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SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 
 
 
 
 
© 2018 Fri-Jado B.V., Etten-Leur, The Netherlands. 
 
Under garantiperioden rekommenderar vi att du kontaktar din leverantör för villkor och garantier.  Vi 
hänvisar vi till våra allmänna villkor för försäljning och leverans som är tillgängliga på begäran. 
Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår genom att inte följa dessa föreskrifter eller 
genom att inte observera normal försiktighet eller vård vid åtgärder, drift, underhåll eller reparation, 
även om det inte uttryckligen beskrivs i denna bruksanvisning. Som ett resultat av ett ständigt 
engagemang för förbättring kan det hända att din enhet avviker i detalj från det som beskrivs i den 
här handboken. Av den anledningen är de givna anvisningarna endast en riktlinje för installation, 
användning, underhåll och reparation av den enhet som avses i denna bruksanvisning. Denna 
handbok har komponerats med största försiktighet. Tillverkaren ska dock inte hållas ansvarig för 
eventuella misstag i denna bruksanvisning eller för konsekvenser därav. Användaren får kopiera 
den här bruksanvisningen för eget bruk. Vidare är alla rättigheter reserverade och ingenting i denna 
handbok kan reproduceras och/eller offentliggöras på något sätt. 
Ändringar: 
Vid obehöriga ändringar i eller på enheten blir allt ansvar från tillverkarens sida ogiltigt. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Allmänt 

Denna manual är avsedd för användare av TDR-AC (Turbo Deli Rotisserie med rengöring funktion). 
Funktioner och kontroller beskrivs, tillsammans med bruksanvisningar är den säkraste och mest 
effektiva, för att garantera en lång livslängd för enheten. 
 
Alla symboler, symboler och ritningar i denna manual gäller alla TDR-AC modeller. 

1.2 Märkning av enheten 

Id-skylten finns på utsidan av maskinen, och innehåller följande data: 
 Namn på leverantören eller Modell 

 Serie nummer 

 Tillverkningsår 

 Strömspänning 

 Frekvens 

 Ström förbrukning 

1.3 Bilder och symboler 

I den här handboken används följande bilder och symboler: 
 

 

VARNING  

Fysisk skada eller kan allvarligt skada enheten, om instruktionerna inte följs noga. 

 

 

VARNING  

Livsfarlig spänning. 

 

 

VARNING  

Heta ytor, risk för brännskada. 

 
 

 
Förslag och rekommendationer för att förenkla indikerade åtgärder. 

 
 

 

Återvinning symbol. 

 

 

Riktning av Visa symbol. 
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1.4 Säkerhetsföreskrifter 

 

 

VARNING  

Heta ytor, risk för brännskada. 

 

 

VARNING  

Den maximala lasten ovanpå enheten får aldrig överstiga 50 kg. 

 

 

VARNING  

Risken för hala golv: spill kan orsaka hala ytor, städa upp omgående. 

 

 

VARNING  

Använd alltid bromsarna på båda framhjulen: 

 
 
 
 
 

1.4.1 Allmänt 

Användaren av enheten kommer att vara fullt ansvarig för lokalt rådande lagar/förordningar och 
säkerhetsregler. 
Apparaten skall endast användas av kvalificerade och auktoriserade personer. Alla som arbetar på 
eller med denna enhet skall vara känd med innehållet i detta instruktionshäfte och noggrant följa alla 
riktlinjer och instruktioner. Aldrig ändra ordningen på stegen som skall utföras. Ägaren måste 
instruera Personalen på grundval av denna handbok och följ alla instruktioner och förordningar. 
 
Bilder, symboler, instruktioner och varningsskyltar kopplad till enheten, är en del av 
säkerhetsåtgärderna. De kan aldrig täckas eller tas bort, och måste vara väl synlig under hela 
livslängden på enheten. Omedelbart reparera eller ersätta skadade eller oläsliga symboler, 
varningar och instruktioner. 
 

 För att undvika kortslutning, tvätta aldrig med vattenslang. Se rengörings instruktioner, se 
sektion Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 Under grillning processen, kan enheten bli mycket varm. 

 När dörren öppnas stannar rotorn och värmaren. 

 Maskinen måste rengöras regelbundet för att säkerställa full funktion och förhindra brandfara 
(överhettning). Särskilt på baksidan av fläkt plattan. 

 Fettuppsamlaren måste tömmas regelbundet, för att förhindra spill. 

 Denna maskin kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och personer med nedsatt 
fysisk, eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap under förutsättning att 
de har fått handledning eller instruktioner om användningen av maskinen på ett säkert sätt.  

 Barn får absolut inte leka med maskinen.  

 Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 
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1.4.2 Flytta/transportera 

När du flyttar enheten:  
 Innan du flyttar enheten, Stäng först av nätspänningen genom att dra kontakten ur 

vägguttaget och töm fett uppsamlaren, låt svalna i minst tio minuter. 

 Koppla bort vattenförsörjning och avlopp. 

