Használati Útmutató
VITO 30/50/80-as
Olajszűrő készülékhez

1. Biztonsági szabályok
1.1.

Személyes Biztonság

•

Soha ne működtesse a készüléket szűrőbetét nélkül!

•

Amikor a készülék működik, ne érjen a mozgó részekhez!

•

Ne vegye ki a készüléket működés közben!

•

Ne használja a készüléket, ha láthatóan sérült vagy törött!

•

Égésveszély! Csak a fogantyúknál fogva tartsa!

•

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a csillag alakú rögzítő csavar meg
van-e húzva!

•

Vigyázzon a kábelre, nehogy belebotoljon!

•

Csúszásveszély! A padlóra csöppent zsiradék lecsöppenése esetén!

•

Az éles részek esetleg sérülést okozhatnak!

•

Áramütés veszély!

Mielőtt használná a VITO-t, győződjön meg arról, hogy a vezeték sérülésmentes, és
a készülék földelt aljzatba van bedugva!
Tűzveszély!

•

-

tartsa be pontosan a tűzvédelmi előírásokat

-

létesítsen előírást tűz esetére

-

legyen vészkijárat

Amikor használja a VITO-t, először helyezze a fritőzbe, majd dugja be a
hálózatba, sohase fordítva!

•

Soha ne próbálja másképp összerakni a VITO-t, mint az a leírásban van!

•

Figyeljen, hogy az olaj mennyisége a minimum és a maximum jel közé essen!

•

Figyeljen a biztonsági előírásokra a munkahelyén!

•

A készüléket csak felnőttek használhatják!

•

Csak az erre kiképzett ember használja a készüléket!
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1.2.

Elektromos Problémák

Mindig győződjön meg róla, hogy a megfelelő elektromos feszültség van a gép
használatához.
1.3.
•
•
•
•
•
•
•
•

A készüléket mossa meg használat előtt (lásd a későbbiekben)
Győződjön meg róla, hogy az elektromos kábel nem érintkezik a forró
zsiradékkal!
Ne lépje túl a zsiradék a maximális hőmérsékletet (200 0C)
Ne használja a készüléket mínusz 20 0C alatt!
Ne működtesse a készüléket olaj nélkül, vagy a tisztítás során víz nélkül!
Ne dörzsölje!
Ne használjon drótkefét!
A helytelen elhelyezés a fritőzben károsíthatja a fűtő elemet, a termosztátot
vagy a rácsot! Külön figyeljen, hogy ezek az részek ne érintkezzenek
közvetlen a szivattyú lapátjával!
1.4.

•
•

Biztonságos használat

A célszerű használat

A VITO egy olyan egyszerű és mobil készülék, mely könnyen és hatékonyan
tisztítja a főző olajt.
A VITO a főzési hőmérsékletű olajt képes megtisztítani. A mikro szűrő
segítségével az olajt szennyező részecskék akár 99%-át képes kiszűrni, ami
miatt az olaj jobb minőségű és sokkal tovább használható lesz.
1.5.
•

•

Használat
A VITO-t napi kétszer használjuk az olajsütőben. Például először az
ebéd szervírozása után, majd másodszor a vacsora után. Az átlagos
sütőhasználat mellett elegendő napi egy használat.
Az első használat alkalmával feltétlen tiszta olajsütőt és tiszta olajt
használjon. Ne használja első alkalommal szennyezett olajban és
sütőben!
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2. Üzembe helyezés
Mindig tartsa a készüléket a tárolójában ha nem használja, vagy szállítás esetén.
A tárolót fel lehet szerelni fixen a falra. Például az olajsütő mellé.
3. Leírás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bekapcsoló gomb
Start/ Stop
Szűrési folyamat kijelző
Szűrőtartó
Csepp felfogó Vito30/50
Szivattyú/Szűrőház
Rögzítő csillag csavarok (két oldalon)
Elektromos egység
Szűrődoboz érzékelő ( csak a VITO 30 és Vito 50 modell esetén)
Kezelőfelület
Hálózati kábel
Csepp felfogó Vito80
Zsalu
Szivattyúház
Elektromos egység
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4. Használat
4.1. Szűrési idők
A szűrési ciklus 5-től 10 percig tart, ez a függ modelltől. Bármikor indítható és
megállítható a Start/ Stop gomb használatával.
30 perces üzemeltetés után (beleértve a ciklusok közötti szüneteket) a készülék
kikapcsolhat a túlmelegedés elkerülése végett. A bekapcsoló gomb fénye nem
ég, vagy villog (újabb modellek) ez idő alatt. Ha ezt tapasztalja, akkor a VITO-t ki
kell venni az olajsütőből, és legalább két óra hűlésre van szüksége a
készüléknek.
Maximális folyamatos használat:
VITO 30 , maximum 3 szűrés 10 percenként
VITO 50 maximum 6 szűrés 5 percenként
30 perces használat után a készüléknek szüksége van a 2 órás hűlésre.
4.2. Használat előtti teendők
A rögzítőcsavarok ellenőrzése
A szűrőbetét ellenőrzése
A szűrőtartó elhelyezkedésének ellenőrzése
A VITO rendelkezik egy érzékelővel, ami nem engedi a VITO használatát a
szűrődoboz használata nélkül.
Ezután vegyük ki tárolóból és helyezzük a készüléket az olajsütőbe.
Az olajszintnek a minimum és maximum jel között kell lennie.
4.3.

