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Кратко въведение Новият фритюрник за пържене без мазнина ще ви помогне да приготвяте храните по-здравословно. Използва принципа на горещ 

въздух, комбиниран с високоскоростното му зацикляне (бърза промяна на въздухообмена), осигуряващ равномерно нагряване. 

Така че при повечето храни не е необходимо да добавяте  готварско олио. С допълнителна плоча за печене предлага удобен 

начин за приготвяне на деликатеси, като кейкове, бисквити и др. 
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A. Кошница за пържене G. Бутон за управление на температурата 

B. Бутон за отстр. на коша за пържене H. индикатор 

C. Дръжка на кошницата за пържене I. Таймер 

D. Фритюрник J. Отвор на изхода за въздух 

E. Мрежа за пържене K. Захранващ кабел 

F. Отвор на въздушния вход 

   Внимание  

Преди да използвате продукта прочетете настоящите инструкции и ги запазете за бъдещи справки. 

I Опасност    

1. Не потапяйте външния корпус във вода и не мийте под крана на чешмата. В уреда има електрически и 
нагревателни компоненти. 

2. Не оставяйте вода или други течности да проникнат в продукта. Възможен е токов удар. 

3. Ако продуктът работи, не покривайте отворите на въвеждане и извеждане на въздух. 

4. Никога не изсипвайте мазнината във фритрника. Това може да причини пожар. 

5. Не докосвайте вътрешността на продукта по време на работа, за да избегнете изгаряне, тъй като вътрешността на 

уреда се загрява все повече и повече.  

6 Продуктът трябва да се управлява ръчно. Никога не го свързвайте с външен таймер или самостоятелна система за 

дистанционно управление. 

 

II Предупреждение 

1. Преди да свържете продукта към захранването проверете дали то съответства на номиналната мощност на 

продукта. 

2. Ако има повреди в щепсела, захранващия кабел или продукта, не го използвайте. 
3. Ако захранващият кабел е прекъснат, е необходимо да бъде сменен от сервизен техник на производителя, за да се 

избегнат опасностите. 

4. Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, дактилни и 

умствени способности под наблюдение на отговорното за тях лице, което да ги напътства при използването на 

Общи инструкции (Фигура 1) 
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продукта за осигуряване на тяхната безопасност. 

5. Продуктът може да се свързва в заземени контакти при правилно поставяне на щепсела. 

6. Никога не поставяйте продукта до стена или до други продукти. Необходимо е разстояние от поне 10 cm от задната, 

лявата, дясната и горната страна на продукта. Не поставяйте предмети върху продукта. 

7. Продуктът трябва да се наблюдава по време на работа. 

8. По време на периода на пържене без мазнини от отворите на продукта се излъчва пара с висока температура. Пазете ръцете 

и лицето си далеч от парата и въздушните отвори. Необходимо е да имате предвид горещата пара и въздух при изваждане 

на кошницата за пържене от продукта. 

9. При използване на продукта е възможно корпусът му да се нагрее много. (Фигура 2) 

10. Ако продуктът издава дим, изключете незабавно. Отстранете кошницата за пържене от продукта, след като спре да издава 
дим. 

 
III Забележка: 

1. Употребата на продукта се ограничава до използване у дома. Не трябва да се използва в салони на магазини, офиси, 

ферми или други работни среди. Не трябва да се използва от клиенти в хотели, мотели, къщи за гости или стаи за 

нощувка със закуска, или други подобни среди. 

2. Ако не използвате продукта правилно или той бъде използван за професионални или полупрофесионални цели, или 

инструкциите в настоящото ръководство не бъдат спазени, гаранцията се отменя. 

 
3. Не ремонтирайте сами продукта, за да бъде валидна гаранцията. 

 
4. Винаги изключвайте от захранването след употреба. 

5. Преди да третирате или почистите продукта, оставете да се охлади напълно за 30 минути. 
 

  Преди първата употреба  

1. Отстранете всички опаковъчни материали. 

2. Отстранете лепилото и етикетите от продукта. 

3. Почистете кошницата и съда за пържене добре с гореща вода, препарат и неабразивна гъба. 

Забележка: За измиване на тези компоненти може да се използва съдомиялна машина. 