 Maskiner utrustat med hjul är inte lämpade att passera avsatser eller hinder högre än 10 mm. 

 När du flyttar enheten, tryck alltid i centrum på maskinen, aldrig på toppen, aldrig på botten. 

 Kontrollera att hjulen kan röra sig fritt, så att de inte vidrör strömkabeln. 

 
 

1.5 Hygien 

Kvaliteten på en färsk produkt är alltid beroende av god hygien. Särskilt grillning av produkter kan 
medföra risk för salmonella – särskilt med kycklingprodukter – kontrollera att grillade produkter aldrig 
blandas med okokta produkter. Kontakt med grillade produkter och händer eller verktyg som har 
varit i kontakt med rå kycklingkött skall alltid undvikas, undvikas. Händer och verktyg som har varit i 
kontakt med rå kycklingkött, skall alltid rengöras grundligt. 

1.6 Service och teknisk support 

Vid driftstörningar kan du kontakta din återförsäljare/serviceverkstad. Kontrollera att du har följande 
uppgifter tillgängliga: 

 Modell. 

 Serie nummer. 

 
Denna information finns på Id-skylten. 

1.7 Långtids förvaring 

Om enheten inte ska användas under en längre tid och kommer att lagras, följ dessa instruktioner: 
 Rengör maskinen ordentligt. 

 Täck över maskinen för att undvika damm. 

 Förvara maskinen I ett torrt utrymme.  

1.8 Avfallshantering 

 

Skrota maskinen, avveckla komponenter och smörjmedel i enlighet med alla lokala och 
nationella krav för säkerhet och miljö. 
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2. Beskrivning av maskinen 

2.1 Teknisk specifikation 

Enheten använder en kombination av direkt infraröd strålning och konvektion värme. Rotorn är ett 
hjul med en underhållsfri motor med växellåda. Fläkten fördelar värmen jämt och glasrutorna är 
utrustade med ett värmereflekterande skikt för att hålla värmen inuti grillen. 
 
Stommen är gjord av rostfritt stål. Produktens kontakt delar är tillverkade av rostfritt stål AISI 304.  
Nätsladden är försedd med en 220v stickkontakt. 
 
En intelligent kontrollenhet håller temperaturen inuti enheten på en fast nivå som fastställts av 
operatören. Under hela processen, kommer den inre delen av enheten vara upplyst av 
halogenlampor. Den intelligenta kontrollen kan lagra 250 olika program. 
Varje program består av förvärmnings steg med ytterligare (max 9) steg, där matlagning tid och 
temperatur kan ställas in.  Kommunikation via USB för lätt avläsning och skapande av program via 
en PC. För detta finns särskild programvara på Fri-Jado. 
 
För rengöring finns ett automatiserat rengörings program. 
 

2.2 Användningsområde 

TDR-AC har utformats för grillning av köttprodukter och har en semi självrengörande funktion.  
Tillverkaren tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakats av underlåtenhet att strikt följa 
säkerhetsriktlinjer och instruktioner i denna manual eller på grund av slarv under installationen, 
felaktig användning, underhåll och reparation av enheten som avses i denna manual och någon av 
dess tillbehör. 
 
Maskinen skall endast användas då den är i ett gott skick. 

2.3 Tillbehör 
 
Din maskin innehåller följande standard tillbehör: 
 

 Kött gafflar. 

 Användarmanual. 

 Tablett hållare för rengöring. 

 
Extra tillbehör finns i avsnittet Fel! Hittar inte referenskälla.. 
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3. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN 

 

 

Allt förpackningsmaterial för denna enhet är avsedd för återvinning. 

 
Efter uppackning, kontrollera maskinen för ev. skador. Vid en eventuell skada, spara 
förpackningsmaterialet och kontakta transportören inom femton arbetsdagar efter mottagandet av 
varorna. 

3.1 Packa upp maskinen 

 
 

 
 
 

1. Ta bort trälådan. 

2. Ta bort övrigt förpackningsmaterial. 

3. Ta bort skyddsfolien från alla metalldelar. 

4. Ta bort standard tillbehören från maskinen. 
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3.2 Installation och placering 

 

 

VARNING  

Placera enheten på en plan och horisontell yta. En tillfällig placering i lutande plan av 
maximalt 5° är tillåtet. 

 

 
 

Placering: 
 Användaren måste ha tillräckligt utrymme för arbeta med maskinen, se ovan. 

 Omgivande temperatur skall vara mellan 10 och 30° C. 

 Använd korrekt lyftanordningar och verktyg att flytta enheten. 

 Väg av maskinen med ett vattenpass, platt på en fast yta. Beakta maskinens vikt! 

 Minsta fria avstånd runt om måste vara minst 250 mm. 

 Utrymmet mellan enheten och golvet skall hållas fria för ordentlig ventilation av elektriska 
enheten. 

 Ett avstånd av minst 500 mm fritt utrymme ovanför maskinen. Placering av maskinen under 
en huv krävs. 

