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BG Пневматичен фритюрник 
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
 ■ Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с физически или умствени 

увреждания или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за 
начините за използване на изделието по безопасен начин и разбират потенциалните опасности. 
Почистването и поддръжката на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен 
ако не са на възраст над 8 години, и то под наблюдение. С уреда не трябва да си играят деца. 
Съхранявайте уреда и захранващия кабел далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна възраст. 

 ■ Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за употреба в места, 
като например:

 –   кухни за персонал в магазини, офиси и други работни места;
 – селскостопански ферми;
 – хотелски или мотелски стаи и други жилищни площи;
 – учреждения за нощувки и закуски.
 ■ Този уред служи за топлинна обработка на храни. Не го използвайте за други цели, различни от 

тези, за които е предназначен.
 ■ Не поставяйте уреда върху первази на прозорци, дъски за отцеждане на мивки, нестабилни 

повърхности, върху електрически или газови печки, или в близост до тях. Поставяйте уреда само 
върху стабилна, равна и суха повърхност.

 ■ Преди да свържете уреда към контакт на захранването, проверете дали номиналното напрежение 
на неговия етикет съвпада с  електрическото напрежение в  контакта. Свързвайте уреда само 
с правилно заземен контакт.

Внимание:
този уред не е предназначен да бъде управляван с помощта на програмирано устройство, 
превключвател на външен таймер, или дистанционно управление.

 ■ Използвайте уреда само с оригиналните принадлежности от производителя.
 ■ Не използвайте уреда в близост до запалими материали като пердета, кухненски кърпи, дървени 

повърхности и др. 
 ■ За да се осигури достатъчна циркулация на въздуха по време на работа, трябва да има свободно 

пространство най-малко 15 cm от всички страни на уреда. Не поставяйте никакви предмети 
върху уреда и не покривайте вентилационните отвори.

 ■ Избягвайте контакт с горещата пара, която се изпуска от вентилационните отвори, докато уредът 
работи. 

 ■ Не пълнете подвижната кошничка над белега MAX. Старайте се поставяните в  подвижната 
кошничка храни да не влизат в контакт с нагревателния елемент.

 ■ Не пълнете подвижния тиган с олио. Пълненето на тигана с олио може да доведе до възникване на 
опасна ситуация. Този здравословен метод за пържене се основава на принципа на циркулиране 
на горещ въздух, който не изисква употреба на олио. Може да се добавя малко количество олио 
само с цел ароматизиране на храните.

 ■ Не използвайте уреда за пържене на храни с високо съдържание на мазнини. 
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Внимание: гореща повърхност

 ■ Когато уредът е  в  експлоатация, температурата на откритите повърхности може да бъде  
по-висока. Не докосвайте горещата повърхност. В противен случай това би могло да доведе до 
изгаряния. Използвайте дръжката за отстраняване и пренасяне на горещите тиган и кошничка. 
Поставяйте горещите тиган и  кошничка върху топлоустойчиви повърхности. При изваждане 
на тигана от уреда бъдете особено внимателни да не се изгорите от парата, която се отделя от 
храната. 

 ■ В случай, че храната във вътрешността на уреда се запали, веднага изключвайте последния 
със задаване на таймера в  положение 0 и  изваждайте щепсела на кабела от контакта. Преди 
изваждайте на тигана изчаквайте, докато изчезне изпусканият от вентилационните отвори дим.

 ■ Не наливайте ледено студена вода в горещия тиган. 
 ■ Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела на кабела от контакта, когато го оставяте без 

надзор, когато не го използвате и преди да го почиствате. Оставяйте уреда да изстине, преди да 
го местите или почиствате.

