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OHT 
Märkega ETTEVAATUST tähistatakse potentsiaalselt ohtlikke olukordi.    
Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda. 
X• Järgige juhises toodud hoiatusi, sest juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid 

vigastusi või surma. 

Hoiatus 
Sildiga HOIATUS tähistatakse võimalikke ohtlikke olukordi. Juhiste eiramine võib 
põhjustada tõsiseid vigastusi. 
• Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda.

Tähelepanu 
Sildiga HOIATUS tähistatakse võimalikke ohtlikke olukordi. Juhiste eiramine võib 
põhjustada kergemaid või keskmisi vigastusi. 
• Vigastuste vältimiseks tuleb kõikide hoiatustekstidega põhjalikult tutvuda.

10 Kasutusjuhend 

10.1 Üldine 
Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning tutvuge kõikide funktsioonide ja 
kasutusvõimalustega. 
Kui kasutate ning hooldate seadet hoolikalt, saate seda kasutada palju aastaid. 
Soovime, et seadme kasutamine valmistaks teile palju rõõmu! 

10.2 Juhendis leiduv info 
Kasutusjuhend kuulub mikrolaineahju (edaspidi seade) komplekti ning sellest leiate 
juhiseid seadme kasutamise alustamise kohta, ohutusjuhiseid ning juhiseid seadme 
kasutamise ja hooldamise kohta. 
Kasutusjuhend peab asuma alati kättesaadavas kohas. Kõik seadme kasutajad 
peavad kasutusjuhendiga tutvuma: 
• Kasutusele võtmine
• Kasutamine
• Tõrkeotsing ja/või
• Puhastamine
Hoidke kasutusjuhendit kättesaadavas kohas. Seadme müümisel või edasiandmisel 
andke kasutusjuhend uuele omanikule üle. 

10.3 Hoiatusteated 
Hoiatused on tähistatud alljärgnevate tekstidega. 
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10.4 Piiratud vastutus 
Kõik tehnilised andmed, paigaldusjuhised, juhised seadme kasutamiseks ja 

hooldamiseks on koostatud meie parimate teadmiste ja veendumuste alusel, võttes 
arvesse meie kogemusi ja nendel baseeruvaid lahendusi. 
Kasutusjuhendis toodud info, illustratsioonide või kirjelduste põhjal ei saa tootjale 
kahjunõudeid esitada. 
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud: 
• Kasutusjuhiste eiramisest
• Eesmärgipärase kasutuse eiramisest
• Remontimisel tehtud vigadest
• Seadme modifitseerimisest või ümberehitamisest
• Mittesobivate varuosade kasutamisest
Seadme konstruktsiooni ei ole soovitav muuta. Sellisel juhul kaotab garantii 
kehtivuse. Teksti tõlkimisel on lähtutud parimatest teadmistest. Tootja ei vastuta 
tõlkimisvigade eest ka juhul kui need on tehtud tootja enda poolt. Aluseks on 
saksakeelne tekst. 

10.5 Autorikaitse 
See dokument on autoriõigustega kaitstud. 
Firmale Braukmann GmbH kuuluvad kõik õigused. Keelatud on muuhulgas 
fotomehhaaniline reprodutseerimine, dubleerimine ja spetsiaalsete protsesside (nt andmete 
töötlemine, andmekandjad, andmesidevõrkude) läbiviimine, seda isegi osaliselt. 
See hõlmab dokumendi sisu ning seadme tehnilisi muudatusi. 

11Ohutus 
See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme ohutuks kasutamiseks. 
Seadme kasutamisel tuleb järgida kõiki ohutusjuhiseid. Nende eiramine võib 
põhjustada seadme riknemise või füüsilisi vigastusi. 

11.1 Seadme kasutamine 
Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja 
siseruumides Kasutamiseks kodumajapidamises ja siseruumides 
toidu frittimiseks ja soojendamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes 
tingimustes või sarnastes kohtades: 
• kaupluste, kontorite ja teiste äripindade töötajate köökides; • kodumajutustes,
• põllumajandusettevõtetes;

Märkus 
Lisainformatsioon seadme kasutamise kohta. 
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• hotellide, motellide ja teiste majutusasutuste klientidele mõeldud kööginurkades.
Seadet võib kasutada ainult kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguteks.