 Om maskinen har hjul måste golvet vara platt och jämnt. 

 Maten inuti enheten måste synas tydligt. 

 Håll barn borta från den operativa sidan av enheten. 

 

Installation: 
 Säkra med maskinens fast fästpunkter, se installationsmanualen. En vattenanslutning med 

en ventil med ¾ tum anslutning, med ett mista flöde på 15 liter/min. Vattentrycket måste vara 
mellan 2 till 5 bar), helst 3 bar. Hänvisar till installationsmanualen. 

 Använd medföljande slang.  

 Öppet avlopp med minsta diameter på 40 mm. 

 Maskinens elanslutning måste vara ansluten till ett vägguttag med korrekt nätspänning. 
Vägguttaget måste vara installerat av en behörig elektriker. 
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3.3 Första användning 

När du använder enheten för första gången, rengör insidan ordentligt med såpvatten och värm sedan 
upp enheten, se sektion 3.3.1. Efter driftsättning kan en missfärgning uppstå i området 
matlagning/grillning. 
 
 
➊      ` ➋    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➍       ➎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Metall lukt 

För att få bort den metall lukt som kan komma efter första användningen, måste maskinen värmas 
till högsta temperatur i minst en halvtimme. 
 

1. Tryck “På/Av” i 3 sekunder för att starta. 

2. Tryck på OK  I menydisplayen. 

3. Skapa ett nytt program som innehåller ett steg av maximal temperatur och en 
varaktighet på minst 30 minuter (Se sektion 7). 

4. Välj fliken ”operate” för att återgå. 

5. Välj det nya programmet och tryck på START/PAUSE för att starta (Se sektion Fel! 
Hittar inte referenskälla.). 

6. Se till att maskinen fullt kör programmet fullt ut.  

Maskinen är nu klar för användning.  
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4. DRIFT OCH ANVÄNDNING 

4.1 Kontroll Panel 
 

 
 
 
 
Knappar Funktioner 
MENY KNAPPAR Val av flikar i skärmen. 
PÅ / AV Av/på, starta/ stänga av. 
START / PAUSE Starta och stoppa ett program.. 
STOP / AVBRYT Avbryta ett program (backa i menyn). 
OK KNAPP Acceptera ett val. 
ROTOR KNAPP Rotera rotorn. 
NAVIGERINGS PAD Se "navigerings pad". 

 
Navigerings pad 
Denna är till för: 

 Navigera genom menyerna på skärmen. 

 Ändra inställningar. 

 
Snabbändring av inställningar 

 Öka värdet: dra navigations paden medurs med ett finger. 

 Minska värde: dra navigations paden moturs med ett finger. 

 
Skärm 
Följande flikar finns: 

 ”Operate” “val av program”  (Se sektion Fel! Hittar inte referenskälla.). 

 ”Settings”  “ändra inställningar i program”  (Se sektion Fel! Hittar inte 
referenskälla.). 

 ”Program”  “Skapa program”    (Se sektion 7). 

 
  

START 

MENY KNAPPAR 

OK KNAPP 

ROTOR KNAPP 

DISPLAY SKÄRM 

PÅ 

PAUSE 

Navigerings PAD 
 

AV 

STOP 

AVBRYT 
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4.2 Starta maskinen 

 
➊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➋ 

 
Tryck På/Av knappen och håll inne ca. 3 sek. 
 

4.3 Ladda maskinen 

Tryck på knappen rotor för att aktivera rotorn när dörren är öppen. Detta förenklar när maskinen skall 
fyllas eller tömmas. 
 
Se till att rotorn blir jämnt lastat, så att massan av produkterna är jämnt fördelade över hela rotorn, 
för att inte orsaka obalans. Lämna inte tomma kött gafflar, kött korgar och kyckling racks etc. i 
grillning processen. 
 

4.3.1 Ladda “rotisserie” med köttgafflar 

Maskinen levereras med en uppsättning kött gafflar.  
 

 
Hela odelade kycklingar bör alltid grillas med kött gafflarna. Detta för att tillvarata det 
naturliga fettet på bästa sätt och ger det bästa resultatet. 
 

 
 

För att på bästa sätt förbereda kyckling eller andra fågelprodukter, kan du göra som nedan beskrivs. 

 



      TDR-AC 

SV 14 / 36 

1. Stick in kött gaffeln genom bröstkorgen vid vingarna. Infoga den andra punkten 
genom benen. Glöm inte att inkludera vingarna. 

2. Lämna lite utrymme mellan produkterna, för en jämn exponering och grillning. 

3. Sätta kött gafflarna på rotor diskarna på ett sådant sätt att kycklingbrösten är synliga 
för operatören. 

4. Placera kött gafflarna de avsedda hålen i rotordisken. 

   

5. Den andra änden av kött gafflarna måste sättas genom de motsvarande hålen i 
skivan på den motsatta rotorn. 

6. Om du skall sätt in de resterande kött gafflarna i enheten, gör på följande sätt: 

 Starta maskinen med knappen Av/På’. 
 Med dörren öppen, använd knappen rotor för att röra rotorn och enkelt infoga nästa 

kött gaffel. Håll knappen rotor intryckt tills rotorn når önskad position. För att ladda nästa 
kött gaffel, tryck på knappen rotor för att rotera till nästa påfyllnings position. 

