
Фритюрник AIR FRYER R-2827 

 

Инструкция за употреба 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда, тъй като 
при неправилни операции може да възникнат опасности. 
 
 



Представяне 

Air Fryer осигурява лесен и здравословен начин за приготвяне на любимите ви 
продукти. Използвайки бърза циркулация на горещ въздух и грил, той може да 
приготвя множество ястия. Най-хубавото е, че фритюрникът загрява храната във 
всички посоки и повечето от съставките не се нуждаят от масло. 
 
Описание на уреда 

 
 
1. Копче Таймер 
2. Съд за готвене 
3. Решетка 
4. Кошница 
5. Захранващ кабел 
6. Изход за въздух 
7. Индикатор за захранване 
8. Индикатор за готовност 
9. Копче за регулиране на температурата 
 
Мерки за безопасност 
- Не потапяйте корпуса във вода или изплаквайте под течаща вода поради 
електронните и отоплителните компоненти. 
- Избягвайте попадане на течност в уреда, за да предотвратите токов удар или 
късо съединение. 
- Съхранявайте всички съставки в кошницата, за да предотвратите контакт с 
нагревателни елементи. 
- Не покривайте отворите за въздух, когато уредът работи. 
- Напълнете тигана с масло, което може да причини пожар. 



- Не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи. 
- Проверете дали напрежението, посочено на уреда, отговаря на местното 
мрежово напрежение. 
- Не използвайте уреда, ако има повреди на щепсела, главния кабел или други 
части. 
- Не ходете при неоторизирано лице, за да замените или поправите повредения 
захранващ кабел. 
- Пазете уреда и захранващия кабел на място, недостъпно за деца. 
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности. 
- Не включвайте уреда в незаземен контакт. Винаги се уверете, че щепселът е 
поставен правилно в контакта. 
- Не свързвайте уреда към външен превключвател на таймера. 
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали като покривка 
или завеса. 
- Не поставяйте уреда до стена или друг уред. Оставете поне 10 см свободно 
място отзад и отстрани и 10 см свободно място над уреда. 
- Не поставяйте нищо върху уреда. 
- Не използвайте уреда за други цели, различни от описаните. 
- Не оставяйте уреда да работи без надзор. 
-По време на пържене с горещ въздух през отвора за въздух се отделя гореща 
пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата излизаща 
от отворите за въздух. Внимавайте и с гореща пара и въздух, когато изваждате 
съда от уреда. 
- Всички достъпни повърхности могат да се нагреят по време на употреба. 
- Незабавно изключете уреда от контакта, ако видите, че от уреда излиза тъмен 
дим. Изчакайте дима да спре, преди да извадите съда от уреда. 
-Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, 
освен ако не са наблюдавани по инструктирани относно използването на уреда 
от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с 
уреда. 
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за 
да се избегне опасност. 
- Уверете се, че уредът е поставен на хоризонтална, равна и стабилна 
повърхност. 
- Този уред е предназначен само за битова употреба. Може да не е подходящо 
да се използва безопасно в среди като кухни на персонала, ферми, мотели и 
други нежилищни среди. 
- Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва с професионална или 
полупрофесионална цел или не се използва съгласно инструкциите. 
- Винаги изключвайте уреда от контакта, докато не го използвате. 
- Уредът се нуждае от около 30 минути, за да се охлади за поддръжка или 



почистване. 
 

Автоматично изключване 

Уредът има вграден таймер, той автоматично ще изключи уреда, когато времето 
за готвене изтече. Можете ръчно да изключите уреда, като завъртите копчето на 
таймера на нула обратно на часовниковата стрелка. 
 

Електромагнитно поле (EMF) 

Уредът отговаря на всички стандарти по отношение на електромагнитните 
полета (EMF). При правилно боравене няма вреда за човешкото тяло въз основа 
на наличните научни доказателства. 
 

Преди първа употреба 

1. Отстранете всички опаковъчни материали и стикери или етикети. 
2. Почистете кошницата и съда за пържене с гореща вода, малко препарат и 
неабразивна гъба. Тези части са безопасни за почистване в съдомиялна 
машина. 
Избършете вътрешността и външността на уреда с кърпа. Не е необходимо да 
пълните кошницата с масло и мазнина за пържене, тъй като уредът работи на 
горещ въздух. 

Подготовка 

1. Поставете уреда на стабилна, хоризонтална и равна повърхност. 
Не поставяйте уреда върху не устойчива на топлина повърхност.  
2. Поставете съда за пържене в кошницата. 
Не пълнете кошницата с масло или друга течност. 
Не поставяйте нищо върху уреда, въздушният поток ще бъде нарушен. 

 

Начин на употреба 

Този уред може да приготви огромна гама от ястия, може да получите помощ от 
книгата с рецепти. 
 
Пържене с горещ въздух 
1. Включете щепсела в заземен контакт. 
2. Внимателно издърпайте кошницата от фритюрника. 
3. Поставете съда за пържене в кошницата. 
4. Поставете продуктите в кошницата. 
5. Поставете кошницата в уреда. 
 



Внимание: Не докосвайте кошницата по време или веднага след употреба, тъй 
като се нагрява много. Дръжте кошницата само за дръжката. 
 