 ■ Не потапяйте уреда във вода или друга течност. 
 ■ Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че захранващият кабел не 

виси над ръба на масата, или че не докосва гореща повърхност. 
 ■ Изключвайте уреда от контакта с  леко издърпване на щепсела на захранващия кабел, а не на 

самия кабел. В противен случай това би могло да повреди захранващия кабел или контакта. 
 ■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в  професионален сервизен 

център. Забранено е да се използва уредът, ако е с повреден захранващ кабел.
 ■ За да избегнете опасност от нараняване от токов удар, не поправяйте уреда сами и не правете 

каквито и  да било корекции по него. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат 
извършвани в упълномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате 
законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение или гаранция за качество.
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BG Пневматичен фритюрник 
Ръководство за потребителя

 ■ Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за 
потребителя внимателно дори и  в  случаите, когато преди това сте се 
запознали с предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте 
уреда само по начина, описан в  това ръководство за потребителя. 
Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от 
където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба. 

 ■ Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният 
материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача 
или гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на 
правната отговорност за незадоволително изпълнение или качество.  
В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния 
кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
A1 Вентилационни отвори за подаване на въздух
A2 Копче за управление на температурата в диапазона 80 – 200 °C
A3 Индикатор за захранване
A4 30-минутен таймер 
A5 Дръжка с бутон за освобождаване на подвижната кошничка от тигана
A6 Подвижен тиган с незалепваща повърхност
A7 Подвижна кошничка с незалепваща повърхност (не е показана)
 се намира във вътрешността на тигана.
A8  Индикатор за нагряване
A9 Нагревателен елемент и вентилатор (не е показан)
 се намира във вътрешността на уреда.
A10 Вентилационни отвори за изпускан въздух (не са показани)
 Намират се в задната част на уреда.

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ 
 ■ Преди първата употреба извадете уреда и неговите принадлежности от 

опаковъчния материал. 
 ■ Измийте подвижните части (тигана A6 и  кошничката А7), 

предназначени за контакт с  храни, под топла течаща вода с  добавен 
кухненски почистващ препарат. След това ги изплакнете с чиста вода, 
подсушете ги добре и ги поставете обратно по местата им.

 ■ Свържете уреда с  електрически контакт и  го пуснете празен със 
завъртане на копчето за управление на температурата А2 в максимално 
положение и настройване на таймера A4 на 10 минути, за да отстраните 
всички потенциални миризми от производството.

Забележка: 
при включване за първи път може да бъде изпуснато малко 
количество дим. Това е съвсем нормално събитие, което изчезва 
в течение на кратък период от време.

 ■ В края на зададеното време се издава звуков сигнал и  уредът се 
изключва автоматично.

 ■ Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и оставете уреда 
да изстине.

РАБОТА С УРЕДА 
1.  Поставете уреда върху стабилна, равна и  чиста повърхност. 

Дръпнете дръжката А5, за да изплъзнете подвижния тиган А6 
с  кошничката A7 навън от уреда. Поставете храната, която искате 
да обработвате с  топлина, в  кошничката A7. Когато слагате храната 
вътре, не надхвърляйте белега MAX върху подвижната кошничка. 
A7. За да си гарантирате оптимални резултати, се придържайте към 
минималното и максималното количества храни, посочени в таблицата 
„Препоръчителни времена за пържене“. 

Внимание:
никога не поставяйте храната направо в тигана A6.

2.  Плъзнете подвижния тиган А6 с пълната кошничка A7 обратно в уреда 
и вкарайте щепсела на захранващия кабел в електрически контакт.

3.  Завъртете копчето за управление на температурата А2 до 
желаната температура и  настройте таймера А4 на времето за 
работа. Настройването на таймера A4 пуска уреда и светват двата 
светлинни индикатора A3 и  A8. Светналите индикатори показват, 
че уредът работи и  нагревателният елемент A9 нагрява. При 
достигане на зададената температура светлинният индикатор А8 
изгасва. По време на работа светлинният индикатор за нагряване 

A3 светва и изгасва периодично. Това сигнализира, че се поддържа 
зададената температура. Излишната мазнина от храната се оттича 
в тигана A6.