 Upprepa dessa steg tills alla gafflar är på plats. 
 

4.3.2 Ladda “rotisserie” med V-shape spits (tillbehör) 

 
För att använda “V-shape spits” Se nedan beskrivning: 

 Placera skivan i de små hålen på vänstra rotror skivan(när du står vänd mot ugnen). Baksidan 
av “V-shape splits” ska nu peka mot dig. 

   

 Passa in den andra änden i de små hålen på motsvarande ändplåten. 

 Kontrollera spettet är nivå. Kontrollera att du använder rätt hål på rotorn plattorna. 
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4.3.3 Ladda “rotisserie” med köttkorgar (tillbehör) 

 
För att använda köttkorgar, se nedan beskrivning: 

 Placera kött korgen på avsedd tapp/ stift. 

  
 

 Ladda korgen jämt så lasten fördelas ut över hela korgen för att få en jämn balans. 

 Se till att inget kött sticker utanför korgen. 

 

 
 

4.3.4 Ladda “rotisserie” med kyckling hållare (tillbehör) 

 
Vid användning av dessa, se beskrivning i sektion 4.3.3. 
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4.3.5 Ladda “rotisserie” med två olika tillbehör. 

 

 

VARNING  

Efter att rotorn är laddad, gör mins ten full rotation för att säkerställa att den kan snurra 
fritt utan att ta i någonstans. 

 
Om du vill ladda enheten med två olika tillbehör samtidigt, fyll alltid rotorn med ett tillbehör hellre än 
den maximala tillåtna kvantiteten. Se till att tillbehör av samma typ är placerade efter varandra. 
 
Example: 4 kött gafflar + 3 kött korgar i följd. 
 
 

4.4 Grill Tid 

Grill tiden påverkas av flera faktorer: 
 Den omgivande temperaturen och ev. vinddrag i närheten av maskinen. 

 Grillningens temperatur. 

 Produktens starttemperatur. 

 Typ av kött (fett eller magert) och med eller utan tillsatser. 

 Vikt och produktens form. 

 Den totala mängden av kött som grillas i en samma cykel. 

 Slutresultatet. 

 

 
Kryddor 
Användningen av örter och kryddor ger en specifik smak till varje måltid. Att använda 
rätt kryddor är av stor betydelse för slutresultatet. 
Riktlinjer för en bra smaksättning är: 
 Använd helst den kyckling och kött kryddor som leverantören av den Fri-Jado Grill 

erbjuder. Det finns speciella krydd-blandningar för fågel, lamm, fläsk, kött, vilt och 
fisk. 

 Avsmaka då produkten är torr. 

 Avsmaka produkterna ca 90 minuter innan grillning mest för att förhindra att 
kryddorna tar upp alltför mycket vätska från köttet. 

 Tillsätt inte olja eller fett vid grillning. 

 Smaka av kyckling både på utsidan och insidan. 

 

4.5 Ta ur produkterna 

 

 

VARNING  

Efter grillning är insidan av enheten och glasrutorna mycket varma. Använda alltid 
grytvantar när du tar ut köttet gafflarna eller andra tillbehör. 
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4.5.1 Ta ur kött-gafflarna 

När du tar ut kött-gafflarna, gör det på följande sätt: 
 

 

1. Håll tag ordentligt. 

2. Lyft försiktigt kött-gaffeln som pilarna beskriver. 

3. Ta ut kött-gaffeln försiktigt ur maskinen. 

4. Avlägsna ev. köttrester. 

 
 

 
Se även You-Tube klipp: “Fri-Jado instruktion”.  

 

4.5.2 Ta ur  V-shape spit (tillbehör) 

För att ta ur ”V-shape split”, se sektion 0.  
 

4.5.3 Ta ur kyckling hållare (tillbehör). 

När du tar ut kyckling hållare, gör det på följande sätt: 

1. Lyft försiktigt upp kyckling hållaren. 

2. Dra den till höger eller vänster I maskinen. Detta frigör änden av hållaren. 

3. Dra ut hållaren mot dig ur maskinen. 

 
 

4.5.4 Ta ur köttkorg (tillbehör) 

När du tar ut köttkorg, gör det på följande sätt: 

1. Lyft försiktigt ena änden på köttkorgen. 

2. Ta ut ena änden mot dig ur maskinen. 

 
Beroende på antalet laddade produkter, du behöva tömma dessa innan de kan tas bort. 
 
  



      TDR-AC 

SV 18 / 36 

4.6 Tömma fettbehållaren 

 

 

VARNING  

Kontrollera fett behållaren efter varje tillagningen och töm den när ungefär hälften är 
full för att undvika spill. 