Hoiatus 
ETTEVAATUST seadme kasutamisel! 
Ohtude vältimiseks võib seadet kasutada ainult otstarbekohaselt. 
x• Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud toiminguteks. 
• Järgige kasutusjuhendis toodud protseduuride kirjeldusi.

Juhiste eiramisel ei vastuta tootja seadme riknemise eest. Juhiste eiramisel 
jääb kogu vastutus kasutajale. 

11.2 Üldised ohutusjuhised 
MÄRKUS

Palun järgige seadme ohutuks kasutuseks allpooltoodud ohutusjuhiseid. 
• Enne seadme kasutamist veenduge visuaalse vaatluse teel, et see on terve

ja töökorras. Ärge kasutage mitte kunagi katkist seadet.
• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab uue toitejuhtme paigaldama kvalifitseeritud

elektrik.
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, kui neid

juhendatakse või kui neid on juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja
nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest.

• Kasutaja tohib seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui kasutaja on
vähemalt 8-aastane ja on pideva järelvalve all.

• Seade ja selle ühenduskaabel ei tohi olla kättesaadav alla 8-aastastele lastele.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Seadet võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed

või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja/või teadmised selle
kasutamise kohta ainult siis, kui, neid juhendatakse või on neid juhendatud
seadme ohutu kasutamise tagamiseks ning nad on aru saanud kasutamisest
tulenevatest ohtudest.
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MÄRKUS

• Ärge kasutage seadet märgade kätega ja ärge laske seda
tühjalt töötada.

• Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelvalveta.
• Seadet võib remontida ainult vastavat kvalifikatsiooni omav

spetsialist. Remontimisel tehtud vead võivad olla kasutajale
ohtlikud.

• Garantiiajal võib seadet remontida ainult tootja poolt
autoriseeritud firma. Vastasel juhul kaotab garantii
kehtivuse.

• Kasutada võib ainult originaalvaruosi. Vastasel juhul kaotab
garantii kehtivuse.

• Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest
see võib seadet kahjustada või põhjustada füüsilisi
vigastusi.

• Ärge kasutage seadet välistingimustes.
• Ärge riputage juhet üle laua ääre ega asetage seda

kuumale pinnale.
• Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi või

ahju lähedusse.
• Ärge asetage mitte midagi seadme peale. See häirib

õhuvoolu ja mõjutab kuuma õhuga frittimise tulemust.
• Seade lülitub automaatselt ooterežiimi, kui töötlemisaeg on

möödas või 3 minuti möödumisel seadme viimasest
kasutamisest.

• Seejärel eemaldage seade täielikult
vooluvõrgust. Kasutage seadet ainult
praadimiseks ja soojendamiseks.

• Veenduge, et käepide on korralikult korvi külge kinnitatud ja
fikseeritud.

• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet, juhtmeid ega
pistikuid vette ega teiste vedelike sisse.

• Veenduge, et ventilatsiooniavasid ei ole teiste objektidega
blokeeritud.
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Hoiatus 
• Seade võib liigselt kuumeneda.
• Ärge puudutage korvi, vanni ja õhu väljalaskeava frittimise ajal

või siis kui seade on veel kuum!
• Ärge puudutage töötamise ajal seadme sisemisi osi.
• Ärge liigutage seadet, kui see sisaldab sooja toitu.
• Kuuma seadmega kokku puutumisel kasutage kindaid või

pajalappe.
• Ärge liigutage seadet kasutamise ajal.
• Frittige ainult suletud vanniga. Kasutage seda vanni ainult selle

fritüüriga. Ärge kasutage vanni teistel eesmärkidel.
• Pärast kasutamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Siis võite

seda teisaldada, puhastada või hooldada.
• Laske seadmel enne osade eemaldamist, lisamist või puhastamist

jahtuda.
• Ärge asetage seadmesse toiduaineid, mis on märjad.
• Eemaldage friteeritavatest külmutatud toiduainetest kogu jää.
• Jälgige õhu väljalaskeavast tõusvat kuuma auru.

