad. Plaats het 
wisserblad na het reinigen 
terug op zijn plaats. Hang 
de kap van de container 
op zijn beugel en schuif de 
vetcontainer terug onder de 
kap van de container.

De volgende ochtend - stap 1 
Draai de dop los en verwijder 
de zeef eenvoudig door deze 
naar buiten te schuiven.
Reinig de zeef en plaats hem 
terug in de tank.

Gedurende de dag en na 
automatische reiniging
Is de vetcontainer ongeveer 
voor de helft vol, druk dan 
één keer op de groene knop 
(het afschuimproces wordt 
5 minuten gepauzeerd) en 
verwijder de vetcontainer 
door deze onder de kap van 
het reservoir weg te schuiven. 
Maak de vetcontainer schoon 
en plaats deze weer terug.


