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LUGEGE JÄRGNEVAT HOOLIKALT: 

Fritüüri omaduseks on ala, kus õli on jahedam. Vabalt ringihõljuvad toiduaineosakesed vajuvad 

jahedama õliga alasse, kus temperatuur on madalam kui ülejäänud õlil. Jahedas alas ei kõrbe 

toiduaineosakesed ära ning seetõttu säilib fritüüriõli kauem kasutuskõlblikuna. Lugege kindlasti 

alljärgnevaid ohutusjuhiseid, et kasutada jahedama ala võimalust ohutult.  

Sedatüüpi fritüüris tohib kasutada ainult õli või vedelat rasvainet - mitte tahket rasva. Tahkes rasvas 

võib sisalduda peitvesi, mis hakkab rasva sulades ja kuumenedes ägedalt pritsima. 

Kindlustage, et kuuma õlisse ega rasvainesse ei satuks kunagi vett ega niiskust. Rakendage järgnevaid 

ettevaatusabinõusid ja lugege käesolevat juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolsalt. 

• Ärge kasutage seadet õues. 

• Ärge kasutage seadet niisketes ruumides. 

• Ärge kasutage seadmes tahket rasva. 

• Kasutage selles seadmes vaid toiduõli, mis on ette nähtud praadimiseks ja fritüüris 

kasutamiseks. 

• Puhastage sügavkülmutatud toiduained jääkristallidest, enne friteerimist. 

• Niisked toiduained kuivatage enne friteerimist. 

• Seadme osad kuumenevad kasutamisel. Põletusoht! 

 

 

 

 



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele, milleks on toiduvalmistamine 

kodumajapidamises.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid 

selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

• Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Ühendage seade ainult õigesti maandatud vooluvõrku.  

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi. Ärge kasutage seadet, 

kui seadme voolujuhe on kahjustunud.  

• Kahjustatud voolujuhe tuleb lasta välja vahetada volitatud remondiettevõttes. 

• Ärge kasutage pikendusjuhet selle seadme ühendamiseks vooluvõrku.  

• Seadme ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi kuumuse eraldumiseks, et vältida tuleohtu. 

• Veenduge, et seade ei asuks liiga ligidal süttivatele / sulavatele materjalidele.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

• Seadet ei tohi asetada kuumadele pindadele. Voolujuhe ega pistik ei tohi sattuda kontakti 

kuumade pindadega ega lahtise tulega.  

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega.  

• Ärge kasutage seadet õues.  

• Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes ruumides.  

• Asetage seade stabiilsele, lamedale ja kuumustkannatavale aluspinnale, kus pole ohtu 

seadme allakukkumiseks.  

• Ärge laske voolujuhtmel üle lauaäärte rippuda.  

• Seadme puudutamisel peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Ärge puudutage seadet, kui see mingil põhjusel kukub vette või muusse vedelikku! 

Eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust. Ärge kasutage seadet, mis on märjaks saanud. 

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelvalveta.  

• Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  

• Jätke töötava seadme ümber piisavalt vaba ruumi õhuvahetuseks.  

• Ärge tõstke töötavat ega maha jahtumata seadet ühest kohast teise. 

• Enne teisaldamist tuleb seade välja lülitada ja lasta maha jahtuda.  

• Kunagi ei tohi sisse lülitada seadet, milles pole piisavat kogust õli / rasva sees.  

• Seadmes võib kasutada vaid praadimisõli / fritüüriõli. Ärge kasutage margariini ega võid. 



 

 

• Täites seadet rasvaga, veenduge et õli / rasva tase jääb miinimum- ja maksimumtaseme 

vahepeale mahuti siseseintel (MIN / MAX).  

• Toit peab enne õlisse asetamist olema kuiv. Kui toidupala on niiske/ kaetud jääkristallidega, 

põhjustab see kuuma õli väljapritsimist anumast. Vältimaks ägedat pritsimist, eemaldage 

võimalikult palju härmatist külmutatud toiduainete ümbert.  

• Liiga palju toiduaineid ei tasu frittimiskorvi korraga panna.  

• Puhastage seadme pealispind pärast iga kasutamist.  

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri ega kaugjuhtimisseadme vahendusel.  

• Ärge pange toitu seadmesse siis, kui õli alles kuumeneb.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes, mitte ärieesmärgil. 