 

 

VARNING  

Fett blir omedelbart hett efter tillagning.  Låt fettet svalna eller använda extrem 
försiktighet och isolerade handskar eller vantar som säkerhet. 

 
 
1. Öppna nedre dörren på framsidan. 

2. Ta ur fettbehållaren. 

3. Ställ tillbaka en tömd behållare. 

4. Stäng dörren. 

 

 
 
 

4.7 Stänga av maskinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck på På/Av knappen i ca 3 sekunder. 
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5. ANVÄNDA 

5.1 Start ett program 

1. Tryck på knappen till vänster. 

2. Välj ett program. Den totala varaktigheten av programmet 
visas i kolumnen till höger. 

3. Tryck på START/PAUSE. 

 
 

 

 

 
 
 

 
Använd navigations paden eller piltangenterna för att växla mellan program. 
 timer:* off * Timer programmet (se sektion 5.6). 

 

5.2 Förvärmning 

När funktionen förvärmning är aktiverad, startar maskinen först 
efter att du har valt detta program.  

På skärmen visas den aktuella temperaturen (på ratten) och 
den inställda temperaturen för förvärmning (längst ner). 

När den inställda temperaturen har uppnåtts, visas det på 
skärmen: ”load products” och ett ljud aktiveras. 
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5.3 Under matlagning 

 

 

VARNING 

Öppnas dörren under ett pågående program eller ett rengörings program  kommer 
maskinen att stoppa samt en varning visas i displayen.  Maskinen startar igen så fort 
dörren stängs. 

 
 

Under tillagningen visar displayen ett diagram med planerade 
tidslinjen och den inställda temperaturen. I centrum visas 
program namnet och återstående tid. 

I nedre delen av skärmen visas arbetsfasen. 

I den övre vänstra delen visas ett pictogram av aktiva 
funktioner. 

 
När ‘cook correction’ är tillslagen kan återstående tid justeras. 

 

 
 
 

5.4 Lägga till extra tid till ett aktivt program 

Under processen kan extra tid läggas, genom att följande steg: 

1. Tryck på ”power button”. 

2. Lägg till extra tid genom att dra på navigationshjulet. 

3. Välj högerpil för att spara valt värde. 

4. Tryck OK. 

Displayen visar nu den extra tid som skall läggas till det 
senasate programmet, sedan visar displayen den totala tiden. 
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5.5 Avsluta ett program 

Avsluta tillfälligt/pausa: 

1. Tryck START/PAUSE. 

2. Tryck START/PAUSE igen för att återstarta.. 

 

Avsluta:  

1. Tryck ”STOP”/”CANCEL”. 

2. Välj “yes”. 

3. Tryck ”OK”. 
 

 

 
 

5.6 Ställa in timer (tillval) 

Denna funktion tillåter användaren att automatiskt starta ett program på ett förutbestämt datum och 
tid. 
 

 
För att aktivera denna funktion, måste ”timer-manager” i menyn ”Manager” ställas in 
på ”YES”. 

 

1. Välj recept “timer:*off*”. 

2. Tryck OK. 

3. Använda pilarna för att ändra inställningen 
”timerfunktionen” från ”OFF” till ”ON”. 

4. Tryck OK två ggr. 

5. Anvnd pilarna för att välja program, tryck OK.. 

6. Välj “Set time”  press OK. 

7. Välj tid genom att använda navigations paden. Byt mellan 
min/tim genom att trycka på OK. Tryck OK för att spara 
tidsinställningarna. 

8. Välj “Set date”. 

9. Välj datum med höger/vänster pil. 

10. Välj “store” för att spara timer inställningar och lämna 
menyn. 

11. När timern är inställd, visas tiden blinkande i övre delen av 
displayen. 

 

 

5.7 Återställa larm 

När en larmsignal ljuder. Tryck OK för att stoppa denna signal. 

5.8 Stänga av 

Om inget program är aktivt och ingen knapp trycks inom 60 minuter stängs maskinen av automatiskt. 
Tryck ON/OFF i några sekunder för att återstarta.  
Det här alternativet kan justeras av en servicetekniker.  
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6. INSTÄLLNINGAR 

6.1.1 Allmänt 

Inställningarna för enheten kan ändras med hjälp av Kontrollpanelen. 
Det är tre typer av inställningar: 

 Information 
 Manager 
 Service 

 

6.2 Information 

6.2.1 Inställningar 

1. Öppna inställningsmenyn (höger väljarknapp). 

2. Välj “information”. 

3. Tryck OK. 
 

 

 
 
 

6.2.2 Översikt 

Skärmen visar, för en förvald tid, och en översikt med vissa 
förprogrammerade inställningar. 

Tryck på någon av pilknapparna för att direkt återgå till 
inställningsmenyn.  
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Hantering ”manager” 

Hanteringsmenyn används för att ändra inställningarna. 

