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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 
1. Капак 
2. Селектор за температурата 
3. Светлинен индикатор 
4. Съд за мазнината

 
 
5. Кошница 
6. Дръжка за кошницата 
7. Опора за кошницата 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
БЪЛГАРСКИ: 
• В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си 
права според действащото законодателство. 

. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

МОДЕЛ FR326E 230 V ~ 50 Hz 1.000 W 
 

 

ВНИМАНИЕ 
 
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да 
пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за 
бъдещи справки. 

• Този уред не е предназначен за ползване от лица 
(включително и деца) с ограничени физически, сензорни или 
ментални възможности или такива, които не разполагат със 
съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде 
осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, 
което може да поеме отговорност за тяхната безопасност. 

• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и 
опаковъчни материали.Те представляват потенциална 
опасност. 

• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, 
дали посоченото на табелката с техническите му данни 
напрежение съответства на напрежението в електрическата 
инсталация.. 

• Електрическият контакт трябва да бъде заземен по 
съответен начин.
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• В никакъв случай не свързвайте фритюрника, ако налятата в съда 
мазнина не надхвърля отметката за минимално или надхвърля 
отметката за максимално ниво. 
• Не наливайте в съда други течности, освен мазнина. 
• МНОГО ВАЖНО: Не потапяйте уреда във вода или други течности. 

 

• Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца. 
• Тялото на уреда може да се нагрее и да достигне висока 
температура. Избягвайте да го докосвате му известно време след 
изключването му от електрическата мрежа. 

• Не оставяйте уреда без надзор, когато работи. 
• Избягвайте местенето на фритюрника по време на работа. 
• Не използвайте капака, докато пържите, а също и докато 
мазнината се загрява или е загрята. 

• Този уред не е предназначен да работи с външен таймер или 
отделна система за дистанционно управление. 

• Този уред е предназначен само за домашно ползване. 
• Не ползвайте фритюрника, когато захранващият му кабел или 
електрическия контакт, към който трябва да бъде включен, е 
повреден. 

• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в 
оторизиран сервизен център. 

 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
• Преди да ползвате фритюрника за първи път, отворете капак (1) и 
извадете кошницата (5). 

• Поставете дръжката на кошницата (6) в предназначеното за тази 
цел място, като стиснете една към друга двете ѝ пръчки и я 
завъртите навън, за да я фиксирате коректно. 

• Почистете кошницата и съда за мазнина с влажна кърпа, след 
което ги подсушете добре. 

• Налейте мазнината в резервоара (4). Трябва да имате предвид, че 
нивото на мазнината трябва да бъде между минимално (MIN) и 
максимално (MAX) допустимото. Тези нива са обозначени в 
резервоара със съответни отметки. 

• Докато приготвяте продуктите за готвене, можете да загреете 
мазнината. За да го направите, включете фритюрника в 
електрическата мрежа и плъзнете селектора за температура (2) в 
положение, съответстващо на продукта, който трябва да бъде 
пържен. 

• Светлинният индикатор (3) светва и мазнината започва да се 
загрява. Обикновено, високата температура е подходяща за 
пържене на храните. 

• Изчакайте изгасването на светлинния индикатор (3). Мазнината е 
достигнала зададената температура. 

• Поставете продуктите, които трябва да бъдат пържени в 

кошницата (5). Това трябва да стане, докато кошницата е все още 
извън съда. Обемът на поставените в кошницата продукти не 
бива да надхвърля ¾ от обема на съда. 

• Когато се пържат тестени продукти, препоръчваме да бъдат 
поставени в съда заедно с кошницата, за да се избегне 
залепването им към нея. 

• Вкарайте пълната кошница в съда (4). 
• Когато продуктите са вече готови, извадете кошницата от съдя и 
изчакайте да се отцеди, като я закачите на предвидената за тази 
цел опора (7), намираща се на ръба на съда. 

• След приключване на пърженето, изключете фритюрника от 
електрическата мрежа. 

• Изчакайте до пълното му изстиване и затворете капака, за да 
предпазите мазнината от замърсяване. 

 
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

 
• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от 
електрическата мрежа и оставете да изстине. 

• Кошницата, резервоарът и дръжката могат да бъдат почиствани 
със сапун и вода, след което изплакнати и подсушени. 

• Не използвайте метални инструменти за почистване на 
резервоара, тъй като те могат да повредят покритието му. 

• Отвън почистете с влажна кърпа. 
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална 
тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда. 

 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в 
съответствие с местните наредби за отпадъците. 

• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така 
можете да дадете своя принос за опазването на околната среда. 




