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Инструкция за употреба 

 

Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да 

използвате уреда. Запазете инструкциите за бъдещи справки. 

 

 

 

 



Описание на уреда 

 

1. Кошница за пържене 

2. Съд за пържене 

3. Защитно покритие 

4. Бутон за освобождаване 

5. Дръжка 

6. Отвор за вход на въздуха 

7. Контролен панел 

8. Бутон за увеличаване на температурата  

9. Бутон за намаляване на температурата  

10. Бутон вкл/изкл.  

11. Бутон за избор на функция 

12. Бутон за увеличаване на времето 

13. Бутон за намаляване на времето 

14. Отвор на изхода за въздух 

15. Захранващ кабел 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

- Моля, внимателно прочетете ръководството за употреба, преди да използвате уреда. 

Съхранявайте ръководството за бъдещи справки; 

- Никога не слагайте олио в съда за пържене, това може да причини пожар. 

- Уредът съдържа електронни елементи и нагревателни елементи. Не го поставяйте във 

вода или измийте с вода; 

- По време на работа повърхностите на уреда се нагряват. Не докосвайте горещите 

повърхности. Използвайте дръжката. 

- Не покривайте входа и изхода за въздух в процеса на работа. Не докосвайте 

вътрешността на уреда, за да избегнете изгаряния; 

- Нагорещеният въздух излиза през изхода, когато уредът работи. Моля, стойте на 

безопасно разстояние. Не докосвайте горещите повърхности, Не заставайте до изхода 

за въздух. Когато изваждате кошница за пържене, моля, внимавайте с горещата 

пара,която излиза. 

 

 

 

 



Инструкции за безопастност 

- Не използвайте променливотоково захранване с изключение на 250 V, за да избегнете 

токов удар, пожар и други аварии; 

- Моля, използвайте контакт само над 8А. За да осигурите продължителна защита срещу 

опасност от токов удар, свържете само с подходящо заземен контакт. 

- Моля, дръжте щепсела чист, за да избегнете повреда; 

- Не повреждайте, не дърпайте силно или усуквайте захранващия кабел, не го 

използвайте при и го преобразувайте. Не оставяйте кабела да виси над ръба на плота 

или да има досег с горещи повърхности, за да избегнете електрически удар, пожар и 

други аварии. Повреденият захранващ кабел трябва да бъде ремонтиран от 

професионален персонал за поддръжка; 

- Моля, не включвайте и изключвайте с мокри ръце, в противен случай може да причини 

токов удар; 

- Включете плътно в контакта, в противен случай може да причини токов удар, късо 

съединение, дим, искри и други опасности; 

- Не потапяйте уреда, основата, кабела или щепсела във вода или друга течност, за да 

се предпазите от токов удар и да повлияете на функцията. 

- Не поставяйте уреда в близост до запалими вечества. 

- Не позволявайте на децата да играят с контакта и щепсела, за да избегнете токов удар; 

- Не поставяйте уреда върху или близо до запалимия материал, като покривки, завеси и 

други, за да избегнете опасност от пожар; 

- Уверете се, че използвате на топлоустойчива и равна повърхност, пазете уреда на 

разстояние най-малко 30см от стената, мебелите или други възпламеними материали; 

- Не използвайте уреда за различна от предвидената употреба; 

- Хората с физически или метални увреждания или лицата, които не познават тази 

позиция, трябва да се ръководят от лица, които имат опит с този уред и които отговарят 

за тяхната безопасност; 

- Пазете уреда далеч от деца, за да избегнете изгаряния, токов удар и / или други 

наранявания; строг контрол е необходим, когато уредът се използва от деца или в 

близост до тях; 

- Този уред е предназначен само за домашно ползване. 

 

Преди първа употреба 

Отстранете всички опаковки. 

Отстранете стикери или етикети от уреда 

Почистете добре кошницата и съда за пържене с гореща вода, малко препарат и 

неабразивна гъба. 

Избършете вътрешната и външната част на уреда с влажна кърпа. 

Поставете уреда на стабилна, хоризонтална и равна повърхност. Не поставяйте уреда 

върху устойчива на топлина повърхност. Осигурете  добра циркулация на въздуха 

около уреда и го поставете далеч от горещи повърхности и всички горими материали. 

Поставете кошницата правилно и ще чуете звуков сигнал. Плъзнете съда обратно към 

уреда. 

Това е уред, който работи с горещ въздух. Не го пълнете с олио или мазнина за пържене. 



