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Veckovis

5 minuter per filter

TurboswingModell

Rengöring invändigt

Ventilationsfilter Turboswing
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Hälsa & säkerhet Matsäkerhet

Använd ej utrustningen om den är skadad

Tvätta

Granska

Skruva

Täck över

Tvätta och torka händerna före och efter utförd uppgiftTvätta

Granska

Skruva

Täck över

Heta ytor

UV-ljus

Hjälpmedel

1. Rena trasor
2. Handskar
3. Av McDonald’s godkänt rengöringsmedel

Rengöringsmedel Rengöringsmedel
för golv

Borste Mopp Moppvagn Torropp

Mjuk rengöringsborste Grön Scotchbrite Papper Trasor Handskar
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 1 Avtorkningsdukar

mjuk borste

Lorem ipsum

Bryt spänningen med säkerhetsbrytaren.
Kontrollera att indikatorlampan på filtret slocknar.

3

21

Öppna kranen för tömning av fett i en behållare.
Töm ut allt fett och stäng sedan kranen igen.

www.jeven.se
+46 270 731 40

Invändig rengöring av UV-Turbofilter skall göras en gång i veckan.
Obs! UV-ljus är installerat i filtret. Titta aldrig direkt på ljuset. 
Invänta alltid att köksapparaterna har svalnat.

Vi rekommenderar handskar vid rengöring för att undvika 
risk för skärskador.
Använd diskmedel och fuktig trasa vid lättare smuts på lysrör, eller 
ett rengöringsmedel med högt PH-värde (PH12) vid riktigt smutsiga rör.
Torka sedan av med fuktig trasa.

1. Bryt spänningen med 
    säkerhetsbrytaren.
    Kontrollera att indikator-
    lampan på filtret slocknar.

2. Öppna kranen för tömning 
    av fett i en behållare.
    Töm ut allt fett och stäng 
    sedan kranen igen.

3. Lossa på skruvarna som 
    håller uppsamlingsbaljan. 
    Vrid baljan moturs 
    så att denna lossnar.  

4. Demontera separations- 
    skivan genom att lossa  
    muttern i centrum.
    Diska uppsamlingsbaljan 
    och separationsskivan i en 
    diskmaskin. 
   

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

Varning UV-ljus
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OBS! Titta aldrig direkt in i ljuset. UV-ljus kan skada 
ögonen. När kåpan lösgörs skall  ljuset stängas av. 
Invänta att grillen eller fritösen har svalnat.

www.jeven.se
+46 270 731 40

Invändig rengöring av UV-Turbofilter skall göras en gång i veckan.
Obs! UV-ljus är installerat i filtret. Titta aldrig direkt på ljuset. 
Invänta alltid att köksapparaterna har svalnat.

Vi rekommenderar handskar vid rengöring för att undvika 
risk för skärskador.
Använd diskmedel och fuktig trasa vid lättare smuts på lysrör, eller 
ett rengöringsmedel med högt PH-värde (PH12) vid riktigt smutsiga rör.
Torka sedan av med fuktig trasa.

1. Bryt spänningen med 
    säkerhetsbrytaren.
    Kontrollera att indikator-
    lampan på filtret slocknar.

2. Öppna kranen för tömning 
    av fett i en behållare.
    Töm ut allt fett och stäng 
    sedan kranen igen.

3. Lossa på skruvarna som 
    håller uppsamlingsbaljan. 
    Vrid baljan moturs 
    så att denna lossnar.  

4. Demontera separations- 
    skivan genom att lossa  
    muttern i centrum.
    Diska uppsamlingsbaljan 
    och separationsskivan i en 
    diskmaskin. 
   

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

Varning UV-ljus
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Lossa på skruvarna som håller uppsamlingsbaljan.
Vrid baljan moturs så att denna lossnar.

43 Demontera separationsskivan genom att lossa
muttern i centrum.
Diska uppsamlingsbaljan och separationsskivan 
 i en diskmaskin.

www.jeven.se
+46 270 731 40

Invändig rengöring av UV-Turbofilter skall göras en gång i veckan.
Obs! UV-ljus är installerat i filtret. Titta aldrig direkt på ljuset. 
Invänta alltid att köksapparaterna har svalnat.

Vi rekommenderar handskar vid rengöring för att undvika 
risk för skärskador.
Använd diskmedel och fuktig trasa vid lättare smuts på lysrör, eller 
ett rengöringsmedel med högt PH-värde (PH12) vid riktigt smutsiga rör.
Torka sedan av med fuktig trasa.

1. Bryt spänningen med 
    säkerhetsbrytaren.
    Kontrollera att indikator-
    lampan på filtret slocknar.

2. Öppna kranen för tömning 
    av fett i en behållare.
    Töm ut allt fett och stäng 
    sedan kranen igen.

3. Lossa på skruvarna som 
    håller uppsamlingsbaljan. 
    Vrid baljan moturs 
    så att denna lossnar.  

4. Demontera separations- 
    skivan genom att lossa  
    muttern i centrum.
    Diska uppsamlingsbaljan 
    och separationsskivan i en 
    diskmaskin. 
   

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

Varning UV-ljus

www.jeven.se
+46 270 731 40

Invändig rengöring av UV-Turbofilter skall göras en gång i veckan.
Obs! UV-ljus är installerat i filtret. Titta aldrig direkt på ljuset. 
Invänta alltid att köksapparaterna har svalnat.