Забележка: 
за задаване на правилните температура и време може да правите 
справки с таблицата „Препоръчителни времена за пържене“. 

4.  Някои видове храни може да налагат предварително загряване на уреда. 
Това отнема около 3 до 4 минути. Завъртете копчето за управление на 
температурата A2 на желаната температура и  настройте таймера А4 
на 4 минути. Изчакайте докато изгасне светлинният индикатор A8. 
Това сигнализира, че е  достигната желаната температура. След това 
внимателно плъзнете тигана А6 с кошничката A7 навън и го поставете 
върху топлоустойчива повърхност. Бъдете особено внимателни да не 
докоснете горещата повърхност. Напълнете кошничката A7 с  храна. 
Плъзнете подвижния тиган А6 с пълната кошничка A7 обратно в уреда 
и задайте времето за работа.

5.  Целесъобразно е  някои видове храни да се разбъркват по време на 
процеса на готвене. Плъзнете тигана A6 навън от уреда и го поставете 
върху топлоустойчива повърхност. От съображения за безопасност 
през това време нагревателният елемент A9 е изключен, но таймерът 
А4 продължава да отброява до края на времето за работа. Бъдете 
особено внимателни да не докоснете горещата повърхност, или 
да не се изгорите от парата, която се отделя от храната. Натиснете 
бутона на дръжката А5 (вж. фиг. B), за да освободите подвижната 
кошничка A7, повдигнете я нагоре и задръжте тигана А6. Внимавайте 
с  горещата мазнина или сокове, които може да се отцеждат от някои 
храни. Внимателно я  разклатете настрани, за да разбъркате храната 
и  след това я  върнете в  тигана A6. За да може кошничката A7 да 
легне правилно в тигана А6, е необходимо дръжката А5 да се плъзне 
обратно на мястото й. Това се указва от щракване. Плъзнете тигана А6 
с  кошничката A7 обратно в  уреда. Така се възобновява работата на 
нагревателния елемент A9. 

6.  За да нагреете храната, задайте температурата на 150 °С и  настройте 
таймера A4 на 10 минути.

7.  В края на зададеното време се издава звуков сигнал и  уредът спира 
автоматично. За да спрете уреда преждевременно, задайте таймера A4 
в положение 0.

8.  Когато уредът спре, плъзнете тигана A6 навън. Натиснете бутона на 
дръжката А5 (вж. фиг. B), за да освободите подвижната кошничка A7, 
повдигнете я  нагоре и  изпразнете съдържанието й. За изваждане 
на храната от кошничката A7 могат да се използват силиконови 
или дървени кухненски прибори. За да се избегне повреда на 
незалепващата повърхност на подвижната кошничка A7 не се 
препоръчва употребата на метални кухненски прибори.

9.  Когато приключите да го използвате, се погрижете да изключите уреда. 
Извадете щепсела от контакта, оставете го да изстине и  го почистете 
в  съответствие с  инструкциите, съдържащи се в  глава „Почистване 
и поддръжка“.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ВРЕМЕНА ЗА ПЪРЖЕНЕ

Вид храна MIN и MAX 
количества

Температура Време за 
пържене

Разбъркване 
по време на 
пържене

Забележка

Замразени 
пържени 
картофи 
7 × 7 mm

100 – 400 g 200 °C 9 – 16 min да

Домашно 
приготвени 
пържени 
картофи 
10 × 10 mm

100 – 400 g 200 °C 16 – 20 min да Добавете 
половин 
чаена 
лъжичка 
олио

Домашно 
приготвени 
картофени 
резени

100 – 400 g 180 °C 18 – 22 min да Добавете 
половин 
чаена 
лъжичка 
олио

Свински 
пържоли

100 – 400 g 180 °C 10 – 14 min не

Кайма за 
хамбургери

100 – 400 g 180 °C 7 – 14 min не

Пилешки 
кълки

100 – 400 g 180 °C 18 – 22 min не
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Пролетни 
рулца