Dugjuk be a hálózatba!

A „ Power ” lámpa világítani fog.
4.4.

Indítsuk a szűrést

A szűrést jelző lámpa folyamatosan világít amíg tart az olajszűrés.
Amíg tart a szűrés, ne vegye ki a készüléket az olajból!
Mielőtt használná győződjön meg róla, hogy a Vito ne dőljön meg, stabilan álljon,
Ne mozgassa a VITO-t használat közben!
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A szűrés bármikor leállítható és indítható a Start/ stop gomb megnyomásával.
•
•
•
•

Ha az olaj átszűrése megtörtént, húzza ki a VITO-t a hálózatból
A VITO 80 esetén a kábelt nem kell kihúzni addig míg a készülék le nem
hűlt.
Vegye ki a VITO-t az olajból, engedje lecsöpögni
Helyezze vissza a készüléket a tartójába

5. Gondozás és karbantartás
5.1.

Tisztítás

Figyelem! Csak akkor cseréljen filtert, ha a készülék már lehűlt!
Hosszabb használaton kívüli idő után ki kell cserélni a filtert. (hétvégi állás,
stb.)
Mindig tisztítsa meg a szűrődobozt mielőtt új filtert helyez bele.
1.
2.
3.
4.
5.

Húzza ki a szűrőtartót a szivattyú házból.
Dobja ki a régi filtert és tisztítsa ki a szűrőtartót
Tekerje ki a rögzítő csillagcsavart csavart mindkét oldalon.
Vegye le az elektromos részt a szivattyúról.
A szűrőtartó, a szivattyúház és a cseppfelfogó mosogatógépben is
mosható, vagy kézzel is tisztítható.
6. A tisztítás és szárítás után helyezzünk bele egy új filtert

A kézi tisztítás
Mosogatószeres vízzel tisztítható
Majd ezután szárazra törlendő
Szárítható ha szükséges

Gépi tisztítás
El kell választani a szivattyúházat és az elektromos részt
Helyezze a szűrőtartót, a szivattyúházat és a cseppfelfogót a mosogatótálcára
Ne mossa gépben az elektromos egységet!!!!!!!
Az elektromos egységet törölje át egy nedves kendővel, majd szárítsa meg, ha
szükséges
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5.2.

A szűrő cseréje

A VITO szűrője szükség szerint cserélhető. A csere gyakorisága attól függ, hogy a
készüléket milyen gyakran használják, és hogy az olaj mennyire szennyezett.
Kicserélni akkor kell, ha a szűrés már nem elégséges (Láthatóan csökken a
zsaluknál kifolyó olaj mennyisége)
Példa:
Vito30/50
a, Fektessük le a szűrődobozt a nyitott felével felfelé
b, Egyik kezünkkel helyezzük a filter redőjét túl a tartó felső végére. A másik
kezünkkel egyenletesen húzzuk végig a tartóban a filtert.
c, A filter redői egyenletesek legyenek a dobozban. Engedjünk egy hajlatot itt is
kilógni.
d, Óvatosan nyomkodjuk be a filtert a doboz aljára.
e, Ha a filter rendesen a helyén van, akkor csukjuk be és helyezzük fel a
szivattyúházra.
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Vito80
A, Fektessük le a nyitott Szivattyú/szűrő házat.
B, Fogjuk egyik kezünkbe a filtert, majd hagyjunk itt is egy redőt túlnyúlni, amit
helyezzünk a kialakított horonyba. Tartsuk a másik kezünkkel a szűrőt.
C, Helyezzük be a filtert a helyére és hagyjunk egy redőt kilógni a másik végén is.
Csukjuk be a szűrődoboz ajtaját, majd csúsztassuk vissza a helyére, hogy a tartó
lezáródjon.
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