 

SEADME OSAD 

 

1. Korpus 

2. Kuumuskindlad 

käepidemed 

3. Kaas 

4. Kaane aknake 

5. Lõhnafilter 

6. Friteerimiskorv 

7. Sisse-

väljalülitusnupp 

koos 

temperatuuri-

valikuga 

8. Sisse/ 

väljalülitatuse 

märgutuli 

9. Temperatuuri 

märgutuli 

10. Sisemine anum 

11. Kütteelement 

12. Toitejuhe pistikuga 

 

ESIMENE KASUTUSELEVÕTT 

Eemaldage seade pakendist. Puhastage seadet enne esmast kasutuselevõtmist. Täitke anum vajalikul 

määral õli või vedela rasvainega. Õlitase peab jääma MIN ja MAX märgistuse vahele. 

Ärge kasutage seadmes tahket rasva. Kasutage selles seadmes vaid toiduõli, mis on ette nähtud 

praadimiseks ja fritüüris kasutamiseks. 

 

ÜLEKUUMENEMISKAITSE  

Seadet saab kasutada vaid siis, kui anum on täidetud õliga. Ärge kasutage 

tühja või ebapiisavalt täidetud anumaga seadet. Fritüüril on ka 

ülekuumenemiskaitse. See aktiveerub, kui temperatuur liiga kõrgeks tõuseb 

(nt. tühjana sisselülitamise tõttu). Kui see juhtub, siis tuleb seadmel lasta 

jahtuda. 



 

 

Lülitage seade välja, keerates lülitit täielikult vasakule ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Eemaldage 

seade vooluvõrgust. Laske seadmel jahtuda. Tehke seadmele alglülitus, vajutades umbes 6 cm 

puutiku vm mittemetalse teravama esemega paneeli taga asuvas augus olevat reset nuppu. 

 

KÄEPIDEME PAIGALDUS 

Tähelepanu: fritüüri ohutu kasutamise tagamiseks tuleb käepide õigesti paigaldada. 

1. Sobitage käepideme otsad (A) korvi aasadesse. 

2. Liigutage käepidet ülespoole, kuni see korvi küljes lukustub (B). 

3. Käepide on nüüd õigesti paigas ja ohutuks kasutamiseks valmis (C). 

 

 

TOIDU FRITTIMINE 

Fritüüriga saab toiduaineid frittida õlis soovitud temperatuuril. 

1. Asetage seade stabiilsele, lamedale ja kuumustkannatavale aluspinnale, kus pole ohtu seadme 

allakukkumiseks. 

2. Võtke ära kaas. 

3. Eemaldage fritüürikorv. 

4. Asetage fritüürile kaas peale. 

5. Ühendage pistik vooluvõrku. Märgutuli (8) süttib. 

6. Keerake temperatuurilülitit soovitud seadistusele. Temperatuuri märgutuli (9) süttib. Märgutuli 

näitab, et kuumutuselement on sisse lülitatud, aga soovitud temperatuur ei ole veel saavutatud. Kui 

temperatuur on saavutatud, siis kustub märgutuli ära. 

Tähelepanu: niisked toiduained kuivatage enne friteerimist. Temperatuuri seadistamisel tuleks 

arvesse võtta toiduaine laadi, mida frittima hakatakse. Eelnevalt küpsetatud toidud (nt. 

kartulisektorid vms) vajavad kõrgemat temperatuuri ja lühemat küpsetusaega võrreldes nende 

toiduainetega, mida eelnevalt küpsetatud pole. Vaadake tabelit 1 või seadme paneelil olevaid 

sümboleid, et valida sobiv temperatuur ja küpsetamisaeg.  

7. Laske täidetud friteerimiskorv tasakesi fritüürianumasse ja pange kaas peale. 

8. Kui toit on valmis, avage kaas, olles ettevaatlik kuuma auru / õlipritsmete tõttu. Võtke kaas 

tasakesi pealt. Frittimiskorvi küljes olevat konksu võib kasutada korvi riputamiseks anuma siseääre 

külge, liigne õli saab siis korvist välja tilkuda. Siis kallake toit korvist eelnevalt valmispandud taldriku 

või vaagna peale. 

9. Frittimise lõppedes lülitage seade välja, keerates temperatuurilülitit täiel määral vastupäevasuunas 

välja (asendisse OFF). Eemaldage seade vooluvõrgust. 

Liiga suur kogus külmutatud toitu tuleks eelnevalt sulatada, et vältida õli liigset jahutamist. Kasutades 

kodustehtud friikartuleid, tuleks need kuivatada liigsest niiskusest. Ärge frittige ahjus tegemiseks 

mõeldud kartuleid. Ärge frittige kartuleid, mida on liiga kaua säilitatud ja millel juba idud külge on 

kasvanud. Kasutatud õli tuleks filtreerida, et puhastada see toiduraasukestest. Olge fritüüri täitmisel / 



 

 

tühjendamisel ning kaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik kuuma õli ja auru tõttu. Kaane ja anuma 

sisepinnad on väga kuumad. On oht põletada end kuuma õli pritsmete või vedelike aurudega. 

