
 
 

Фритюрник за готвене без мазнина 
R-2826 

Инструкция за употреба 

 

 
 

 

 

Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате 
уреда. Съхранявайте ръководството за справка в бъдеще. 
 



Описание на уреда 

 

1.Кошница 
2.Съд за пържене 
3.Предпазител за бутона за освобождаване на кошницата 

4.Бутон за освобождаване на кошницата 

5.Дръжка на кошницата 

6.Вход за въздух 

7.Индикатор за захранване 

8.Индикатор за температурата 

9.Регулатор на температурата (80-200 °C) 

10. Таймер (0-60 мин.) 
11. Изход за въздух 

12.Захранващ кабел 

 
 



Мерки за безопасност 
- Моля, внимателно прочетете инструкциите за употреба, преди да използвате уреда. 

И запазете за бъдещисправки; 
- Никога не пълнете съда с масло, защото може да причини опасност от пожар; 
- Уредът съдържа електронни елементи и нагревателни елементи. Не го поставяйте 

във вода и не мийте с вода; 
- Гореща повърхност, когато уредът работи. Не докосвайте горещите повърхности. 

Използвайте дръжка или копче.  
- Не покривайте отворите за въздух по време на работния процес. Не докосвайте 

вътрешността на уреда, за да избегнете изгаряния; 
- Горещият въздух ще излиза през изхода на уреда, когато се използва. Моля, 

спазвайте безопасно разстояние. Не докосвайте горещите повърхности, Не 
затваряйте изхода за въздух. Когато изваждате съда, моля, внимавайте за горещия 
въздух. 

- Не използвайте променливотоковото захранване, освен 220-240V, за да избегнете 
токов удар, пожар и други аварии; 
- Моля, използвайте  контакт 7А. За да осигурите непрекъсната защита срещу риск от 
токов удар, свържете само към правилно заземен електрически контакт. 
- Моля, пазете щепсела чист, за да избегнете опасност； 
- Не повреждайте, не дърпайте и не усуквайте захранващия кабел, не го използвайте да 
носи тежък товар и не го модифицирайте, оставете кабела да виси над ръба на плота 
на масата или да докосва горещи повърхности, за да избегнете токов удар, пожар и 
други злополуки. Повреденият захранващ кабел трябва да бъде поправен от 
професионален сервиз； 
- Моля, не включвайте и изключвайте щепсела с мокри ръце, в противен случай това 
може да причини токов удар； 
- Включете здраво, в противен случай това може да причини токов удар, късо 
съединение, тютюнопушене, искри и други опасности; 
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или друга течност, за да се 
предпазите от токов удар и да повлияете на функцията.  
- Не поставяйте уреда близо до експлозивни и / или запалими вещества. 
- Не позволявайте на децата да играят с контакта и щепсела, за да избегнете токов 
удар; 
- Не поставяйте уреда близо до експлозивни и / или запалими пари. 
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалим материал, като покривки, завеси и 
други, за да избегнете пожар; 
- Не забравяйте да използвате на топлоустойчива и равна повърхност, дръжте уреда на 
поне 30 см от стената, мебелите или други запалими предмети;  
- Не използвайте уреда за друго, освен по предназначение; 
- Лицата с физическо или психическо увреждане или тези, които не познават този 
предмет, трябва да се ръководят от лица, които имат опит с този уред и които ще 
отговарят за тяхната безопасност; 
- Дръжте уреда далеч от деца, за да избегнете изгаряне, токов удар и / или други 
наранявания; е необходимо наблюдение, когато уредът се използва от деца или близо 



до тях; 
- Уредът е предназначен за домашна употреба. 
 

Преди първа употреба 
 Премахнете всички опаковъчки материали.  
 Извадете стикерите или етикетите от уреда 
 Почистете старателно кошницата и съда с гореща вода и малко препарат за миене 

и неабразивна гъба.  
 Избършете вътрешната и външната страна на уреда с влажна кърпа. 
 Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност. Не поставяйте 

уреда върху повърхност, която не е устойчива на топлина. Уредът с добра циркулация на 
въздуха и далеч от гореща повърхност и всякакви горими материали. 

 Поставете правилно кошницата в съда, ще чуете звуков сигнал . Плъзнете съда 
обратно в уреда.  

 Това е уред, който работи на горещ въздух. Не напълвайте съда с олио или 
мазнина за пържене. 

 Не поставяйте нищо върху уреда. Това нарушава въздушния поток и се 
отразява на резултата от пържене с горещ въздух. 