Hoiatus 
• Seadme vale kasutamine võib põhjustada tulekahju.
• Tuleohu vältimiseks järgige allpool toodud

ohutusjuhiseid:
• See seade tekitab kõrgeid temperatuure, mis võib

põhjustada põletust.

11.3 Ohuallikad 

11.3.1 Põletusoht 

11.3.2 Tuleoht 

Märkus 
• Pärast kasutamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Siis saate seda teisaldada, puhastada või hooldada.
• Ärge tõmmake seadme lahti ühendamiseks toitepistikut

juhtmest.
• Ärilistel eesmärkidel kasutamise, ebakohase kasutamise

või juhiste eiramise korral ei võta tootja endale vastutust.
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11.3.3 Elektrist tingitud ohud 

Oht 
Elektrist tingitud ohud võivad põhjustada surmaga lõppevaid 
õnnetusi! 
Pingestatud ja varjestamata juhtmete või detailide puudutamine 
võib olla eluohtlik! Elektrist tingitud ohtude vältimiseks tuleb jälgida 
ohutusjuhiseid: 
• Elektrilöögi või lühise vältimiseks vältige vedelike

sattumist seadmesse.
• Kui toitejuhe on katki, pöörduge selle välja vahetamiseks

vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poole.
• Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistikupesa on

katki, seade ei tööta või on see katki/maha kukkunud.
Ohtude vältimiseks võib katkist toitekaablit uue vastu välja
vahetada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist.

• Ärge avage mitte mingil juhul seadme korpust. Elektrilised
või mehaanilised muudatused ning pingestatud detailide
puudutamine võib põhjustada elektrilöögi. Lisaks võib
seadme funktsionaalsus olla häiritud.

Hoiatus 
• Seade kasutab töötamisel kuuma õhku. Ärge täitke seda õli

või rasvaga!
Põletusoht! 
• Veenduge, et seadme kohal ega läheduses ei ole

tuleohtlikke esemeid.
• Kui õli süttib, tõmmake seadme pistik kohe

pistikupesast välja ja sulgege seadme kaas.
• Paigaldage vann ainult siis, kui see on täiesti veevaba.
• Asetage toiduained korvi ja jälgige, et need ei

puudutaks kütteelemente.
• Kui seade süttib põlema, eemaldage pistik viivitamatult

pistikupesast (kui võimalik) ja kustutage leegid niiske
kangaga.

• Ärge kasutage mitte kunagi tule kustutamiseks vett!
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OHT 
Seadme koostamisel võivad tekkida isiklikud ning varalised kahjud! 
Selliste ohtude vältimiseks tuleb jälgida järgnevaid ohutusjuhiseid: 
• Lapsed ei tohi pakenditega mängida. Lämbumisoht.

Märkus 
• Veenduge, et seade on komplektne ning ilma vigastusteta.
• Kui seade ei ole komplektne või tuvastate transpordi käigus tekkinud

vigastusi, tuleb müüjat sellest koheselt informeerida.

Märkus 
• Võimalusel hoidke originaalpakend alles kuni seadme garantiiaja lõppemiseni.

Sellisel juhul saab seda kasutada seadme garantiiremonti saatmisel.

12 Kasutusele võtmine 
See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme ohutuks kasutusele võtmiseks. 
Ohtude ja rikete vältimiseks tuleb jälgida ohutusjuhiseid: 

12.1 Ohutusteave 

12.2 Seadme komplektsus ning pakendi kontrollimine 
Fritüüri komplekti kuuluvad reeglina: 
• Fritüür • Korv koos käepidemega
• Vann • Toitejuhe
• Kasutusjuhend

12.3 Seadme lahti pakkimine 
Seadme lahti pakkimiseks: 
• Asetage seadet sisaldav karp laua peale.
• Tõstke seade karbist välja ning eemaldage kõik pakkematerjalid.