Не поставяйте нищо върху уреда. Това нарушава въздушния поток и влияе върху 

резултата от пърженето с горещ въздух. 

 

Начин на употреба 

1. Поставете щепсела в заземен контакт. 

2. Натиснете бутона ON / OFF 

3. Натиснете бутона за увеличаване / намаляване на температурата, за да настроите 

правилната температура за готвене. 

4. Натиснете бутона за намаляване на времето, за да настроите 3 минути за 

предварително загряване. Натиснете отново бутона ON / OFF, за да започнете готвенето. 

След това устройството е готово за употреба. 

5. Когато изтече времето до 0, внимателно издърпайте съда за пържене от уреда, 

поставете съставките вътре в кошницата за пържене (Внимание: не превишавайте 

максималната линия); поставете правилно кошницата за пържене в съда за пържене, и 

сложете обратно в уреда. 

а) Никога не използвайте съда за пържене без да сте сложили кошницата за пържене в 

него. 

б) Не докосвайте съда по време на работа и малко след това, тъй като се нагорещява. 

Хващайте съда само за дръжката. 

6. Натиснете бутона за избор на режим, за да превключите и изберете подходящ режим 

за готвене или натиснете бутона за увеличаване / намаляване на температурата и 

увеличаване / намаляване на времето, за да изберете подходящо време и температура; 

7. Щракнете отново бутона ON / OFF, за да започнете готвенето; 

8. Ако звънецът на таймера се включи, означава, че е изтекло зададеното време. След 

това можете да издърпате съда за пържене от уреда и да го оставите на топлоустойчива 

повърхност. 

9. Проверете дали съставките са готови. Ако съставките все още не са готови, просто 

плъзнете съда обратно в уреда и задайте таймера на няколко минути. 

10. Ако храната е готова, внимателно извадете съда и натиснете бутона за 

освобождаване на кошницата, извадете кошницата от съда, за да извадите храната. Не 

обръщайте кошницата за пържене преди да сте демонтирали съда за пържене. Това 

може да причини изливане на събраната мазнина в долната част на съда за пържене 

върху съставките на храната. 

11. Изпразнете кошницата в купа или върху чиния. След като приключите с готвенето на 

една партида храна, фритюрникът за пържене без мазнина е готов за приготвяне на 

следващата партида по всяко време. 

 

 

Полезни съвети 

Добавете малко масло към съставките за да станат хрупкави 

Разклащането на съставките при подготовката, оптимизира крайния резултат и може да 

помогне за предотвратяване на неравномерно пържени съставки. За да разклатите 

съставките, издърпайте съда за пържене от уреда и го разклатете. След това плъзнете 

съда обратно в уреда. Не натискайте бутона за освобождаване на кошницата по време 



на разклащане. 

 

Почистване и поддръжка 

Преди почистване, включете таймера на 0, изключете уреда и изчакайте уреда да се 

охлади. Не докосвайте повърхността преди охлаждане. 

2. Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. Устройството не е 

подходящо миене в съдомиялна машина. 

3. Почистете повърхността на съда за пържене и кошницата с гореща вода, препарат и 

неабразивна гъба. 

Ако мръсотията е залепнала за кошницата или за дъното на съда за пържене, добавете 

гореща вода в съда за пържене, заедно с малко препарат. Поставете кошницата за 

пържене в съда за пържене и накиснете съда за пържене с кошницата за 10 минути. 

4. Използвайте влажна кърпа, за да избършете повърхността на фритюрника. Никога не 

използвайте груби и абразивни почистващи препарати, подложка за измиване или 

телена четка, която уврежда устройството. 

5. Ако не използвате уреда дълго време, моля, почистете го и го съхранявайте на хладно 

и сухо място. 

 

Спесификации: 

1. Напрежение: 220V-240V~ 

2. Честота: 50Hz/60Hz 

3. Мощност: 1800W 

4. Капацитет на кошницата за пържене: 5.2L  

5. Тегло: 5.5KGS 

6. Размери: 311*371*381mm 

 

Отстраняване на неизправности 

Проблем Причина Решение 

Уреда не 

работи 

⚫ Захранващия кабел не е 

включен в онтакта 

⚫ Включете кабел в заземен 

контакт.  

⚫ Не е зададен режим на 

работа. 

⚫ Натиснете бутона за избор на 

режим за да изберете режим и 

след това натиснете ON/OFF  

⚫ Не е натиснат бутона 

ON/OFF след избиране на 

режим на работа. 

⚫ Натиснете бутона ON/OFF. 