6.2.3 Inställningar 

1. Välj “settings” menyn (höger väljarknapp). 

2. Välj “manager”. 

3. Tryck OK. 

 

Om/när en pinkod valts: 

1. Använd Navigeringspaden. 

2. Tryck OK eller högerpil för att välja siffra.  

3. Tryck OK två ggr. 
 

 

 
 

6.2.4 Parameteröversikt 

Inställning Värden och funktioner 
Ändra pin kod Ställa in PIN-koden för åtkomst till menyn . Denna PIN-kod kan också 

användas för åtkomst till menyn Program. 
 0000 – 9999 

Spara recept  Spara recept på ett USB minne 
Ladda recept  Ladda recept från USB minna 
Ladda recept meddelande  Ladda receptmeddelande från USB minne 
Belysning  AV-PÅ 
Temperatur  °C – °F 
Ställa klockan Ställa in aktuell tid 
Ställa in datum Ställa in aktuellt datum 
Tidsformat  24h – AM/PM 
Datumformat  D/M/Y – M/D/Y 
Alarm signal  YES – NO 
För-värmnings läge  NO: inte använda för-värmning 

 1X: för-värmning en gång, efter start av maskinen. 
 YES: alltid för-värmning 

För-värme värde Korrigering av förvärmning  
temperaturen baserad på omgivningstemperaturen. 
 -50°C(-90°F) – +50°C(+90°F) 

Auto recept start  Nej – Ja 
Buzzer inställning  Ljud 1 – 5 
Knappljud  AV – PÅ 

 
 

6.3 Service Meny 

Servicemenyn innehåller inställningar för språk och säkerhet för maskinen. Det kan endast utföras 
av leverantören eller servicetekniker. 
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7. PROGRAM 

7.1 Allmänt 

Återförsäljaren har programvara som läses in i enheten med hjälp av en dator. Denna programvara 
varierar med sammansättningen av produkten efter kundens begäran. Du kan skydda matlagnings 
programmen i ‘secured settings’ genom att ändra PIN-kod ”0000” i menyn. Ta bort skyddet genom 
att ändra tillbaka till kod “0000”. Program menyn är avsedd för att själv spara programmen.  Ett 
program kan ha högst 9 steg. I varje steg kan både temperatur och tid ställas in.  Minnet kan hantera 
250 program. 
 

Inställning: 

Gå till program menyn (mitten knappen överst i fönstret). 

 

Om en pinkod valts:  

1. Använd navigationspaden för att byta kod.  

2. Tryck ok eller högerpil, skriv koden. 

3. Tryck OK två ggr. 

4. Välj sedan aktivitet.  

 

 

7.2 Skapa program 

1. Välj “add program”. 

2. Tryck OK. 

7.2.1 Välj ett program namn 

1. Välj namn genom att använda navigations paden. 

Följande tecken kan användas: 

 Bokstäver: “A – Z” 

 Siffror ”0 – 9” 

 Och tecken “-“ eller “mellanslag” 

Ett namn kan inte ha fler än 11 tecken inkl. mellanslag.  Du kan 
välja ett program med siffra istället för namn.  Använd genom 
att trycka högerpil. 

2. Tryck OK eller högerpil för nästa steg. 

3. Repetera 1 och 2 för att lägga till bokstäver/siffror. 

4. Välj nästa sektion genom att trycka på högerpil. 

5. Tryck OK två ggr, för att spara och gå vidare. 

6. Välj next “next”. 

7. Tryck OK. 
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7.2.2 Programera tillagnings steg 

Tabellen på skärmen innehåller följande kolumner: 

 Tid 

 Temperatur 

 

Rad 1 visar steg 1, rad 2 visar 2, etc.  

 

Det kan endast vara 9 steg. 

En markerad cell får en orange ram. För att ändra i en cell, 
måste den ”öppnas” genom att markera den och trycka på OK. 
 

 

 

 
 

Ställa in tiden för tillagning 

1. Välj tid varaktighet av första matlagnings steget. Detta är värdet i överst till vänster i tabellen. 

2. Tryck OK för att öppna. Cellen för att redigera blir orange. 

3. Ställ in tiden (1-240 minuter) med navigationspaden. 

4. Välj “- “ för att hoppa över detta steg. 

5. Tryck OK för att stänga. 

Det första steget kan ställas in som förvärmnings steg. Ange tidsinställningen ”PRE “ 
 

Ställa in temperaturen 

1. Använd högerpil för att välja cell I den andra kolumnen. 

2. Tryck OK för att öppna. 

3. Ställ in temperaturen med navigationspaden. 

4. Tryck OK för att stänga. 
 

Fortsätta till nästa steg 

Markera den första cellen i nästa steg för att lägga till en nytt programsteg. 
 
 

7.2.3 Spara program 

1. Välj “saving program”. 

2. Tryck OK. 
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7.3 Redigera program 

1. Välj “Edit program”. 

2. Tryck OK. 

3. Välj valt program att ändra. 

4. Tryck OK. 

 

 
 

Ändra program namn 

1. Välj aktuell bokstav. 

2. Ändra bokstav men navigationspaden. 