12.4 Pakendi utiliseerimine 
Pakend on mõeldud seadme kaitsemiseks transpordi ajal. Pakkematerjalid on 
valmistatud loodussõbralikest materjalidest ning on seetõttu taaskasutatavad. 
Korrektne utiliseerimine vähendab prügi koguseid ning toormaterjali kulu. Viige 
pakendid, mida te hiljem kasutada ei soovi, selleks ette nähtud kogumispunkti. 

OHT 
• Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet, juhtmeid

ega pistikuid vette ega teiste vedelike sisse.
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12.5 Nõuded seadme paigalduskohale 
Ohutuse ning probleemidevaba kasutamise tagamiseks tuleb järgida allpooltoodud 
juhiseid: 
• Paigaldage seade kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale, mille

kandevõime vastab seadme kaalule.
• Paigaldage seade nii, et lapsed ei ulatuks seda puudutama.
• Seade ei ole mõeldud paigaldamiseks seinale või kappi.
• Ärge paigaldage seadet liiga kuuma või niiskesse keskkonda või

kergesti süttivate materjalide lähedusse.
• Seadme toimimiseks tuleb tagada õhu piisav liikumine. Seadme külgedel

peab olema vähemalt 15 cm vaba ruumi.
• HOIATUS! Ärge sulgege seadme korpuse ventilatsiooniavasid.
• Ärge eemaldage seadme reguleerimisjalgu.
• Pistikupesa peab asuma kergesti kättesaadavas kohas nii, et toitejuhet

saab alati lahti ühendada.
• Kui seade paigaldatakse ebastabiilsesse kohta (näiteks laevadele), tuleb

ohutuse tagamiseks tellida vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist.

12.6 Elektriühendused 
Ohutuse ning probleemidevaba kasutamise tagamiseks tuleb elektriühenduste 
teostamisel järgida allpooltoodud juhiseid: 

• Enne seadme ühendamist veenduge, et elektrivõrgu parameetrid (pinge ja sagedus)
vastavad seadme infoplaadil toodud parameetritele. Seadme riknemise vältimiseks
peavad elektrivõrgu parameetrid vastama infosildil toodud andmetele. Vajadusel
pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

• Pistikupesa vooluahel peab olema kaitstud 16A kaitselülitiga.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui võtate asjakohase vastutuse, kasutage ainult heas
korras ja seadme toitega sobivat pikendusjuhet.

• Tulekahju ohu vältimiseks ei tohi kasutada mitut pikendusjuhet või harupesa.
• Veenduge, et toitejuhe on terve ning see ei paikne jäämasina all ning kuumade või

teravate objektide läheduses.
• Seadme ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud

vooluvõrku, millel on õigesti paigaldatud maandussüsteem. Ilma kaitselülitita
vooluvõrgu kasutamine on keelatud. Kahtluse korral peab ühendusi kontrollima
kvalifitseeritud elektrik.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on puuduv või kahjustatud
maandusahel.

13 Seadme ehitus ning funktsioonid 
See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme ohutuks kasutuselevõtmiseks. 
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13.1 Seadme täielik kirjeldus 

1. Korpus
2. Juhtpaneel
3. Toitejuhe
4. Frittimiskorv
5. Frittimiskorvi vabastusnupp
6. Käepide
7. Käepideme kinnitus
8. Frittimiskorvi vann

13.2 Juhtpaneel 

1 temperatuuri määramine         
3  toitenupp 
5  menüü nupp 
7 aja/temperatuuri vähendamine 
9 käivitamise/peatamise nupp 

2 aja muutmine 
4 automaatne menüü 
6 aja/temperatuuri suurendamine        
8 aja seaded / temperatuur 

4.---

5. - -��=,JJ�
7.---

1. ---
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See on hoiatav teade, mis viitab ohtudele, mis on tingitud kuumade pindade 
paiknemisest korpuse tagakülje ülaosa läheduses. 
Seadme pinnad võivad muutuda väga kuumaks. 
• Ärge puudutage seadme kuuma pinda. Põletusoht!

