
25.08.202

0

Õhufritüür  • KASUTUSJUHEND 

Formio 

17–21 



1 
A3 

A4 
A2 

A1 

A6 A 

A8 

A9 
4 

A7 

1 
A5 

3 
2 A10 

A11 

Toote pildid on illustratiivsed. 



ET 

17 / 37 

Õhufritüür 

eta 2172
KASUTUSJUHEND 

Formio 
Hea klient, täname meie toote ostmise eest. Tutvuge enne kasutamist hoolikalt 

kasutusjuhendiga ning säilitage see edaspidiseks kasutamiseks, samuti säilitage ka 

ostutšekk ja võimalusel ka pakend. 

I. OHUTUSJUHISED

– Enne esmakordset kasutamist lugege palun käesolevat juhendit, vaadake jooniseid ja hoidke
seda edaspidiseks kasutamiseks.

– Kontrollige, kas toote sildi andmed vastavad pistikupesa pingele.

– Ärge ühendage ja eemaldage pistikupesa märgade kätega ja ärge tõmmake pistikut

toitejuhtmega!

– Toode on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises või sarnastes kohtades

(kauplustes, kontorites, väiksematel objektidel, hotellides, motellides ning

ruumides, mis pakuvad majutust koos hommikusöögiga). Seade ei ole mõeldud

kasutamiseks äritegevuses!

– Jälgige, et seadet ei kasutaks alla 8 aasta vanused lapsed välja
arvatud juhul kui nende eest vastutav inimene on ohutuse
tagamiseks läbi viinud vastava koolituse ning on tutvustanud
ohutueeskirju. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi
seadet puhastada ega hooldada,
kui nad on alla 8-aastased ja järelevalveta. Seadet ja selle
toitekaablit tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Seadet ei tohi
kasutada alla 8 aastased lapsed.

– Seadet võivad kasutada piiratud füüsilise või vaimse võimekusega
või kogemusteta ja vajalike teadmisteta isikud ainult siis, kui neid
pidevalt jälgitakse või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama
ning neid on teavitatud võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi
seadmega mängida.

– Seadme puhastamisel või hooldamisel tuleb enne liikuvate osade
paigaldamist või eemaldamist või peale kasutamist seade voolu- 
võrgust lahti ühendada, tõmmates toitejuhtme pistikupesast välja!

– Kui toitejuhe on kahjustatud, lahutage seade kohe toiteallikast.
Elektrilöögi või tuleohu vältimiseks peab toitejuhtme välja
vahetama tootja, hooldustehnik või kvalifitseeritud elektrik.

– Kui jätate seadme järelevalveta, ühendage see alati
vooluvõrgust lahti.

– Ärge kasutage seadet, mille juhe või pistik on kahjustunud ega
pärast seda, kui seade ei toimi korralikult või on mingil viisil
kahjustatud. Seadme parandamiseks ning reguleerimiseks
(kontrollimine, elektriline või mehaaniline seadistus) pöörduge
hooldusfirma poole.



ET 

18 / 37 

– TÄHELEPANU: Seadme korpus ja selle sisemised osad on
töötamise ajal ja kuni jahtumiseni kuumad! Kasutage käsitsemisel
ainult käepidet, kasutage ka kaitsevahendeid (näiteks kindaid).
Sisemiste osade (nt konteiner) käsitsemisel oodake, kuni need
jahtuvad.

– TÄHELEPANU: Ärge kasutage seda kütteseadet järjestikku ühendatuna välise taimeri,
kaugjuhtimispuldi või muu seadmega, mis lülitab seadme automaatselt sisse, sest
küttekeha kasutamine on juhusliku katmise või ümberminemise korral sisse lülitamisel
tuleohtlik.

– Seadme kasutamise ajal vältige lemmikloomade, taimede või putukate kokkupuutumist sellega.
– Ärge jätke kunagi seadet järelevalveta ja jälgige seda toiduvalmistamise ajal pidevalt!
– Kasutage fritüüri ainult kohtades, kus ümbermineku oht on välistatud ja mis on piisavalt

kaugel tuleohtlikest esemetest (nt kardinad, kardinad, puit jne), soojusallikatest
(nt keris, elektri- /gaasipliit jne) ja märgadest pindadest (valamud, kausid jne).

– Fritüür (kütteelement) on varustatud kaitsega ülekuumenemise eest.

– Ärge kunagi kastke seadet vette (ka mitte osaliselt) ja ärge peske seda voolava

vee all!

– Praadimisel ärge puudutage ala, kuskohast aur/kuum õhk väljub, võite ennast põletada ja

kõrvetada. Jälgige ka seda, et pärast anuma välja tõmbamist võib väljuda ka kuum aur!

– Enne fritüüri elektrivõrku ühendamist tuleb see õigesti kokku panna. Ärge kunagi lülitage

fritüüri sisse, kui käepidemega anum pole korralikult tilkumisalusele asetatud. Konteineri

käepide peab olema korralikult kinnitatud, et vältida selle libisemist käsitsemisel.

