
 
 

Фритюрник R-281 

Капацитет: 3L 

 
 

Инструкции за употреба 

 
 
 

 
 
 

Спесификации:220-240V AC 50Hz 2200W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЕЗОПАСНОСТ 

 
• Ако игнорирате инструкциите за безопасност, производителят не носи отговорност за 
щетите. 
• Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, 
негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности. 
• Никога не премествайте уреда, дърпайки го за кабела и се уверете, че кабелът не е 
усукан. 
• Уредът трябва да се поставя на стабилна равна повърхност. 
• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен към захранването. 
• Уредът е предназначен за използване у дома и само по предназначение. 
• Уредът не трябва да се използва от деца до 8 години. Уредът може да се използва от деца 
на 8 и повече години,ако бъдат непрекъснато наблюдавани. Този уред може да бъде 
използван от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или такива 
без необходимия опит и познания, ако същите са надзиравани или инструктирани относно 
употребата на уреда по безопасен начин и са наясно със свързаните рискове. Пазете уреда 
и кабела извън обхвата на деца под 8 години. Почистването и поддръжката на уреда не 
трябва да се извършва от деца. 
За да се защитите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела и готварския уред във вода 
или други течности. 
Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система с дистанционно 
управление. 
За да се защитите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела и готварския уред във вода 
или други течности. 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

 

 
 
1.Подвижен филтър 
2.Термостат  
3. Червен светлинен индикатор<захранване> 
4. Зелен светлинен индикатор <нагряване> 
5 Капак 
6. Резервоар за олио 
7. Кошница за пържене 
8. Корпус 
9. Захранващ кабел 

 



 
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 
• Извадете уреда и принадлежностите от кутията. Отстранете стикерите, защитното фолио 
или пластмасовите пликове от уреда. 
• Поставете уреда на равна стабилна повърхност и осигурете минимум 10 cm свободно 
пространство около него. Уредът не е подходящ за монтаж в шкафове или за използване 
на открито. 
• Преди да използвате уреда за първи път избършете всички подвижни части с влажна 
кърпа. Никога не използвайте абразивни продукти. 
• Поставете захранващия кабел в контакта. (Забележка: Уверете се, че показваното върху 
уреда напрежение съответства на местното преди да го включите. Напрежение 220V240V 
50/60Hz) 
• Този тип фритюрници са подходящи само за използване с олио или течни мазнини, а не 
твърди. 
• Използването на твърди мазнини носи риск от попиване на вода в мазнината, което ще 
причини силно пръскане при нагряване на уреда. 
• Уверете се, че олиото/мазнината не са замърсени със вода, например от замразени 
продукти, тъй като това води до силно пръскане. 
• Никога не използвайте фритюрника без олио или мазнина, тъй като това ще го повреди. 
• Никога не изсипвайте течности, като вода, в съда за пържене. 

 
 

Препоръки за използване на фритюрника  
• Използвайте фритюрника само като домакински електроуред. 
• Използвайте фритюрника само за пържене на храна. 
• Използвайте само мазнина или олио, които са подходящи за пържене. Проверявайте на 
опаковката дали олиото или мазнината са подходящи за този фритюрник. 
• Уверете се, че нивото на мазнината или олиото е по-високо от минимума и по-малко от 
максимума, т.е. намира се между двете линии. Ако има твърде много мазнина или олио във 
фритюрника, е възможно да прелее. 
• По време на пържене се уверявайте, че уредът се използва безопасно като 
оставяте достатъчно разстояние между себе си и него. Уверете се, че фритюрникът е 
недостъпен, за хора, които се нуждаят от помощ или наблюдение. 
• Сменяйте маслото или мазнината, когато стане кафяво, издава неприятна миризма или 
при дим в началото на пърженето. 
• Сменяйте маслото или мазнината, когато в него има твърде много вода. Можете да 
разпознаете високата концентрация на водата в олиото или маслото по големите мехури и 
капки вода, водни пари и бързо надигане на олиото или мазнината. Ако концентрацията на 
олиото във фритюрника е твърде висока, съществува риск мазнината или олиото да изврят 
с експлозия, което може да бъде много опасно за потребителите и стоящите в близост до 
уреда. 
• Сменяйте олиото или мазнината след 8 до максимум 10 пъти употреба. 
• Отстранете скрежа от замразените храни. Уверете се, че храните, които искате да 
изпържите първо са подсушени, като ги поставите на суха, чиста кърпа. Попийте 
хранитесъс салфетката, след като по-голямата част от леда се размрази. 
• Уверете се, че около фритюрника има достатъчно пространство, когато го използвате. 
• Оставете фритюрника да се охлади отворен, за да предотвратите кондензация. 
Съхранявайте фритюрника на сухо и безопасно място. 
• Фритюрникът не трябва да се излага на дъжд или влага. 
• Бъдете търпеливи и изчакайте докато фритюрникът достигне правилната температура. 
• Никога не съхранявайте и не поставяйте купата навън или на влажно място. Пазете 
фритюрника от дъжд и влага. 
• Не поставяйте храна във фритюрника, когато се загрява. Бъдете търпеливи и изчакайте 
докато фритюрника достигне съответната температура. 
• Не пържете твърде много храна наведнъж. 