6. Завъртете копчето за контрол на температурата на правилната температура. 
Вижте настройките в тази глава, за да определите правилната температура. 
7. Определете необходимото време за приготвяне на съставката. 
8. За да включите уреда, завъртете копчето на таймера до необходимото време 
за подготовка. 
 
Добавете 2 минути към времето за подготовка, ако уредът е студен. 
 
Забележка: Ако искате, можете също да загреете уреда без никакви съставки 
вътре. В този случай завъртете копчето на таймера за повече от 2 минути и 
изчакайте, докато индикаторът изгасне. След това напълнете кошницата и 
завъртете копчето на таймера до необходимото време за подготовка. 
 
a. Индикаторът за готовност светва. 
b. Таймерът започва да отброява зададеното време за подготовка. 
c. По време на процеса на пържене с горещ въздух индикаторът за готовност се 
включва и угасва от време на време. Това показва, че нагревателният елемент 
се включва и изключва, за да се поддържа зададената температура. 
d. Излишното масло от съставките се събира на дъното на кошницата. 
 
9. Някои съставки изискват разклащане по средата на времето за подготовката. 
По този начин издърпайте кошницата от уреда за дръжката и я разклатете. След 
това плъзнете кошницата обратно във фритюрника. 
10. Когато чуете звука на таймера, зададеното време за подготовка е изтекло. 
Издърпайте съда от уреда и го поставете върху топлоустойчивия държач. 
 
Забележка: Можете също да изключите уреда ръчно. Завъртете копчето за 
контрол на температурата на 0. 
11. Проверете дали съставките са готови. 
Ако съставките все още не са готови, просто поставете съда обратно в уреда и 
настройте таймера на няколко допълнителни минути. 
12. За да извадите съставките (например говеждо, пилешко, месо, всякакви 
съставки с оригинално масло и ще има излишно масло от съставки, събрани на 
дъното на кошницата), моля, използвайте щипки, за да изберете съставки една 
по една. 
Не обръщайте съда за пържене, в противен случай маслото, събрано на дъното 
на кошницата, ще изтече върху съставките. 
13. За да премахнете съставките (напр. Чипс, зеленчуци или съставки без 
излишно масло от съставките), моля, изключете кошницата и изсипете 
съставките към съдовете за хранене. 
 



Съвети: За да премахнете големи крехки съставки, повдигнете съставките от 
кошницата с чифт клещи. 
14. Когато партида от съставки е готова, фритюрникът е незабавно готов за 
приготвяне на друга партида. 
 

Настройки 

Тази таблица по-долу ще ви помогне да изберете основните настройки за 
съставките. 
Забележка Имайте предвид, че тези настройки са индикации. Тъй като 
съставките се различават по размер, форма и марка. Не можем да гарантираме 
най-добрата настройка за вашите съставки. 
 
Тъй като технологията за бърз въздух незабавно затопля въздуха вътре в уреда, 
издърпайте съда за кратко от уреда, докато пърженето с горещ въздух едва 
нарушава процеса. 
 

Съвети: 

- По-малките съставки обикновено изискват малко по-кратко време за 
приготвяне от по-големите съставки. 
- По-голямото количество съставки изисква само малко по-дълго време за 
приготвяне, а по-малкото количество съставки изисква само малко по-кратко 
време за приготвяне. 
- Разклащането на по-малки съставки по време на подготовката, за да 
оптимизирате резултата и може да помогне за предотвратяване на 
неравномерно пържени съставки. 
- Добавете малко масло към пресните картофи за хрупкав резултат. Запържете 
съставките си във фритюрника в рамките на няколко минути след добавянето на 
маслото. 
- Не приготвяйте изключително мазни съставки като колбаси във фритюрника. 
- Закуските могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във 
фритюрника. 
- Оптималното количество за приготвяне на хрупкави картофи е 500 грама. 
- Използвайте предварително приготвено тесто, за да приготвите бързо и лесно 
пълнени закуски. Предварително приготвеното тесто също изисква по-кратко 
време за приготвяне от домашното тесто. 
- Поставете форма за печене или съд за фурна в кошница за фритюрник, ако 
искате да изпечете торта или киш или ако искате да изпържите крехки съставки 
или пълнени съставки. 
- Можете също да използвате фритюрника, за да претопляте съставките. За да 
загреете отново съставките, задайте температурата на 150oC за до 10 минут. 
 
