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Mesin Pengolah Makanan

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN
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FRY-GF171CS | FRY-GF172CS 
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PERINGATAN

1.  Jaga level oli di antara garis pengisian oli maks-min di dalam tangki
2.  Jauhkan air dari tangki minyak saat digunakan
3.  Jangan gunakan air untuk memadamkan api
4.  Jangan terlalu banyak mengisi keranjang dengan makanan
5.  Ganti / bersihkan oli secara teratur
6.6.  Periksa pipa secara berkala untuk mencari kebocoran gas
7.  Matikan setelah penggunaan

MASALAH DAN SOLUSI
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GAS DEEP FRYER WITH STAND

Gas deep fryer 17L with stand adalah salah satu peralatan memasak berupa kompor yang didesain 
secara khusus dengan tangki berbentuk persegi dan wadah wajan yang dibuat menjorok ke dalam 
dengan kapasitas 17 Liter. Mesin ini juga dilengkapi dengan kaki, sehingga lebih praktis dan cocok 
digunakan untuk keperluan memasak restoran, hotel, cafe, dan masih banyak lagi.

TEKNIK MENGGORENG DEEP FRYER

Proses menggoreng makanan dengan teknik deep fryer akan menghasilkan gorengan yang matang Proses menggoreng makanan dengan teknik deep fryer akan menghasilkan gorengan yang matang 
secara merata dan lebih renyah karena bahan yang digoreng tercelup semuanya. Mesin ini 
dirancang sedemikian rupa agar konsumsi minyak dan gas untuk menggoreng tetap efisien, hemat 
dan panasnya lebih merata.

FITUR 

1.  Termostat yang disetel untuk memastikan kontrol suhu yang akurat, lingkup suhu dapat 
  disesuaikan 60 - 200°.
2.2.  Termostat batas terpasang dengan tombol reset
3.  Pengapian otomatis dengan alarm proteksi keluar api untuk keamanan. Menggunakan baterai 
  2 x D atau LR20 1.5volt
4.  Katup pemutus gas solenoid otomatis.
5.  Kunci katup pembuangan.
6.  Lubang untuk pemeriksaan penyalaan gas.
7.  Sakelar listrik on-off.

SPESIFIKASISPESIFIKASI

*Gas LPG Propane atau butane
 Konsumsi 0.48kg / jam
 Muat 6.30kw

INSTALASI

*Berhati-hatilah saat memasang pipa belakang, karena benang kecil di bagian belakang bisa lepas 
 jika terlalu kencang.

1.  Mesin harus ditempatkan di atas permukaan yang kokoh dan rata, dengan jarak 15 cm di 
  belakang dan 4 cm di setiap sisi dan ditempatkan di lingkungan yang berventilasi baik.
2.  Hubungkan ke gas LPG dengan katup pengatur tekanan.
3.3.  Pastikan tidak ada kebocoran gas sebelum memulai.
4.  Masukkan baterai.
5.  Isi oli antara penanda maksimum dan minimum.
6.  Hidupkan mesin dan spark generator akan menyalakan gas.
7.  Jika bel bunyi ini artinya untuk memberi tahu Anda bahwa tidak ada gas yang tersedia. Udara 
  di dalam pipa perlu dibersihkan sebelum penyalaan, ulangi proses sampai bersih.

CARA PENGGUNAAN

1.1.  Pastikan gas tersedia untuk mesin.
2.  Setel kontrol suhu ke 0°
3.  Nyalakan mesin.
4.  Setel ke suhu yang diinginkan.
5.  Ketika suhu ini tercapai, katup gas akan menutup secara otomatis, ketika suhu turun di bawah 
  level yang ditentukan, penyalaan otomatis akan dimulai lagi.

PEMELIHARAAN

1.1.  Jaga mesin tetap bersih.
2.  Pastikan level oli mencukupi.
3.  Bersihkan oli dari kotoran sesering mungkin.
4.  Ganti baterai sesering mungkin seperti halnya mengontrol kunci kontak.