• Никога не покривайте купата и филтъра. 
• Не добавяйте вода към мазнината или олиото. 

 
 
РАБОТА 

Употреба 
• Мийте кошницата в топла вода и препарат и подсушете добре преди употреба. Почистете 
вътрешната част на съда за пържене с влажна кърпа и избършете до сухо. Уверете се, че 
всички електрически части остават напълно сухи. 
• Напълнете уреда с необходимото количество олио или мазнина. Уверете се, че 
уредът е напълнен поне до минималното ниво и никога над максималното, 
както е посочено от вътрешната страна на фритюрника. За оптимален 
резултат препоръчваме да избягвате смивани на различни типове олио. 
• Изберете температура с превключвателя на температура на панела за управление 
за храната, която искате да изпържите. Поставете щепсела на уреда в контакта. 
• Използвайте ръкохватки, за да повдигнете кошницата от фритюрника. 
• Поставете храната, която искате да изпържите, в кошницата. За да получите отличен 
резултат, храната трябва да бъде суха, преди да я поставите в кошницата. Потопете 
кошницата бавно в олиото или мазнината, за да предотвратите образуването на твърде 
много мехури. 
За да се гарантира, че олиото ще остане на правилната темпера, термостатът се включва и 
изключва. 
• Повдигнете кошницата, когато времето за пържене изтече, и я окачете на куката 
в съда за пържене, така че олиото да се отцеди от нея. 

 

Време за приготвяне на замразени храни 
Обърнете внимание, че времената са приблизителни и могат да варират в зависимост от 
количеството, качеството и личните предпочитания. Ако върху опаковката на храната са 
дадени инструкции за приготвяне, препоръчваме да ги следвате, за да получите отлични 
резултати. 

 
Време Температура 

 

Пържени картофи* Фаза 1  6 – 8 мин 160° 

Пържени картофи* Фаза 2  6 – 8 мин 190° 

Калмари    9 – 11 мин 150° 

Скариди    8 – 10 мин 150° 

Бяла риба (филе)    6 – 8 мин 150° 

Кюфтета    8 – 10 мин 170° 

Пилешки крилца   8 – 10 мин 180° 

* Пресните ястия за пържене трябва да се приготвят в две фази. Първо 6-8 минути при 
160 градуса , а след това 6-8 минути при 190 градуса. 

 
Време за приготвяне на размразени храни 
Когато потопите замразена храна във фритюрника, температурата бързо намалява. 
Следователно е важно да зададете по-висока температура. Освен това в този случай ще 
намалее времето за пържене. 
Обърнете внимание, че времената са приблизителни и могат да варират в зависимост от 
количеството, качеството и личните предпочитания. Ако върху опаковката на храната са 
дадени инструкции за приготвяне, препоръчваме да ги следвате, за да получите отлични 



резултати. 

 
 

Време Температура 
 

Пържени картофки    9 мин 190° 

Пилешки хапки    6 – 8 мин 190° 

Закуски      4 – 5 мин 190° 

Рибно филе  6 – 7 мин 180° 

Рибно филе  6 – 7 мин 180° 

 
 

Съвети при пържене 
• Използвайте максимум 200 грама чипс на литър олио. 
• Когато използвате замразени продукти, използвайте максимум 100 грама, 
поради бързото охлаждане. Разклатете замразените продукти над мивката, за да 
отстраните излишния лед. 
• Когато използвате пресен чипс, подсушете чипса след като го измиете и  
проверете дали в олиото не е проникнала мазнина. 

 

Смяна на олиото 
• Уверете се, че фритюрникът и олиото или мазнината са изстинали добре преди да ги 
смените (извадете щепсела на уреда от контакта). Сменяйте олиото редовно. Това е 
необходимо и когато олиото или мазнината потъмнеят или се промени миризмата им. 
Винаги сменяйте олиото на всеки 10 пържения. Сменяйте цялото олио. Никога не 
смесвайте старо и ново олио. 
• Използваното олио е вредно за околната среда. Не изхвърляйте олиото с  
обикновените битови отпадъци, а следвайте напътствията на местните власти. 
 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
• Преди почистване изключвайте уреда и го изчакайте да се охлади 
• Никога не потапяйте уреда във вода. Уредът и частите му не са подходящи за измиване в 
съдомиялна машина. 
• Почиствайте уреда с влажна кърпа. Никога не използвайте твърди или абразивни 
почистващи препарати, телчета и търкащи гъби, които могат да повредят уреда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 
отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на 
ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за 
разделното му изхвърляне. 
 
 
 


