
 

 

 

Gröna lampor lyser med fast ljus: Ström på men i viloläge. 

Grönt rullande ljus:      Fettransportbandet är aktivt. 

Grönt rullande ljus snabbt:             Fettransportband + Cirkulationspumpen 
är aktiva. 

 

Rött blinkande ljus + ljudsignal: Filterbehållaren är full, måste tömmas. 
Rött fast ljus + ljudsignal: Filterbehållaren saknas. 
 

Rött blinkande ljus + ljudsignal: Fettbehållaren är full, måste tömmas. 
Rött fast ljus + ljudsignal: Fettbehållaren saknas. 
 

Rött blinkande ljus + ljudsignal: Huvudbehållaren är överfylld, troligtvis 
  stopp i utloppet. 
Rött fast ljus + ljudsignal: Cirkulationspumpen kunde inte starta, 

kontrollera så inte stopp föreligger.  
Motor för Fettransportband kunde inte, 
starta kontrollera så att Fettransport-
bandet rör sig fritt. 

 

Användning och underhåll 
 

 

1. Töm Filterbehållaren och Fettbehållaren minst dagligen eller när Thor signalerar att någon av behållarna är fylld. Ställ direkt 
in en ren behållare i Thor. Vid tömning av fettbehållaren: Töm först fettet i fettunnan för avhämtning och ev. vatten i 
botten töms i diskhon. Torka alltid av Fettsensorn som hänger ner i Fettbehållaren. Filterbehållaren töms i komposttunnan. 

2. Rengör Huvudbehållaren minst en gång per månad: Dra ut kontakten ur vägguttaget, säkerställ att de gröna lamporna inte 
lyser. Ta bort locket på Thor och rengör smutskanten som bildas runt om i huvudbehållaren. Använd med fördel ångtvätt, 
enkel och snabbt som tar bort alla föroreningar. 

3. Årlig rengöring eller vid behov: Rengör Huvudbehållaren och Fettransportbandenheten.  
Använd med fördel ångtvätt, enkel och snabbt som tar bort alla föroreningar 

4. Vid behov byts Fettavskrapningslist, Fettransportband och pumpar. 

5. Vid underhåll kan Huvudbehållaren behöva tömmas. Detta görs enklast genom att locket tas bort medan strömmen är på. 
Ta ut Filterbehållaren. På Fettransportbandenheten sitter ett rör som trycks in i nedre 25 mm slangen. Ställ en hink under 
rörmynningen. Tryck på strömställaren som sitter på bakre del av Fettransportbandenheten så pumpar Cirkulationspumpen 
ut vattnet ur Huvudbehållaren. Om pumpen stannar innan Huvudbehållaren är tömd, aktivera pumpen genom att trycka på 
strömställaren igen. Extra tryck stänger av pumpen. 

 

 

 

 

 

 

Vid övriga fel och frågor: www.fettavskiljaren.se eller telefon 0470-488 00 
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