Храната не е 

готова след 

изтичане на 

времето за 

готвене 

⚫ Твърде много храна в 

кошницата 

⚫ Приготвяйте храната на партиди 

⚫ Зададената температура е 

много ниска 

⚫ Настройте на подходяща 

темература и досгответе храната. 

⚫ Кратко време за готвене ⚫ Задайте подходящо време, и 

досгответе храната 



Храната не се 

пече 

равномерно 

⚫ Някои храни трябва да се 

разклатят по време на 

готвене.  

⚫ В средата на процеса на готвене, 

издърпайте съда и го разклатете, 

за да разделите залепналите 

съставки, след което го  върнете 

обратно обратно, за да 

продължите. 

Храната не е 

достатъчно 

хрупкава 

⚫ Някои продукти трябва да се 

приготвят с малко мазнина 

⚫ Сложете тънък слой мазнина на 

дъното на седа за пържене и след 

това продължете с с готвенето 

Съда за 

пържене 

влиза трудно 

обратно в 

уреда 

⚫ В съда има много храна и 

натежава 

⚫ Храната поставена в кошницата 

не трябва да е над линията max. 

⚫ Кошницата не е правилно 

поставена в съда 

⚫ Сложете кошницата в съда за 

пържете. 

⚫ Дръжка ⚫ Поставете дръжката в 

хоризонтално положение. 

Излиза дим от 

уреда 

⚫ Пържите много мазна храна ⚫ Това е нормално  

⚫ Във фритюрника има 

мазнина от предишно 

готвене 

⚫ Моля почиствайте кошница и съда 

за пържене след използване 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

             



   Рецепти  
 

1. Азиатски пикатни картофи 

-Картофи-------------------------4 картофа/ 600g   

-Олио------------------------------2 ч.л. 

-Сол--------------------------------1 ч.л.  

-Черен пипер---------------------1 ч.л.   

-Лук на прах----------------------1 ч.л.  

-Лют червен пипер -------------1/2 ч.л.   

 

● Обелете картофите и нарежете на ленти; 

● Потопете картофените пръчици в солена вода 

за поне 20min, подсушете ги с кухненска 

салфетка; 

● Смесете добре лука, солта и пипера, чесъна на прах/чесново олио, лютия 

червен пипер и изсипете готовата смес при картофите; 

● Настройте тепературата на 180℃ и таймера на 5 min за загряване; 

● Сложете равномерно картофените пръчици и кошницата, поставете кошницата 

заедно със съда за пържете в уреда; настройте таймера за 15-20min (взависимост 

от размера на картофите), и гответе докато станат златисто-кафяви.  

*По желание: обърнете картофите като разклатите кошницата в средата на 

готвенето, за да постигнете по-добър краен резултат.  

 

 

 

2. Златисти пилешки крилца   

-Пилешки крилца----------------500g       

-Чесън------------------------------2 скилидка           

-Джинджифил на прах----------2 ч.л.    

-Кимион на прах------------------1 ч.л.     

-Смян черен пипер---------------1 ч.л.     

-Сладък чили сос-----------------100 mg      

 

● Настройте температурата на 200℃и таймера 

на 5 min за загряване; 

● Смесете чесъна, джинджифила, кимиона, 

черния пипер и малко сол и намажете със сместта крилцата; мариноват се 20 

min; 

● Сложете крилцата в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за 

пържете в уреда; настройте таймера за 15-20 min докато станат златисто кафяви. 



 

 

 

3. Пържени пилешки хапки    

-Пилешки хапки------------500g    

-Яйца--------------------------3 бр  

-Брашно-----------------------1 чаша    

-Зехтин------------------------1 лъжица     

-Смлян бял пипер-----------1 ч.л.    

 

● Настройте температурата на 200℃и таймера 

на 5 min за загряване; 

● Начукайте хапките за 5 minutes с острието на 

ножа; 

● Разбъркайте яйцата заедно с брашното, зехтина, белия пипер и малко сол , 

след което покрийте хапките със сместта и оставете да се мариноват 20 min; 

● Сложете хапките в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за 

пържете в уреда; настройте таймера за 15-20 min докато станат златисто кафяви. 

 

 

 

 

 

4. Пържени агнешки котлети 

-Агнешки котлети--------500g (на стайна 

температура) 

-Бренди----------------------------малко количество 

-Олио------------------------------------2 с.л. 

-Смлян черен пипер------------1 ч.л. 

-Счукан черен пипер--------------1 ч.л. 

-Соев сос----------------------------1 ч.л. 

