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 KASUTUSJUHEND 
 
OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.  
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski 

on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist. Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga 
elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  

 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 
ebaõige ja ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad 
seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; 

samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 
KASUTAMISE TURVALISUS  

 Seade on ette nähtud toiduainete frittimiseks ainult kodumajapidamistes või sellega sarnastes 
tingimustes. Seadet ei või kasutada muul eesmärgil ega mingil moel ümber ehitada.  

 Ärge lülitage sisse seadet, mis on saanud mingeid kahjustusi. Pöörduge tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse.  

 Ühendage fritüür ainult maandatud elektrikontakti.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Ärge tõmmake juhtmest, kui eemaldate seadet vooluvõrgust.  
 Juhe ei või kokku puutuda seadme kuumade osadega ega mistahes muu kuuma pinna või 

terava servaga.  
 Ärge kasutage seadet kuumusallikate ega vee ligiduses.  
 Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle lauaservade, kuna tekib oht, et seade võidakse juhetpidi 

laualt maha tõmmata.  
 Enne kasutamist puhastage seade.  



 

 

 Kõik seadme osad peavad täiesti kuivad olema enne seadme anuma õliga täitmist.  
 Järgige õlianumas olevaid märgistusi minimaalse ja maksimaalse täitekoguse kohta.  
 Vältige töötava seadme kuumade osade puutumist.  
 Vältige käte sattumist töötava seadme filtri kohale, kuna sellest eralduv aur on tuline.  
 Vältige seadme kaane alt tõusvat kuuma auru, kui hakkate töötava seadme kaant avama.  
 Kuuma õliga täidetud fritüüri ei tohi liigutada – põletuste oht! Toimetage fritüür teise kohta 

alles siis, kui õli on jahtunud.  
 Hoidke väikelapsed seadmest eemal. 
 Seadet tohib käivitada alles siis, kui õlianum on täidetud õliga. Kasutage vaid fritüürides 

kasutamiseks sobivaid õlisid (lugege õli pakendilt teavet selle kohta).  
 Õlid ja rasvad on tuleohtlikud – mistahes süttimisohu korral eemaldage kiiresti seadme pistik 

elektrikontaktist.  
 Enne puhastamist tuleb seadme pistik elektrikontaktist eemaldada, samuti siis, kui seade ei 

ole parajasti kasutusel.  
 Tühjendage õlianum pärast fritüüri jahtumist.  
 Kasutamise järel valige temperatuurilülitiga OFF ja eemaldage seade elektrikontaktist. Laske 

seadmel jahtuda. 
 
SEADME OSAD (joonis A).  
1. Toite märgutuli  
2. Sisse-/väljalülitusnupp, temperatuuri 
seadistus  
3. Temperatuuri valmisoleku märgutuli 
4. Min/Max märgistus õlitaseme jaoks  
5. Külgevõtmatu anum  
6. Kaas  
7. Filter  
8. Mittelibisevad jalad  
9. Toitejuhe  
10. Fritüürikorv  
11. Äravõetav fritüürikorvi käepide  
12. Korvi avamise nupp  
 
KASUTAMINE  
Kui fritüüri esmakordselt kasutama hakatakse, peske eelnevalt sooja vee ja nõudepesuaine abil 
hoolikalt fritüürianum ja –korv. Korpust võib pühkida niiske lapiga. Ärge laske vett sattuda juhtpaneeli 
alla ega seadme korpusesse. Kuivatage kõik osad hoolikalt.  
Asetage fritüür kindlale lauapinnale.  
 
ANUMA TÄITMINE ÕLIGA  
Kallake fritüüriõli anumasse, mitte ületades maksimaalset märgistus anuma seinal. Muul juhul võib 
tekkida õli üle ääre voolamise või väljapritsimise oht anumast. Õli ei tohi olla ka vähem, kui minimaalse 
koguse märgistus ette näeb.  
Ärge kasutage kaht eri tüüpi õli samas fritüüris. Kui kasutusel on tahke rasv, tuleb see mingis teises 
nõus pliidil üles sulatada enne fritüürianumasse valamist. Ärge sulatage tahket rasva fritüürianumas.  
 
EELKUUMUTAMINE  
Ühendage juhe elektrikorntakti ja seejärel süttib toite märgutuli. Valige soovitud temperatuur vastava 
nupuga ning temperatuuri märgutuli süttib. Kui see temperatuur on saavutatud, kustub märgutuli ära. 
 