Ä

Märkus 
• Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja siseruumides

Märkus 
• Neid osi saate puhastada ka nõudepesumasinas.

Märkus 
#• Soovitame vanni välja tõmmata mitte kauemaks kui 30 sekundit - see tagab, et 

vanni sisemine temperatuur on stabiilsem. 

Põletusoht! 

13.4 Infosilt 
Infosildile on trükitud seadme parameetrid ning see 
asub seadme all. 

13.5 Koostamine / Lahti võtmine 
Lükake kate eemale, et korvi vanni poole lükata. Vajutage 
nuppu ja eemaldage korv vannist. 
Koostamine: Asetage korv vanni nii, et see lukustuks. 
Lükake nupu kate tagasi nupu kohale. 

14 Kasutamine 
See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme kasutamiseks. Ohtude ja rikete 
vältimiseks tuleb jälgida alljärgnevaid juhiseid: 

14.1 Enne kasutamist
• Puhastage korv ja vanni põhjalikult kuuma veega, vähese pesuvahendi ja

mitteabrasiivse käsnaga.

• Pühkige seadet seest ja väljast niiske lapiga.

14.2 Turvalüliti 
See seade on varustatud turvalülitiga. Kui tõmbate vanni fritüüri töötamise ajal 
välja, lõpetab fritüür kuumutamise ja taimer jääb automaatselt ootele, kuni vann 
tagasi asetatakse. 

13.3 Seadme hoiatustähised 

TÄHELEPANU 
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14.3 Ülekuumenemise kaitse 
Seadmel on ülekuumenemise kaitse. Kui seadmes tõuseb temperatuur 
elektrooniliste komponentide läheduses liiga kõrgele, lülitub seade automaatselt 
välja. Tõmmake toitejuhtme pistik välja ja laske seadmel pool tundi jahtuda. 

14.4 Kasutusele võtmine 
1. Eemaldage pistik pistikupesast. Seade edastab helisignaale ja ekraanil vilgub

. 

2. Lukustuse ja temperatuuri seadistused: Vajuta lukustuse avamiseks . 

Ekraanil kuvatakse „200°C“ ja „10 Min“. Vajutage  ja seejärel    või    , et 
temperatuuri suurendada/vähendada sammuga 5 °C Max: 200°C, Min: 60°C. 

3. Kellaaja seaded Vajutage ning seejärel või , et aega suurendada/vähendada 

(1 min sammuga). Max: 60 Min., Min. 1 Min. Käivitage seade 

4. Laske seadmel eelnevalt soojeneda 3-4 minutit ilma toiduaineteta või lisage küpsetusajale
3-4 min.

5. Tõmmake korv käepideme abil välja ja täitke see soovitud toiduainega.

Märkus 
• Ärge ületage kunagi korvi täitmisel tabelis näidatud kogust, sest see võib

mõjutada lõpptulemuse kvaliteeti.
6. Libistage korv vanni.

HOIATUS 
• Ärge kunagi kasutage vanni ilma korvita.

7. Kiirvalmistus: Vajutage          ning seade alustab koheselt fritüürimist
(Temperatuur: 200°C, valmistuaeg: 10 min). Frittimise ajal saate kellaaega ja
temperatuuri reguleerida (vt eelpool toodud teavet).

8. Auto menüüd:  Vajutage , kuvatakse indikaatorit . Programmi 

valimiseks vajutage nuppu uuesti. 

Sümbol Funktsioon Temp °C Aeg (min) Märkus 

Eelsoojenda-
mine* 

200 3 Soojendage seadet ainult siis, kui see on 
jahtunud. 

Järelsoojenda-
mine* 

180 5 Kui soovite jahtunud toitu uuesti 
soojendada, reguleerige vajadusel aega. 
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Hoia soojana** 70 60 Toidu soojana hoidmiseks 
seadistage vajadusel aega. 

Sulatamine** 60 5 Toiduainete sulatamiseks seadistage 
vajadusel aega. 