100 – 400 g 200 °C 8 – 10 min да Подгряване 
на уреда

Замразени 
пилешки 
хапки

100 – 400 g 200 °C 6 – 10 min да Подгряване 
на уреда

Замразени 
рибни 
перки

100 – 400 g 200 °C 6 – 10 min не Подгряване 
на уреда

Печени 
пълнени 
зеленчуци

100 – 400 g 160 °C 10 min не

Торти 300 g 160 °C 20 – 25 min не Употреба 
на тиган за 
торти

Френски 
киш

400 g 180 °C 20 – 22 min не Употреба 
на тиган за 
печене

Кифли 300 g 200 °C 15 – 18 min не Употреба 
на 
формички 
за кифли

Забележка: 
посочените в  таблицата времена са само ориентировъчни по 
естество и  могат да се различават в  зависимост от големината 
и количеството на храната и личния ви вкус.
Тестото за торти, френски киш, кифли и т.н. трябва най-напред да 
бъде поставено в подходящ тиган, който да пасва в подвижната 
кошничка A7. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 ■ Преди почистване изваждайте щепсела на уреда от контакта и  го 

оставяйте да изстине. Уредът изстива по-бързо, когато тиганът A6 
и кошничката A7 са извадени.

 ■ Препоръчваме почистване на уреда веднага след като изстине, за да 
се предотврати изсъхване на храни върху него. Премахването им  
по-късно е по-трудно. 

 ■ Измивайте тигана А6 с кошничката A7 под течаща вода с добавяне на 
неутрален почистващ препарат за съдове. След това изплаквайте тези 
части в чиста вода, подсушавайте ги добре и ги поставяйте обратно по 
местата им.

 ■ Ако не успеете да отстраните спечените хранителни отпадъци, които са 
полепнали по кошничката A7 или тигана А6, тогава напълнете тигана 
А6 с  топла вода с  добавен в  нея неутрален почистващ препарат за 
съдове и поставете кошничката A7 в него. Оставете водата и разтворът 
на препарата да действат в  течение на около 10 минути, за да се 
накиснат хранителните отпадъци. След това почистете двете части по 
обичайния начин.

 ■ Проверявайте дали не се натрупват спечени хранителни отпадъци по 
тигана A6 и кошничката A7. Преди по-нататъшна употреба двете части 
трябва да бъдат почиствани.

 ■ Избърсвайте повърхността на уреда с мека кърпа, напоена в разтвор 
от топла вода и  неутрален кухненски почистващ препарат. След 
нанасяне на кухненския почистващ препарат избърсвайте уреда с леко 
навлажнена кърпа и след това старателно подсушавайте всичко. 

 ■ Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
 ■ Не използвайте стоманена вълна, абразивни почистващи продукти или 

разтворители за почистване на която и да било част на този уред.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ..............................................................................220 − 240 V
Номинална честота  ..............................................................................................50/60 Hz
Номинална мощност ..............................................................................................1 350 W
Ниво на шум ............................................................................................................  60 dB(A)

Декларираното ниво на емисии на шум от уреда е  60  dB(A), което 
представлява ниво A на акустична мощност по отношение на референтна 
акустична мощност 1 pW. 

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА 
УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено 
за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО  
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални документи 
означава, че употребяваните електрически или електронни 
продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените 
битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване 
и  рециклиране предавайте тези уреди в  определените 
пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от 
Европейския съюз и  други европейски страни можете да 
връщате уредите си на местния търговец на дребно при 

покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни 
природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие 
на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се 
обърнете към местните власти или служби за събиране.
В съответствие с  националните разпоредби могат да бъдат налагани 
санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се 
посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите 
този продукт, поискайте необходимата информация за метода на 
правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца 
си на дребно.

Този продукт отговаря на всички свързани с  него основни 
изисквания на директивите на ЕС.