 

Начин на употреба 
1. Включете щепсела в контакта.  
2. Завъртете регулатора на температурата до подходяща температура 
3. Завъртете таймера на 3 минути за предварително загряване. След това 

устройството е готово за употреба.  
4. Когато времето стане 0, издърпайте внимателно съда за пържене от уреда, 

поставете съставките вътре в кошницата за пържене (Внимание: не надвишавайте 
максималния ред); добре свържете кошницата за пържене с съд за пържене, 
плъзнете съда обратно в уреда.  
a) Никога не използвайте съда за пържене без кошницата в него.  
b) Не пипайте съда по време и известно време след употреба, тъй като става 

много горещ. Дръжте съда само за дръжката.  
5. Настройте таймера на правилното време за готвене; тогава уредът започва да 

работи 
6. Когато чуете звънеца на таймера, зададеното време за готвене е изтекло. 

Извадете съда от уреда и го поставете върху устойчива на топлина повърхност.  
7. Проверете дали съставките са готови. Ако съставките все още не са готови, просто 

плъзнете съда обратно в уреда и настройте таймера на няколко допълнителни 
минути. 

8. Ако съставките са готова, внимателно издърпайте съда и натиснете бутона за 
освобождаване на кошницата и вдигнете кошницата от съда, за да извадите 
продуктите. Не обръщайте кошницата с главата надолу заедно със съда, който все 
още е прикрепен към него, тъй като всяко излишно масло, което се е събрало на 
дъното, ще изтече върху продуктите.  



9. Изпразнете кошницата в купа или върху чиния. Когато партида съставки е готова, 
уредът е незабавно готов за приготвяне на друга партида.  

 
Съвети: 
 Добавете малко масло към съставките за хрупкав резултат.. 
 Разклащането на съставките наполовина по време на подготовката оптимизира 

крайния резултат и може да ви помогне да предотвратите неравномерно 
пържените съставки. За да разклатите съставките, издърпайте съда от уреда до 
дръжката и го разклатете. След това плъзнете съда обратно в уреда. Не натискайте 
бутона за освобождаване на кошницата по време на разклащане.  

 

Почистване и поддръжка 
1.  Преди почистване включете таймера на 0, изключете уреда и изчакайте уреда да 
изстине. Не докосвайте повърхността преди охлаждане.  
2.  Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. Устройството не се 
мие в съдомиялна машина.  
3.  Почистете повърхността на фритюрника и кошницата с гореща вода, малко препарат 
за миене и неабразивна гъба. 
   Ако мръсотията е залепнала в кошницата или дъното на съда за пържене, 
напълнете съда с гореща вода с малко препарат за миене. Поставете кошницата в 
съда и оставетесъда и кошницата да се накиснат за около 10 минути.  
4.  Използвайте влажна кърпа, за да избършете повърхността на фритюрника. Никога 
не използвайте груби и абразивни почистващи препарати, абразивна гъба или телена 
четка, които увреждат устройството.  
5.  Ако не използвате уреда дълго време, моля, почистете го и го съхранявайте на 
хладно и сухо място. 
 
Спесификации: 
1. Напрежение: 220-240V 
2. Честота: 50/60Hz 
3. Мощност: 1700W 
4. Капацитет на кошницата: 5.5L  

 

Отстраняване на неизправности: 
Проблем Възможни причини Решение 

Уредът не 
работи 

 Захранващият кабел не е 
поставен в контакта 

 Вкарайте плътно захранващия 
кабел в заземения контакт. 

 Няма настроен таймер  Задайте таймера на желаното 
време за готвене, след което 
уредът може да се свърже с 
захранване.    



Храната е 
сурова след 
като изтече 

времето 

 Има прекалено голямо 
количесъво продукти в 
кошницата 

 Пържете продуктите на етапи 

 Температурата е твърде 
ниска 

 Задайте на подходяща 
температура, отново изпържете 
храната. 

 Времето зза готвене е кратко  Задайте подходящо време за 
готвене, отново пържете храна. 

Не пържи 
равномерно 

 Определени храни трябва да 
се разклатят в средата на 
готвенето. 

 В средата на процеса на готвене 
издърпайте съда и го разклатете, 
за да отделите припокритите 
продукти, след което избутайте 
съда обратно, за да продължите.  

Продуктите не 
са хрупкави 

след пържене 

 Някои продукти трябва да 
бъдат пържени с олио 

 Добавете първо тънък олио върху 
повърхността на храната, след 
което започнете да ги пържите. 

Не може 
плавно да 

избута съда 
обратно към 

уреда 

 В съда има твърде голямо 
количество продукти 

 Продуктите в кошницата не могат 
да надвишава макс. линия. 

 Кошницата не е правилно 
поставена в съда 

 Натиснете кошницата в съда. 

 Дръжката на кошницата е 
заяла 

 Поставете дръжката в 
хоризонтално положение. 

Излиза дим 

 Пържене на продукти с много 
мазнина 

 Нормално.  

 В уреда има останала 
мазнина от предишно 
използване 

 Моля, почистете съда и 
кошницата след употреба. 

 

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. 

 

 