4. Почистете продукта отвътре и отвън с влажна кърпа. 

Фритюрникът за пържене без мазнина използва технология на нагряване с горещ въздух. Никога не изсипвайте мазнина във 
фритюрника. 
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  Подготовка за работа  
 

1. Поставете продукта на равна и стабилна повърхност. Не го поставяйте на повърхности, които не са топлоустойчиви.     
 

2. Поставете кошницата за пържене правилно във фритюрника (Фигура 3)                                                                                                              

3. Издърпайте кабела от капсулата в долната част 

на продукта. 

4. Никога не изсипвайте мазнина или други течности 

във фритюрника. 

5.Никога не поставяйте предмети от горната страна на продукта. Това може да попречи на въздушния поток и да 
намали ефекта на нагряване с горещ въздух. 

 

 

  Работа на продукта  
 

Фритюрникът за пържене без мазнини може да се използва за приготвяне на множество типове хранителни съставки. 

Допълнителното ръководство за приготвяне на храни ще ви помогне да разберете продукта по-добре. 

 
I Пържене без мазнини 
 
 

1. Поставете щепсела в заземен контакт. 

2. Издърпайте внимателно съда за пържене от фритюрника . (Фигура 4)  

3. Поставете хранителните съставки в кошницата за пържене. (Фигура 5) 

 

 

 

4. Плъзнете съда за пържене във фритюрника за пържене без мазнини. (Фигура 6) 

Не използвайте фритюрника преди да сте поставили съда за пържене. 
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Бележка: Не докосвайте съда по време на работа и малко след това, тъй като се нагорещява. Хващайте съда само за 
дръжката. 

5. Регулирайте до правилната температура чрез завъртане на манипулатора за управление на температурата. Вижте 

частта "Настройки" в тази глава. (Фигура 7)  

6 За да включите продукта, регулирайте манипулатора на таймера, за да определите времето за готвене. (Фигура 8) Ако 

продуктът е студен при включването, времето за приготвяне е с 3 минути по-дълго. 

По това време индикаторът на захранването и индикаторът за нагряване 

работят. Таймерът започва да отброява времето в зависимост от 

температурната настройка.  (Фигура 9) 

По време на работа на фритюрника за пържене без мазнини индикаторът за нагряване се включва и изключва непрекъснато. 

Това показва, че нагревателните компоненти се включват и изключват за поддържане на зададената температура. 

Остатъчната мазнина от съставките на храната се събира в долната част на съда за пържене. 

 

 

7. Някои хранителни съставки изискват обръщане в средата на процеса на готвене (вижте раздела "Настройки" в тази глава) За да 
обърнете 

съставките, хванете дръжката и издърпайте съда за пържене от продукта. След това обърнете храната. След обръщането 

плъзнете на място съда за пържене във фритюрника за пържене без мазнина    Забележка: Не натискайте бутона за 

демонтиране на кошницата за пържене по време на обръщането. (Фигура 10 ,11) 
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8. Ако звънецът на таймера се включи, означава, че е изтекло зададеното време. При това можете да издърпате съда за пържене от 
продукта и да го оставите на топлоустойчива повърхност. (Фигура 12) 

9. Проверете дали съставките на храната са достатъчно  добре приготвени. 

10. Изсипете малко количество от съставките (например чипс), притиснете бутона за демонтиране на кошницата за пържене (1) и я 

извадете от съда за пържене (2). (Фигура 13)  

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. 

След като приключите работата с фритюрника за пържене без мазнини, е възможно от него да излизат струи пара. 

 
 

11. Изсипете съставките на храната от кошницата за пържене в купи или чинии. (Фигура 14 )  

Забележка: За да обработите храна с голям размер или трошливи хранителни съставки, можете да използвате щипците, за да 
ги извадите от кошницата за пържене. (Фигура 15 ) 

12. След като приключите с готвенето на една партида храна, фритюрникът за пържене без мазнина е готов за приготвяне на 

следващата партида по всяко време. (Фигура 16 )  
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III Забележка: 

1. В сравнение със съставките с голям размер, малките съставки изискват по-малко време за приготвяне. 

2. По време на процеса на приготвяне обръщането на храната с малък размер може да подпомогне окончателния ефект на 

равномерно приготвена храна. 