Vi rekommenderar handskar vid rengöring för att undvika 
risk för skärskador.
Använd diskmedel och fuktig trasa vid lättare smuts på lysrör, eller 
ett rengöringsmedel med högt PH-värde (PH12) vid riktigt smutsiga rör.
Torka sedan av med fuktig trasa.

1. Bryt spänningen med 
    säkerhetsbrytaren.
    Kontrollera att indikator-
    lampan på filtret slocknar.

2. Öppna kranen för tömning 
    av fett i en behållare.
    Töm ut allt fett och stäng 
    sedan kranen igen.

3. Lossa på skruvarna som 
    håller uppsamlingsbaljan. 
    Vrid baljan moturs 
    så att denna lossnar.  

4. Demontera separations- 
    skivan genom att lossa  
    muttern i centrum.
    Diska uppsamlingsbaljan 
    och separationsskivan i en 
    diskmaskin. 
   

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

Varning UV-ljus

Torka rent lysrör och alla plåtytor inuti filtret. 
Använd trasa fuktad med rengöringsmedel.

65 Återmontera separationsskivan i centrum på
motoraxeln så ett den kvadratiska delen av axeln
passar mot hålet i skivan.
Dra åt den stora muttern noggrant.

www.jeven.se
+46 270 731 40

5. Torka rent lysrör och alla     
     plåtytor inuti filtret.

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

6.  Återmontera separations-
     skivan i centrum på  
     motoraxeln så ett den  
     kvadratiska delen av axeln  
     passar mot hålet i skivan. 
     Dra åt den stora muttern 
     noggrant.

7. Återmontera uppsamlings 
    baljan genom att lyfta den 
    på plats så att skruvarna  
    går genom nyckelhålen. Vrid
    täckplåten medurs och dra 
    åt skruvarna. 
    Kontrollera så att upp- 
    samlingsbaljan sluter tätt 
    mot kåpans tak.

8. Kontrollera att vit och blå  
     indikatorlampa på filtret  
     lyser när filtret är 
     spänningsatt.  
     Vid släckt indikering  
     kontakta service.

Invändig rengöring fortsättning

www.jeven.se
+46 270 731 40

5. Torka rent lysrör och alla     
     plåtytor inuti filtret.

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

6.  Återmontera separations-
     skivan i centrum på  
     motoraxeln så ett den  
     kvadratiska delen av axeln  
     passar mot hålet i skivan. 
     Dra åt den stora muttern 
     noggrant.

7. Återmontera uppsamlings 
    baljan genom att lyfta den 
    på plats så att skruvarna  
    går genom nyckelhålen. Vrid
    täckplåten medurs och dra 
    åt skruvarna. 
    Kontrollera så att upp- 
    samlingsbaljan sluter tätt 
    mot kåpans tak.

8. Kontrollera att vit och blå  
     indikatorlampa på filtret  
     lyser när filtret är 
     spänningsatt.  
     Vid släckt indikering  
     kontakta service.

Invändig rengöring fortsättning

Återmontera uppsamlingsbaljan genom att 
lyfta den på plats så att skruvarna går genom 
nyckelhålen. Vrid täckplåten medurs och dra
åt skruvarna. Kontrollera att uppsamlingsbaljan 
sluter tätt mot kåpans tak.

87
Kontrollera att vit och blå indikatorlampa på filtret lyser 
när filtret är spänningsatt.
Vid släckt indikering kontakta service.

www.jeven.se
+46 270 731 40

5. Torka rent lysrör och alla     
     plåtytor inuti filtret.

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

6.  Återmontera separations-
     skivan i centrum på  
     motoraxeln så ett den  
     kvadratiska delen av axeln  
     passar mot hålet i skivan. 
     Dra åt den stora muttern 
     noggrant.

7. Återmontera uppsamlings 
    baljan genom att lyfta den 
    på plats så att skruvarna  
    går genom nyckelhålen. Vrid
    täckplåten medurs och dra 
    åt skruvarna. 
    Kontrollera så att upp- 
    samlingsbaljan sluter tätt 
    mot kåpans tak.

8. Kontrollera att vit och blå  
     indikatorlampa på filtret  
     lyser när filtret är 
     spänningsatt.  
     Vid släckt indikering  
     kontakta service.

Invändig rengöring fortsättning

www.jeven.se
+46 270 731 40

5. Torka rent lysrör och alla     
     plåtytor inuti filtret.

Drift och skötselanvisning UV-Turbofilter

6.  Återmontera separations-
     skivan i centrum på  
     motoraxeln så ett den  
     kvadratiska delen av axeln  
     passar mot hålet i skivan. 
     Dra åt den stora muttern 
     noggrant.

7. Återmontera uppsamlings 
    baljan genom att lyfta den 
    på plats så att skruvarna  
    går genom nyckelhålen. Vrid
    täckplåten medurs och dra 
    åt skruvarna. 
    Kontrollera så att upp- 
    samlingsbaljan sluter tätt 
    mot kåpans tak.

8. Kontrollera att vit och blå  
     indikatorlampa på filtret  
     lyser när filtret är 
     spänningsatt.  
     Vid släckt indikering  
     kontakta service.

Invändig rengöring fortsättning