3. använd ”blanksteg” för att radera en bokstav. 

4. Repeterat steg 1 och 2 om nödvändigt. 

5. Välj ”next”. 

6. Tryck OK. 

 

 
 

Redigera matlagnings steg 

1. Välj aktuell cell. 

2. Tryck OK. Cellens bakgrund markeras orange. 

3. Välj värde med navigationspaden. 

4. Tryck OK för att stänga. 

5. Repetera 1 - 4 om nödvändigt. 

6. Välj “save program”. 

7. Tryck OK. 
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7.4 Ta bort program 

 

 
Borttagna program kan inte återställas. 

 
 
1. Vält “delete program”. 

2. Tryck OK. 

3. Välj aktuellt program. 

4. Tryck OK. 

5. Kontrollera att rätt program valts innan radering . 

6. Tryck “yes” för att radera. 

7. Tryck OK. 

 

 

 
 

7.5 Testa ett program 

I testläget körs programmet normalt, men inställningarna kan ändras under processen.  
 

 
Ändringar som görs (under testprogram) i steg som redan är passerat, kommer inte 
att påverka produkterna i enheten. Men förändringarna kommer att lagras och kommer 
att vara aktivt nästa gång programmet körs. 

 
De ändringar som görs under testprogrammet kommer att 
lagras. 

1. Välj “test program”. 

2. tryck OK. 

3. Välj aktuellt program. 

4. tryck START/PAUSE eller OK. 

 

 

Programmet kommer att köras identiskt med 
matlagningsprogrammet. Ändringar kan göras under tiden 
programmet körs. 

 

1. tryck OK. 

2. Ändra värde. 

3. Välj “save program”. 

4. Tryck OK. 
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7.6 Sortera program 

Denna funktion möjliggör en sortering av programmen. 

1. Välj “sorting alphabetically”. 

2. tryck OK. 

3. Använd pilarna för att välja “yes”/”no”. 

4. Tryck OK. 
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8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 

 

VARNING 

Maskinen måste kopplas bort från elnätet vid manuell rengöring eller underhåll och vid 
byte av delar. 

Använd inte aggressiva eller slipande material. Dessa kommer att skada ytan som gör 
det svårare att ta bort smuts. 

Rengör insidan, de lösa delarna och tillbehören noggrant med rengöringsmedel och 
vatten innan du sätter enheten i bruk. Följ noggrant rengöringsanvisningarna som 
beskrivs i detta kapitel. 

Rengör utsidan av insidan av fönstret med milt rengöringsmedel för att skydda 
reflekterande lagret. 

Rengöring bör inte göras senare än 8h efter användning. 

Använd gummihandskar vid rengöring. 
 

 

VARNING  
Använd aldrig en vattenslang för rengöring.  Vatten kan sippra in i enheten genom 
ventilationshålen av enheten. 

 

8.1 Underhåll schema 

Del Genomförande Period 
Invändigt  Rengöring, se sektion Fel! Hittar inte referenskälla.. Daglig 
Utvändigt  Använd rengörings spray för rostfritt stål för att ta bort 

fläckar, och återställer glans. 
Veckovis 

 

 
För bästa hygien bör man ha ett fast rengörings schema. 

 

8.2 Daglig rengöring 

 

 

VARNING 
Tillbehören måste avlägsnas innan rengöring. 

 

Maskinen är utrustad med ett rengöringsprogram: 

 “CLEAN” – Maskinen behöver rengöras. 

 

“CLEAN” 

Följande steg kommer att genomföras (rengöringsprogrammet 
tar ca 70 min). 

1 Nedkylning 

2 Rensa 

3 Tömma 

4 Rensa 

5 Rensa sprayarmen och filter 

6 Tömma 

 

Efter avslutad rengöringsprogrammet, stängs att maskinen av 
automatiskt. 

 

 



      TDR-AC 

SV 30 / 36 

8.2.1 Ladda tablett dispenser 

 
1. Öppna tablett dispenser. 

2. Placera Fri-Jado Rotisserie rengörings tabletter i övre och undre facket. 

3. Rengör dispenser. 

 
 

 

 

 

 

8.2.2 Starta rengöringsprogrammet 

 

 

VARNING 

Öppnas dörren under ett rengöringsprogram kommer maskinen att stoppa. 
Programmet fortsätter igen då dörren stängs 

 
1. Ta bort matrester och ev. fett rester i dränerings gallret 

(dräneringen måste ge ett fritt flöde vid rengöring). Tryck på 
den vänstra väljarknappen.  

2. Välj “CLEAN”. 

3. Tryck OK. 

4. Fyll på Fri-Jado Rotisserie rengörings tabletter vid behov. 

 

Maskinen startar rengöring. Skärmen visar status för 
programmet. 
 