 

 

● Настройте температурата на 200℃и таймера на 5 min за загряване; 

● Смесете подправките;  

● Намажете добре месото със сместта и оставете да се маринова за 20 min; 

● Сложете котлетите в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за 

пържете в уреда; настройте таймера за 10-12 min; 

● Извадете кошницата обърнете котлетите. Намалете температурата на 150 ℃ и 

печете за още 10 мин. докато станат златисти 

 

 



5. Пършен агнешки кебап  

-Агнешки кебап (на стайна температура) 

-----------500g 

-Лук--------------------------appropriate amount           

-Яйце-------------------------1 pc          

-Киомион на прах------------------------1 teaspoon     

-Лют пипер-----------------------------1 teaspoon      

-Олио-------------------------------------2 teaspoon  

 

 

● Настройте температурата на 200℃и таймера на 5 min за загряване; 

● Смесете лука, яйцето, лютия пипер, олиото, солта и кимиона заедно и 

покрийте със сместта кебапа; 

● Оставете кебапа да се маринова за 20 min; 

● Сложете кебапа в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за пържете 

в уреда; настройте таймера за 15-20 min докато стане кафяв. 

 

 

 

 

6. Пържени свински котлети 

-Свински котлети----------500g (на стайна 

температура) 

-Яйца--------------------------------------2 бр 

-Нишесте----------------------------------1 чаша 

-Джинджифил на прах----------------1/2 ч.л. 

-Чесън-----------------------------------1/2 ч.л. 

-Поправка за пиле------------------------1/2 ч.л. 

-Соев сос-------------------------------1/2 ч.л. 

-Сол--------------------------------------1/2 ч.л. 

-Олио---------------------------------------1/2 ч.л. 

 

● Настройте температурата на 200℃и таймера на 5 min за загряване; 

● Смесете подправките и ги нанесете върху месото, мариновайте за 20 min; 

● Сложете котлетите в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за 

пържете в уреда; настройте таймера за 10-12 min; 

● Извадете кошницата обърнете котлетите. Намалете температурата на 150 ℃ и 

печете за още 10 мин. докато станат златисти. 

 

 

 



7. Пържени калмари   

-Калмари (замразени)----------------------500g          

-Олио---------------------------------------2 лъжици                 

-Salt--------------------------------------1 ч.л.               

-Кимион на прах-------------------------1 ч.л.            

- Поправка за пиле -----------------------1 ч.л.              

-Смян черен пипер----------------------1 ч.л.               

 

 

● Настройте температурата на 200℃и таймера на 5 min за загряване; 

● Смесете подправките и ги нанесете върхукалмарите, мариновайте за 20 min; 

● Сложете калмарите в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за 

пържете в уреда; настройте таймера за 12-15 min докато станат златисти.  

 

 

8. Пикантни скариди    

-Скариди---------------------10 бр.       

-Олио----------------------------------------2 лъжица   

-Смлян чесън--------------------------1 скилидка                  

-Черен пипер----------------------------1 ч.л.  

-Лют пипер ----------------------------1 ч.л.                

-Сладък чили сос-----------------------100mg      

 

 

 

● Настройте температурата на 200℃ и таймера на 5 min за загряване; 

● Измийте скаридите след като сте ги почистили; 

● Сложете тънък слой олио върху скаридите; сложете калмарите в кошницата, 

поставете кошницата заедно със съда за пържете в уреда; настройте таймера за 

5-8 min или докато придобият златиста коричка; 

●В купичка сложете складкия чили сос смесен със сол и пипер и подсете със 

скаридите. 

 

 

9. Пържена царевица   

-Царевица-------------------------------------2 бр.                

-Зехтин---------------------------------2 ч.л. 

 

● Настройте температурата на 200 ℃  и 

таймера на 5 min за загряване; 

● Сложете тънък слой олио върху скаридите; 



сложете калмарите в кошницата, поставете кошницата заедно със съда за 

пържете в уреда; настройте таймера за 10 min или докато се запекат до златисто.  

 

10. Пържени кнедли 

-Кнедли (размразени)----------------10 бр. 

-Зехтин-----------------------------------2 ч.л. 

 

● Настройте температурата на 180 ℃  и 

таймера на 5 min за загряване; 

● Сложете кнедлите в кошницата;  

● Сложете тънък слой олио върху скаридите; 

сложете калмарите в кошницата, поставете 

кошницата заедно със съда за пържете в уреда; 

настройте таймера за 12-15 min или да се 

запекат до златисто кафяво. 

 


