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Инструкция за употреба 
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Описание на уреда 

 

 

 

A: Контролен панел 

B: Съд за готвене 

C: Кошница 

D: Дръжка 

E: Отвор за вентилация  

F: Захранващ кабел 
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Важни предохранителни мерки 

1. Прочетете инструкциите. 

2. Запазете кутията и опаковъчния материал за съхранение. 

3. Не потапяйте кабела, щепсела или друга част от уреда във вода или други течности, 

за да избегнете токов удар или повреда. 

4. Поставяйте всички съставки в кошницата, за да предотвратите контакт с 

нагревателни елементи. 

5. Не покривайте отворите за въздух, когато уредът работи. 

6. Не пълнете съда с масло. Напълването с масло може да доведе до пожар. 

7. Не докосвайте вътрешната част на уреда, докато работи. 

8. Не използвайте уреда, ако има повреда на щепсела, основния кабел или други 

части. 

9. Не се обръщайте към неоторизирано лице за подмяна или поправяне на уреда. 

10. Дръжте кабела далеч от горещи повърхности. 

11. Не включвайте уреда в контакта и не го използвайте с мокри ръце. 

12. Уверете се, че уредът е включен правилно в контакта. 

13. Поставете кабела и уреда на място, недостъпно за деца. 

14. Не включвайте уреда към външен превключвател на таймера. 

15. Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали, като покривка или 

завеса. 

16. Не поставяйте уреда до стена или други уреди, докато работите. Оставете 

най-малко 15 см свободно пространство отзад, отстрани и над уреда, за да оставите 

отворите за въздух свободни . 

17. Не поставяйте нищо върху уреда по време на работа. 

18. Не използвайте уреда за други цели, различни от описаните в това ръководство. 

19. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи. 

20. По време на готвене с горещ въздух през отворите за въздух се отделя гореща пара. 

Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и отвора за въздух. 

Внимавайте с гореща пара и въздух, когато изваждате съда от уреда. Всички 

достъпни повърхности могат да се нагреят по време на употреба. 
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21. Незабавно изключете уреда от електрическата мрежа, ако видите, че от уреда 

излиза тъмен дим, изчакайте димът да спре, преди да извадите съда от уреда. 

22. Уверете се, че уредът е поставен на равна и стабилна повърхност. 

23. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е безопасно да се 

използва в среди, като кухни, ферми, мотели и други нежилищни среди. 

24. Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва за професионални или 

полупрофесионални цели или не се използва съгласно инструкциите. 

25. Изчаквайте 30 минути, докато уредът се охлади, преди да боравите или почиствате. 

26. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя 

или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне 

опасност. 

27. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, 

сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са 

наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и 

разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и 

поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако са над 8 

години и не се наблюдават. 

28. Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години. 

29. Уредите не са предназначени за управление чрез външен таймер или отделна 

система за дистанционно управление. 

Преди първа употреба 

1. Отстранете всички опаковъчни материали, стикери и етикети. 

2. Почистете кошницата и съда с гореща вода, сапун и неабразивна гъба. 

3. Избършете вътрешността и външността на уреда с чиста кърпа. 

Забележка: Не е необходимо да пълните съдас масло и мазнина за пържене, 

тъй като уредът работи с горещ въздух. 
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Контролен панел 

 

 

Има 7 настройки, които можете да използвате с този фритюрник.  

   

Символ: Настройка за готвене: Температура Време (мин.) 

 

 
Затопляне или претопляне  120°C 6 

 
Пиле 180°C 25 

 

Пърложоли 180°C 15 

 
Риба 180°C 15 
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Кекс 160°C 20 

 
Пържени картофи 200°C 20 

 
Скариди 160°C 12 

 

Ако решите да готвите с различна температура и / или време, можете да 

увеличите или намалите времето или температурата, като използвате бутона до 

символите. 

Ако решите, че не искате да използвате предварително зададените настройки и 

искате да ги зададете сами, можете сами да зададете времето и температурата, 

като използвате бутоните за времето и температурата на готвене. 

 

Начин на употреба 

1. Поставете фритюрника на равна повърхност. 

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ УРЕДА НА ПОВЪРХНОСТ, КОЯТО НЕ Е УСТОЙЧИВА НА 

ТОПЛИНА. 

2. Поставете кошницата в съда. 

НЕ ПЪЛНЕТЕ СЪДА С МАСЛО ИЛИ ДРУГА ТЕЧНОСТ. 

3. Поставете продуктите в кошницата и поставете кошницата в съда, поставете 

съда в уреда. Индикатора на фритюрника трябва да светне. 

4. Задайте времето за готвене и температурата си, като изберете една от 7 

предварително зададени или ръчно да я настроите с бутоните. Вижте 

„Съвети“, за да определите точното време и температура. 

5. След като зададете времето и температурата на готвене, натиснете бутона за 

захранване, за да започнете цикъла на готвене. 