 

 

FRITTIMINE  
Asetage toit fritüürikorvi ja kindlustage korvi käepide korvi küljes.  
Langetage fritüürikorv kuuma õlisse aeglaselt, et vältida õlipritsmeid. Õli peab toitu täielikult katma.  
On normaalne, kui frittimise käigus eraldub palju auru. Võtke korvi käepide korvi küljest ning sulgege 
kaas.  
Kui toit on valminud (selle välimust saab kaane akna kaudu jälgida), avage kaas vastava nupu 
vajutusega (kasutage pajakinnast, kuna nupp võib kuum olla) ning vältige kuuma auruga 
kokkupuutumist. Pange korvi külge käepide. Tõstke korvi, lastes suuremal õlil anumasse tilkuda ja 
asetage korv fritüüri korpusel oleva toe peale. Vajadusel võib korvi veidi raputada.  
Küpsetamisega jätkamiseks kummutage korvisisu eraldi kaussi ja jätkake uue korvitäie toiduainete 
küpsetamisega. Kuna õli on nüüd endisest kuumem, pidage silmas toidu küpsemise kiirust. Oodake 
temperatuuri märgutule kustumist enne korvi asetamist fritüüri.  
Kui küpsetamine on lõppenud, lülitage seade välja, keerates nupu asendisse OFF. Eemaldage seade 
pistikupesast.  Oodake enne fritüüri liigutamist või puhastamist, et õli jahtuks.  
 
Tähelepanuks 
Fritüürikorvi ei tohi üle täita, sest nii langeb temperatuur ja toit võib liigset rasva sisse imada. Õli peab 
toitu täielikult katma.  
Vajadusel eemaldage külmutatud toiduainetelt härmatist – see tekitab kuuma õlisse sattumisel 
tugevat pritsimist.  
Toiduaine peab frittimiseks olema parajate palade suurune, et korralikult läbi küpseda. Vältige märja 
toidupala asetamist kuuma õlisse – pritsmete oht! Soovitatav on sellised toiduained (liha, kala, 
köögivili) eelnevalt paneerida. 
Allolev tabel annab aimu mõnede peamiste toitude frittimise temperatuurist ja ajast (ligikaudselt). 
Kuid igaüks võib leida enda eelistustele vastavad tingimused ise. 
 
Toiduaine  Temperatuur °C  Küpsemisaeg (min)  
Külmutatud friikartul  170°  6-9  
Toores friikartul  180  12-15  
Kala  160°  5-6  
Krevetid  160°  6-8  
Kanalihatükid  170°  12-15  
Paneeritud lambaliha  170°  8-10  
Searibi  170°  8-10  
Seened  140°  4-6  
Sibulad  150°  3-4  
Köögivili  180°  6-8  
Õun  170°  4-6  
 
SOOVITUSED  
Vahetage sagedasti fritüüriõli. Ärge kunagi lisage vanale õlile uut õli.  
Kui õli on fritüüris liiga kaua kasutusel olnud, halvenevad selle omadused. Näiteks satub õlisse 
paneeringu osakesi. Õli ja rasva liiga kaua kuumutades see muutub kahjulikuks ja kasutuskõlbmatuks. 
Vahetage kogu õli ära ühekorraga. Õli ei tohi jätta liiga kauaks fritüüri anumasse. Puhastage fritüüri 
sagedasti.  
 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE  
Enne puhastamist eemaldage seadme pistik elektrikontaktist ja oodake õli jahtumiseni. Tühjendage 
õlianum, pühkige jäägid ära käsna või majapidamispaberiga.  
Peske anumat nõudepesuaine ja sooja veega, kasutades pehmet käsna. Loputage hoolikalt veega.  
Peske korv sooja vee ja nõudepesuainega. Seadme korpust ja kaant tohib pühkida niiske lapiga.  



 

 

Kuivatage kõik osad hoolikalt. 
Ärge kasutage karedaid käsnu ega küürimisvahendeid ühegi osa puhastamiseks selles seadmes.  
Ärge kastke seadet vette ega peske seda voolava vee all.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus 1100 - 1300 W  
Toide 220 – 240 V～50HZ  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 
 Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, et 

vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 
inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust 

käidelda elektri- ja elektroonikaseadmeid õigesti. 
 