 

KÜLMUTATUD TOITUDE KÜPSEMISAEGADE TABEL 

                                                                       Aeg                                                    Temperatuur 

 

KÜLMUTAMATA TOITUDE KÜPSEMISAEGADE TABEL 

                                                                    Aeg                                                        Temperatuur 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Puhastage seadet ja selle äravõetavaid osi iga kord pärast kasutamist. Lülitage seade välja ja 

eemaldage vooluvõrgust. Eemaldage seade vooluvõrgust. Laske seadmel täielikult ära jahtuda. Kerige 

juhe kokku ja paigutage seadme tagaküljel asuvasse säilitusõõnsusesse. Eemaldage kaas ja korv.  

Võtke anum fritüürist välja ja kallake õli eraldi nõusse. On soovitatav toimetada kasutatud fritüüriõli 

kohalikku jäätmekäitlusettevõttesse. Eemaldage anumasse ja seadmele jäänud õli imava 

majapidamispaberi abil. Puhastage anuma sisepind ja fritüürikorv kuuma vee ja vähese 

nõudepesuainega. ÄRGE kasutage selleks küürimisvahendeid ega –aineid. Kuivatage osad enne 

tagasipanekut hoolikalt.  

Pühkige seadme väliskorpust niiske lapiga, vajadusel kasutades vähest nõudepesuainet. Puhastamise 

järel kuivatage korpus põhjalikult. Pange seadme osad kokku tagasi. Seadet tuleb hoida kuivas kohas. 

Kindlustage, et juhtpaneel ja küttekeha on seadmesse tagasi paigutatuna õiges asendis. Kui paneel ei 

ole libistatud paika õigesti, siis aktiveerub kaitsemehhanism, mis ei lase seadet sisse lülitada. 

Ärge kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusaineid, samuti mitte teravaid esemeid 

seadme puhastamiseks. Seadme küttekehaga paneelkorpust (11) vette ega vedelikesse kasta ei tohi, 

samuti mitte pesta voolava veega. 

 

ÕLI / RASVA VAHETAMINE 

Õli kvaliteet halveneb, kui seda on mõned korrad kasutatud. Seetõttu tuleb õli regulaarselt välja 

vahetada. Juurdekallamine õli kvaliteeti ei paranda. Vahetage kogu õli korraga ja kasutage 

heakvaliteedilist küpsetusõli. Tähelepanu: ärge kasutage seadmes tahket rasva. Kasutage selles 

seadmes vaid toiduõli, mis on ette nähtud praadimiseks ja fritüüris kasutamiseks. Õli tuleb vahetada, 

kui selle värv on tumenenud või konsistents paksenenud; õlis on näha väikesi õhumulle, mis ei kao 

friikartulid 

kalmaar 

krevetid 

Hõbeheik (filee) 

lihapallid 

Kanakoivad (drumstick) 

Faas 1 

Faas 2 

Kanakoivad (drumstick) 

kalafilee 

Snäkid 

kananagitsad 

Friikartulid  



 

 

kiirelt; või kui uues õlis on suured õhumullid; samuti kui friteeritud toidul on ebameeldiv või imelik 

maitse või lõhn; või kui fritüür eraldab kasutamisel rohkem suitsu kui tavaliselt. 

 

FILTRITE VAHETAMINE 

Vahetatavad filtrid on seadmes selle eesmärgiga, et 

vähendada õlisuitsemise lõhna seadme kasutamisel. 

Ajaga väheneb filtrite tõhusus ja seega tuleks need 

regulaarselt välja vahetada. 

1. Eemaldage tuulutusavadega kate. 

2. Eemaldage filtrid. 

3. Paigaldage uued filtrid. 

4. Sulgege tuulutusavadega kate. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Kui seadme kasutamisaeg on lõppenud, ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid 

toimetage jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale.  

Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus 

organiseeritakse vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete 

kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole.  

 

GARANTII 

Tootja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või materjalidefektide 

garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused.  Garantiiperioodil on töö- ja materjalikulud 

seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiperioodil teostatud remont garantiiperioodi ei 

pikenda. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see osa 

garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). Kõik 

garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. 

Garantiinõuded tuleb esitada edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. 

Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele ostjale ja seda ei saa edasi anda. 

Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

a. Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

b. Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

c. Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud andmetega. 

d. Volitamata modifikatsioonid. 

e. Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

f. Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

a.Transpordi käigus. 

b. Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. Käesoleva garantii 

raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide parandamiseks või 

väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, mis kaudselt või 

otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib pöörduda 

seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata seade otse 

enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei pruugita vastu 

võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja hooldusettevõttega ja saate 

sealt täpsemad juhised. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