Забележка: За да спрете цикъла на готвене или да нулирате настройките на 

фритюрника, натиснете отново бутона за захранване. След като машината 

започне да работи, бутона за настройка на готвенето светва . 



7 

 

 

 

6. Има някои съставки, които може да се наложи да разклатите по средата на 

цикъла на готвене. За да направите това, издърпайте съда от уреда за 

дръжката, фритюрникът автоматично ще се изключи и разклатете съда или 

объркайте продуктите. След това поставете отново във фритюрника и той ще 

възобнови цикъла на готвене. Таймерът НЯМА да се върне към 

първоначалната настройка, вместо това ще продължи да работи за времето, 

без да е необходима отново настройка. 

7. Когато времето за готвене е достигнато, машината издава звуков сигнал 1 

път и екранът показва OFF. След 20 секунди машината ще издава звуков 

сигнал 5 пъти и екранът ще се изключи, но машината все още е включена. 

8. Издърпайте съда от фритюрника и го поставете върху поставка. 

Забележка: Маслото от съставките се събира на дъното, така че бъдете 

внимателни, когато изваждате съда от фритюрника. 

9. Проверете дали продуктите са готови, ако не са, просто плъзнете съда 

обратно, задайте времето и температурата на готвене и натиснете бутона за 

захранване, за да стартирате. 

10. За да извадите продуктите, поставете дръжка 1 в кошницата, задръжте 

дръжката 1, за да извадите кошницата от съда. 

Забележка: Не обръщайте съда, маслото, събрано на дъното, ще изтече 

върху продуктите. 

11. Изпразнете съдържанието в купа или чиния. 

Съвет: Можете да извадите кошницата от съда, като използваме чифт щипки 

за прехвърляне на големи или крехки съставки от кошницата. 

12. Ако искате да приготвите още, можете незабавно да използвате фритюрника, 

след като друга партида съставки е готова.. 

Съвети 

Брошурата с рецепти е ръководство, което ще ви помогне при задаването на 

времето и температурата за определени съставки. 

Забележка: Моля, имайте предвид, че тъй като съставките се различават по 

размер, форма, марка и произход, не можем да гарантираме, че това е 

най-добрата настройка за съставките, които имате. Технологията air fryer загрява 

незабавно въздуха във фритюрника, така че издърпването на съда от 

фритюрника за кратък период от време няма да прекъсне процеса на готвене. 
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Съвети: 

.  Малките съставки обикновено имат по-кратко време за готвене, отколкото 

по-големите съставки. 

.  Разклащането на по-малки съставки по средата на времето за готвенето ви 

дава по-добър краен резултат. 

.  Добавянето на много малко масло към пресните картофи при пържене ще 

даде хрупкав резултат. 

.  Не приготвяйте изключително мазни продукти, като колбаси напр.. 

.  Препоръчителното количество картофи за приготвяне на хрупкави пържени 

картофи е 500 грама. 

.  Готовото тесто изисква по-кратко време за готвене от домашно приготвеното 

тесто. 

.  Когато правите кекс или киш, просто използвайте съда. Не използвайте 

кошница. 

Приготвяне на пържени картофи 

За да направите домашно приготвени пържени картофи, следвайте стъпките 

по-долу: 

1. Измийте картофите във вода, след това обелете и нарежете. 

2. Измийте добре нарязаните картофи и ги подсушете с хартиена кърпа. 

3. Изсипете 1/2 супена лъжица зехтин в купа, поставете картофите отгоре и 

разбъркайте, докато картофите бъдат покрити с масло. 

4. Извадете картофите от купата с пръсти или кухненски прибори, така че 

излишното масло да остане в купата. Поставете картофите в кошницата. 

5. Изпържете картофите съгласно ръководството за готвене по-горе. 

Почистване 

1. Почиствайте фритюрника след всяка употреба. Изключете фритюрника от 

контакта. 

ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ НАЙ-МАЛКО 30 МИНУТИ, УРЕДА ДА СЕ ОХЛАДИ ПРЕДИ 

ПОЧИСТВАНЕТО. 

   Забележка: Не почиствайте съда, кошницата и вътрешността на уреда с 
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метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, защото 

това може да повреди незалепващото покритие. 

2. Избършете външната страна на фритюрника с влажна кърпа. 

3. Почистете съда и кошницата с гореща вода, сапун и неабразивна гъба. 

Можете да премахнете остатъците от храна, като използвате обезмаслител 

или течен сапун.  

Съвет: Ако има остатъци от храна, полепнали по кошницата или дъното на 

съда, накиснете съда в гореща вода и сапун за около 10 минути. 

4. Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба.  

Забележка: Уверете се, че не попада твърде много вода вътре в уреда, 

просто го избърсвате, за да се отървете от остатъците от храна и мазнини. 

5. Почистете нагревателния елемент с четка, за да отстраните остатъците от 

храна. 

 

 

 

 

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. 

 

 