*Saate määrata Temp/Time **Saate määrata aja -Time 

9. Vajutage seadme käivitamiseks

10. Friteerimine
• Mõned koostisosad vajavad ettevalmistamise ajal keskel loksutamist. Koostisosade 

segamiseks või ümber pööramiseks tõmmake korv seadmest käepideme abil välja, 
raputage seda või keerake koostisosad kahvli (või tangide) abil ümber. Libistage korv 
vanni tagasi 

Jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

STOP: Vajutage lukustuse avamiseks            .          

13. Pärast frittimist:

• Kui fritüürimine on lõpule jõudnud, kuulete kolme piiksu, kuid fritüüri jahutamiseks ja
sisemise kaitsme kaitsmiseks töötab ventilaator minuti võrra kauem ja peatub
seejärel automaatselt. Seade lülitub ooterežiimi.

• Tõmmake korv käepideme abil välja ja asetage see kuumakindlale alusele.
Kontrollige, kas toit on läbi küpsenud. Kui ei ole, libistage korv tagasi fritüüri ja
aktiveerige taimer mõneks minutiks.

• Toiduainete eemaldamiseks vajutage korvi vabastusnuppu ja tõstke korv vannist välja.
Korv ja toiduained on kuumad. Toiduainete välja võtmiseks saate kasutada kahvlit
(või tange). Suurte või habraste toiduainete välja tõstmiseks võtke kasutusele kahed
tangid.

14.5 Nõuanded frittimiseks 
• Kui fritüür on programmi käivitanud, saate vastava nupu vajutamisega

kellaaega ja temperatuuri igal ajal reguleerida.

• Väiksemad koostisosad nõuavad tavaliselt pisut lühemat valmistamisaega
kui suuremad koostisosad.

11. Paus/jätkamine:
 

seadme töö p
 
eatam

 
iseks vajutage             .                 

Hoiatus 
• Ärge vajutage raputamise ajal korvi vabastusnuppu ega keerake koostisosi koos

korviga ümber. Põletusoht!

Hoiatus 
• Korv ja toiduained on väga kuumad.
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• Suurem kogus vajab veidi pikemat valmistamisaega, väiksem kogus vajab veidi
lühemat valmistamisaega.

• Väiksemate koostisosade raputamine valmistamisaja keskel optimeerib
lõpptulemust ja aitab vältida ebaühtlaselt fritüüritud toitu.

• Krõbeda pinna saavutamiseks lisage värsketele kartulitele veidi õli. Frittige
toiduaineid mõne minuti jooksul pärast õli lisamist. Ettepanek; Katke kartulid õliga.
Ärge valmistage fritüüris eriti rasvaseid toiduaineid, näiteks vorsti.

• Valitud suupisteid, mida saab ahjus valmistada, saab valmistada ka fritüüris.

• Krõbedate friikartulite valmistamiseks on optimaalne kogus 500 grammi.

• Kasutage ettevalmistatud tainast, et valmistada suupisteid kiiresti ja lihtsalt.
Ettevalmistatud tainas vajab ka lühemat valmistamisaega kui kodune taigen.

Allpool toodud tabel aitab teil valida seadeid erinevatele toiduainetele, mida soovite 
valmistada, lisateavet leiate retseptiraamatust. 
Need seaded on indikatiivsed. Kuna toiduained erinevad nii päritolu, suuruse, kuju 
kui ka tootja poolest, ei saa me parimat seadistust tagada. 

Toiduaine Kogus/kaal Temperatuur Aeg 

Friikartulid (külmutatud) 200 - 500 g 200 °C 12 - 20 min. 

Kodus tehtud friikartulid 200 - 500 g 180 °C 16 - 30 min. 

Riivsaia ja juustuga 
suupisted 200 - 300 g 200 °C 8 - 15 min. 

Kananagitsad 100 - 500 g 200 °C 10 - 15 min. 

Kanafilee 100 - 500 g 200 °C 18 - 25 min. 

Kanakoivad 100 - 500 g 180 °C 18 - 22 min. 

Lihalõik 100 - 500 g 180 °C 8 -15 min. 