 



 
 

Продукти Min-Max 
колич (g) 

Време 
(min) 

Температура 
(℃) 

Разклащ
ане 

Доп.информация 

Картофи      
Тънки замразени 
картофи 

300-700 9-16 200 разклати  

Дебели замразени 
картофи 

300-700 11-20 200 разклати  

Домашни картофи 
(8*8 mm) 

300-800 16-20 200 Разклати  

Домашни картофи 
уеджис 

300-800 18-22 180 Разклати Добавете 1/2 
с.л.олио 

Домашни картофи 
на кубчета 

300-750 12-18 180 Разклати Добавете 1/2 
с.л.олио 

Картофен огретен 500 15-18 200 Разклати  
Месо и птици      
Пържола 100-500 8-12 180   
Свински пържоли 100-500 10-14 180   
Хамбургер 100-500 7-14 180   
Наденица 100-500 13-15 200   
Бутчета 100-500 18-22 180   
Пилешки гърди 100-500 10-15 180   
Снакс      
Пролетни рлца 100-400 8-10 200 Разклати  
Замразени 
пилешки хапки 

100-500 6-10 200 Разклати  

Замразени 
пилешки пръчици 

100-400 6-10 200   

Замразени сиренца 
и кашкавалчета 

100-400 8-10 180   

Пълнени зеленчуци 100-400 10 160   
Печене      
Кекс 300 20-25 160   
Киш 400 20-22 180   
Кексчета 300 15-18 200   
Сладки 400 20 160   

 

Почистване 

Почиствайте уреда след всяка употреба. 
Не почиствайте тигана, кошницата и вътрешността на уреда с метални кухненски 



прибори или абразивни почистващи материали, тъй като това може да повреди 
незалепващото им покритие. 
 
1. Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади. 
Забележка: Извадете кошницата, за да оставите фритюрникът да се охлади 
по-бързо. 
2. Избършете външната страна на уреда с влажна кърпа. 
3. Почистете съда за пържене и кошницата с гореща вода, малко течност за 
миене и неабразивна гъба. 
Можете да премахнете останалата мръсотия чрез обезмаслител. 
Забележка: Съдът за пържене и кошницата са устойчиви на миялна машина. 
Съвет: Ако остатъци полепнат върху кошницата, напълнете кошницата с гореща 
вода с малко препарат за миене. Поставете съда за пържене и кошницата да се 
накиснат за около 10 минути. 
4. Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба. 
5. Почистете нагревателния елемент с почистваща четка, за да отстраните 
остатъците от храна. 
 

Съхранение 

1. Изключете уреда. 
2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи. 
 

Отстраняване на неизправности 

Проблем Възможна причина Решение 
Уредът не работи Уредът не е включен в 

захранването 
Включете в контакта 

 Таймерът не е 
настроен 

Завъртете копчето на таймера до 
необходимото време за 
подготовка, за да включите уреда 

Съставките, 
пържени с 
фритюрника, не са 
готови 

Количеството съставки 
в кошницата е твърде 
голямо. 

Поставете по-малки партиди 
съставки в кошницата. По-малките 
партиди се приготвят равномерно. 

 Настроената 
температура е твърде 
ниска 

Завъртете копчето за регулиране 
на температурата до 
необходимата температура. 

Съставките се 
пържат 
неравномерно 
във фритюрника 

Някои видове съставки 
трябва да се разклатят 
по средата на времето 
за приготвяне. 

Съставките, които лежат отгоре 
върху всяка, трябва да се 
разклатят по средата на времето 
за приготвяне. 

Пържените снакс  Използвайте закуски във фурната 



не са хрупкави, 
когато излязат от 
фритюрник 

или леко нанесете малко масло 
върху закуските за по-отчетлив 
резултат. 

Не мога да 
плъзгам съда в 
уреда правилно 

В кошницата има 
твърде много 
съставки. 

Не пълнете кошницата над 
индикацията Max. 

 Кошът не е поставен 
правилно в тигана 

Натиснете кошницата надолу в 
тигана, докато чуете щракване. 

Докато димът 
излиза от уреда 

Приготвяте мазни 
съставки 

Когато пържите мазни съставки 
във фритюрника, голямо 
количество масло ще изтече в 
съда. Маслото произвежда бял 
дим и съда може да се нагрее. 
Повече от обикновено това не 
засяга уреда или края на 
резултата. 

 Съдът за пържене все 
още съдържа остатъци 
от мазнини от 
предишна употреба 

Белият дим се причинява от 
нагряване на мазнина в съда. 
Уверете се, че сте почиствали съда 
правилно след всяка употреба. 

Пресните картофи 
се пържат 
неравномерно 
във фритюрника 

Не сте използвали 
правилния тип 
картофи. 

Използвайте правилно пръчици от 
картофи, за да отстраните 
нишестето от външната страна на 
пръчките. 

 Не сте изплакнали 
правилно картофените 
пръчици, преди да ги 
изпържите. 

Изплакнете правилно 
картофените пръчици, за да 
отстраните нишестето от външната 
страна на пръчките. 

Пресните 
пържени картофи 
не са хрупкави, 
когато излязат от 
фритюрника 

Хрупкавостта на 
пържените картофи 
зависи от 
количеството масло и 
вода във пържените 
картофи. 

Уверете се, че сте изсушили 
картофените пръчици правилно 
преди вас и маслото. 

  Нарежете картофените пръчици 
по-малки парчета за по-хрупкав 
резултат 

  Добавете малко повече масло за 
по-добър резултат. 

 
   

 
 
 



Спесификации: 
Модел: R-2827 
Напрежение: 220-240V 
Честота: 50/60Hz 
Мощност: 1500W 
Капацитет: 5L 
Температура на готвене: 80-200°C 
Време за работа: 0-30min 
Размери: 350*290*318 

 

                            
 
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. 