3. Чрез добавяне на малки количества олио към прясно приготвената храна, тя става по-хрупкава. След добавянето на олиото 

хранителните съставки трябва да бъдат поставени настрана за няколко минути преди да ги изпържите във фритюрника за 

пържене без мазнина. 

4. Всички ястия, които се приготвят във фурна, могат да бъдат приготвени и във фритюрника за пържене без мазнина. 

5. Сандвичите се приготвят бързо и удобно при използване на предварително втасало тесто. В сравнение с домашното тесто, 

предварително втасалото тесто изисква по-малък период за приготвяне. 

 

 

 
llll. Картофи и чипс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Допълнителна 
информация: 

Тип Мин/макс. 
количество храна 

Време на 
приготвяне 
(минути) 

Температура 
(Градуси по Целзий) 

Обръщане Допълнителна 
обработка 

Замразен фин чис 300 - 700 12-16 200 да  

Замразен дебел 
чипс  

300-7000 12-16 200 да  

Домашен чипс от 
картофи 

300-800 18-22 180 да Добавяне на ½ 
лъжица олио 
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Телешко 
 

 

Тип Мин./макс. 
количество храна 

Време (Минути) Температура 
(Градуси по 
Целзий№ 

Обръщане Допълнителна 
информация 

Бифтек 100-500 8-12 180 да  

Свински пържоли 100-500 10-14 180 да  

Хмбургери 100-500 7-14 180 да Добавяне на ½ 
лъжица олио 

Наденици 100-500 13-15 200 да Добавяне на ½ 
лъжица олио 

Пилешки крилца 100-500 18-22 180 да Добавяне на ½ 
лъжица олио 

Пилешки гърди 100-500 10-15 180 да  
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Ястия от телешко 
 

 

 

Забележка: Ако фритюрникът за пържене без мазнина стартира от студено състояние, времето за приготвяне е с 3 минути по-
дълго.  

 

 
 

Почиствайте продукта след всяка употреба. 

Вътрешността на съда за пържене, кошницата за пържене и продукта са покрити с незалепващо покритие. Не използвайте метални 

прибори или абразивни почистващи материали за почистване на уреда. Това може да повреди незалепващото покритие. 

1. Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади. 

Забележка: Извадете съда за пържене, за да може уредът да се охлади по-бързо. 

2. Използвайте влажна кърпа, за да избършете външната част на уреда. 

3. Почиствайте съда за пържене и дъното му с гореща вода, препарат и неабразивна гъба. 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. Почиствайте вътрешността на продукта с гореща вода и незалепваща гъба. 

5. Използвайте четка, за да почистите нагревателните компоненти и да отстраните остатъците от храна. 

Почистване 

Тип Мин./макс 
количество храна 

Време (Минути) Температура 
(Градуси по Целзий) 

Обръщане Допълнителна 
обработка 

Пролетни рулца 100-400 8-10 200 да Използвайте типа за 
печене 

Задушени зеленчуци 100-400 10 180   
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Проблем Възможни причини Решение 

Съдът за пържене не работи 1. Продуктът не е включен 
2. .Не сте задали таймера 

 

1. Включете продукта 
2. Завъртете таймера, за да зададете 
времето за приготвяне и включете 
захранването 

Хранителните съставки не се приготвят 
достатъчно 

1. Твърде много хранителни 
съставки 

2. Температурата е твърде ниска 
3. Времето за готвене е твърде 

кратко 

1. Поствяйте хранителните 
съставки на малки порции. 

2. Завъртете манипулатора, за 
да зададете температурата. 

3. Завъртете таймера, за да 
укажете времето за 
приготвяне. 

Хранителните съставки не се изпичат 
равномерно 

Някои хранителни съставки 
трябва да се обръщат по 
време на готвенето 

Някои хранителни съставки 
остават отгоре или се слепват 
с други. Обърнете по време на 
готвене. 

Приготвената храна не е хрупкава Храната трябва да се приготви 
в традиционен фритюрник 

Можете да изберете да 
приготвите ястието във фурна 
или да добавите малко 
мазнина към суровите 
съставки, за да станат по-
хрупкави 

Неизправност и методи за решаването им 



 

 
 
 
 

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. 
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