5. När du är klar ta bort tablett dispenser och nedre filtret och 
rengör dem manuellt. 

6. Kontrollera enheten och rengör manuellt vid behov. 

7. Återställ bottenfilter och tablett dispenser.  
Maskinen är nu redo för användning.  

 

 
 

 
Kontakta din leverantör för Fri-Jado Rotisserie rengörings tabletter.  
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8.3 Rengöring av fläkt och fläktplatta 

 

 

VARNING 
Ta ur stömkontakten innan rengöring/underhåll båbörjas. 
 

 
 
Fläktplatta: 
1. Ta bort fläkt plattan genom att 

lossa vingmuttrarna.  

2. Rengör fläktplattan med 
rengöring medel eller hett vatten. 

3. Torka fläkt plattan noggrant med 
en torr trasa. 

 

 
 
 
Fäkt turbin: 
1. Rengör med ett fettlösande 

rengöringsmedel. 

2. Torka fläkten noggrant med en 
torr trasa. 

 

 
 

  



      TDR-AC 

SV 32 / 36 

9. FELSÖKNING OCH SERVICE 

 
Innan du kontaktar din leverantör/återförsäljare vid fel, finns det några saker du kan kontrollera själv: 
 

 Är strömförsörjningen fungerar som den ska?   
Kontrollera säkringar och differentiell växel. 

 Har timern ställts in korrekt? 
 

Del Fel/problem Trolig åtgärd 
Kontrol Program startar ej  Kontrollera att båda dörrarna är stängda. 
Rengöring Vatten läckage under 

rengöring  
 Kontrollera att dörren är stängd ordentligt. 

Rengöring Ej rengjord efter genomfört 
program. 

 Brist på rengöringsmedel, kontrollera. 
 Ingen vattentillförsel, kontrollera. 
 Avlopp igensatt, rengör. 
 Avloppsventill fungerar ej, kontrollera. 

Fläkt Fläkten startar inte.  Ta ur strömkontakten. 
 Öppna dörren 
 Ta bort fläkt plattan (se sektion Fel! Hittar inte 

referenskälla.) kontrollera om något blockerar 
fläktturbinen. 

Fläkt Onormalt ljud från fläkten  Fläkten ej rengjord ordentligt, rengör (se 
sektion Fel! Hittar inte referenskälla.). 

Belysning Belysning fungerar ej  Välj AV i maskinens menypanel. 
 Ersätt ev. trasig lampa. 

Ugn Maten blir ej jämt tillagad  Prova en lägre tillagningstemperatur. 
 Check fuses and/or the differential switch. 

Ugn Ugnen blir inte varm  Öppna och stäng dörren. 
 Kontrollera säkring. 

Strömkabel Skadat  Ersätt, se sektion Fel! Hittar inte 
referenskälla.. 

 
 

9.1 Ersätta strömkabel 

 

 

VARNING 

Farlig elektrisk spänning. 

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, service agent eller en person med 
fotsvarande kunskaper.  
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10. TEKNISK SPECIFIKATION 

 

 

VARNING  
Läs på maskinens märkskylt för ta del av korrekt information om maskinen. Elektriska 
data kan skilja sig mellan länder. 

 
Europeiska modeller 
 

   TDR-AC 
Dimensioner Bredd mm 1045 
 Djup mm 975 
 Höjd mm 1795 
Vikt Maxvikt kg 300 
 Minsta vikt kg 250 
Max omgivande 
temperatur 

 °C 35 

Ljusnivå  dB (A) < 70 
Elektrisk installation Voltspänning V 3N~ 400/230 
 Freqvens Hz 50/60 
 Effekt kW 10.5 

 
Max. nominell 
strömförbrukning 

A 16 

Strömkontakt1 CEE-form A 16 
 längd m approx. 2.2 
Vatten anslutning Kolsyra inch ¾ 
VAtten Tryck kPa 200 – 500 
Avlopp Öppen anslutning mm min. 40 

 
 
US modeller 

   TDR-AC 
Dimensioner Bredd inch 41 
 Djup inch 38½ 
 Höjd inch 70½ 
Vikt Maxvikt lbs 662 
 Minsta vikt lbs 552 
Max omgivande 
temperatur 

 °F 95 

Ljusnivå  dB (A) < 70 
Elektrisk installation Voltspänning V 3~ 208 
 Freqvens Hz 50/60 
 Effekt kW 12 

 
Max. nominell 
strömförbrukning 

A 35.5 

Strömkontakt2 CEE-form  15-50P 
 längd inch 75 
Vatten anslutning Kolsyra inch ¾  
VAtten Tryck kPa 200 – 500 
Avlopp Öppen anslutning inch min. 1 5 8 

 
 

                                                
1 Skiftar mellan länder 
2 Skiftar mellan länder 
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11. TILLBEHÖR 

 
Följande TDR tillbehör finns: 
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Notes. 
 

Coolpart AB 
Telefon: 08-554 405 00 

info@coolpart.se, www.coolpart.se 
Adress: Morebergsvägen 7  

152 42 Södertälje 
 