Sealiha lõigud 100 - 500 g 180 °C 10 - 20 min. 

Hamburger 100 - 500 g 180 °C 7 -14 min. 

Külmutatud kalapulgad 

Muffin 

100 - 400 g 

5 tk 

200 

200 

°C 

°C 

6-12 min.

15 - 18 min. 

15 Puhastamine ning hooldus 
See peatükk sisaldab olulisi märkusi seadme puhastamiseks ning hooldamiseks. 
Ohtlike olukordade ja rikete vältimiseks tuleb seadme puhastamisel jälgida 
ohutusjuhiseid. 
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15.1 Ohutusteave 

15.2 Puhastamine 
• Eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda.
• Korvi ja vanni saab pesta sooja seebiveega või nõudepesumasinas.
• Pärast loputamist kuivatage osi põhjalikult.
• Pärast puhastamist pange seade uuesti kokku.

15.3 Ohutusteated 

16 Seadme utiliseerimine 
Kasutatud elektri- või elektroonikaseadmed sisaldavad väärtuslikke materjale. 
Lisaks kasutatakse seadmete funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks ohtlikke 
materjale. 
Kui neid utiliseeritakse mitte-taaskasutatavate jäätmetena või käideldakse neid 
valesti, võib see kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Sellepärast ei tohi 
selliseid seadmeid visata olmeprügi hulka. 

17 Garantii 
Seadme tootmisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud rikete korral 
kehtib seadmele garantii 24 kuud. 

Tähelepanu 
Enne seadme puhastamist tuleb järgida ohutusjuhiseid: 

• Seadet tuleb puhastada regulaarselt. Kui seade ei ole puhas, võib see mõjutada
seadme kasutusaega ning soodustada ohtlike bakterite teket.

• Puhastage seadet koheselt pärast kasutamist. Kui ootate liiga kaua, võib seadme
puhastamine olla keerulisem. Mustuse kogunemine võib mõningatel tingimustel olla
seadmele ohtlik.

• Korv ja vann on kleepumisvastase kattega. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega
söövitavaid puhastusvahendeid. Ärge kasutage kõvade harjadega
puhastusseadmeid..

Märkus 
• Elektriseadmed tuleb viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Vajadusel

pöörduge lisainformatsiooni saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.
• Enne utiliseerimist hoiustage seadet nii, et see ei oleks lastele kättesaadavas

kohas.

• Remontimisel tehtud vead võivad olla kasutajale ohtlikud.
• Seadet võib remontida ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. 

Tähelepanu 
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Garantii õiguslikud tagatised vastavad § 439 nõuetele (Saksamaal). See ei mõjuta 
tsiviilseadustiku tingimusi. Garantii ei hõlma rikkeid, mis on tekkinud ebaõige käitlemise 
või kasutamise tõttu ning rikkeid, mis ei mõjuta oluliselt seadme töötamist. Garantii ei 
kehti varuosadele, transpordi käigus tekkinud vigastustele või autoriseerimata isikute 
poolt tehtud parandustöödest põhjustatud vigastustele. Seadme jõudlus vastab 
kodumajapidamise vajadustele. Kommertskasutuses kehtib garantii ainult juhul kui 
seadme kasutamine on võrreldav kasutamisega kodumajapidamises. Seade ei ole 
mõeldud kasutamiseks äritegevuses. 
Kui kaebus on põhjendatud, remonditakse seade tasuta või asendatakse see töötava 
seadmega. Rikkest tuleb teatada 14 päeva jooksul. Hilisemaid kaebusi ei rahuldata. 
Nõude rahuldamiseks tuleb enne seadme garantiiremonti saatmist edastada meile vea 
kirjeldus koos ostmist tõendava dokumendiga. 

18 Tehnilised andmed 

Seade Fritüür 

Nimi AF 250 

Mudel: 3171 

Toitepinge 220-240 V - 50/60 Hz

Energiatarve 1400 W 

Välised mõõdud LxKxS: 4,4 kg 

Netokaal: 286 x 305 x 348 mm 
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