– Ärge valage fritüüri vedelikke, sealhulgas friteerimisõli! Friteerimine tagatakse

kuuma õhu ringlusega.

– Kõik ette valmistatud koostisosad tuleb asetada praadimisnõusse, vältides nende

kokkupuudet kütteelemendiga.

– Kasutamise ajal ärge kunagi katke kinni sisse- ja väljalaskeavasid.

– Ärge asetage seadet vastu seina ega teisi seadmeid. Jätke seadme ümber ja kohale

vähemalt 10 cm ruumi.

– Kui näete, et seadmest tuleb suitsu, ühendage see kohe elektrivõrgust lahti,

ventileerige ja kõrvaldage pärast suitsu eemaldumist selle põhjus (kui see on

põhjustatud ettevalmistatud koostisosadest).

– Pärast kuumutamist kulub seadmel jahtumiseks ja ohutuks käsitsemiseks ja

puhastamiseks umbes 30 minutit.

– Konteinereid käepidemetest välja tõmmates toimige ettevaatlikult ja hoidke teise

käega fritüüri korpusest kinni.

– Toitejuhet ei tohi kahjustada teravate või kuumade esemetega ning hoida seda lahtise
tule läheduses või vette kasta. Ärge kunagi asetage seadet kuumale pinnale ning ärge
laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva. Kui juhtme otsa komistatakse või
tõmbavad sellest näiteks lapsed, võib fritüür ümber minna või maha kukkuda ning
põhjustada tõsiseid põletushaavu!

– Kui tuleb kasutada pikenduskaablit, veenduge, et kaabel oleks ideaalses korras ja

vastaks kehtivatele standarditele.

– Kasutage seadet ainult tootja originaaltarvikutega.

– Ärge kasutage seadet teiseks otstarbeks kui selles juhendis on kirjeldatud.

– Tootja ei vastuta defektide eest, mis on põhjustatud seadme ja lisaseadmete valest

kasutamisest (nt riknenud toit, vigastused, kahjustused, tulekahju jne) ning

ohutusmeetmete eiramise korral garantii ei kehti.
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II. SEADME KIRJELDUS (joon. 1)

A – fritüüri korpus
A1 – taimer (0–30 min)

A2 – temperatuuri seaded (80–200 °C)

A3 – töötamise indikaator
A4 – kuumutamise indikaator
A5 – tilkumisalus
A6 – konteiner koostisainete frittimiseks
A7 - käepide

A8 – ohutusnupu kate
A9 – konteineri lukustusriiv A6

A10 – õhuvoolu väljund
A11 – toitejuhe

III. KASUTUSJUHEND

Enne esimest kasutamist peske toiduga kokkupuutuvad osi pesuvahendiga 

kuumas vees, loputage hoolikalt puhta veega ja pühkige kuivaks või laske kuivada. 

Üksikute osade kokkupanek 

Koostage seade vastavalt joonisele 1. Friteerimiskonteinerit A6 saab tilkumisaluse A5 

mehhanismist eemaldada pärast kaane A8 all asuva ohutusnupu A9 vajutamist. Seejärel 

libistage konteinerit tagasi vastassuunas ja libistage kaant A8, et vältida nupu A9 

tahtmatut vajutamist. 

Friteerimine 

Asetage fritüür sobivale tasasele ja kuivale pinnale, vähemalt 85 cm kõrgusele ning 

lastele kättesaamatusse kohta. Täitke anum soovitud koostisosadega (järgige 

maksimaalset kogust tähistavat joont MAX) ja koostage fritüür korralikult. Ühendage 

toitekaabli pistik A11 vooluvõrku. 

Taimeri juhtnupp A1 - see töötab ka lülitina. Valige vajalik kuumutusaeg vahemikus 3-30 

min. Kui taimer jõuab väärtuseni 0, kuulete helisignaali ja fritüür lülitub välja. Kui soovite 

seadet käsitsi välja lülitada, keerake nupp käsitsi asendisse 0 (vastupäeva). Kui 

valmistamine lõpeb ajal, kui taimer loendab, seadke see alati käsitsi väärtusele 0 (väljas). 

Temperatuuri seadistamise juhtnupp A2 - seadke vajalikuks temperatuuriks 80–200 °C 

(teavet vajaliku temperatuuri kohta leiate toiduaine sildilt või käesoleva juhendi tabelist). 

Kui küpsetamine on lõppenud, keerake juhtnupp alati asendisse 0. 

Kui fritter (ventilaator) töötab, süttib töötamise indikaator A3. Aktiivsest kuumutamisest 

annab märku kuumutamise indikaator A4. Kui seatud temperatuur on saavutatud, lülitub 

kuumutamise indikaator A4 välja. 

Pärast friteerimist tõmmake käepidemega konteiner A6 koos koostisosadega 

ettevaatlikult välja ja laske mõneks aja jooksul jahtuda. Sõltuvalt koostisosade tüübist 

valage A5 tilkumisalusest välja kõik vedelikud. 
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IV. HOOLDUS

Enne hooldustööde tegemist ühendage seade vooluvõrgust lahti, tõmmates 

toitejuhtme pistiku vooluvõrgust välja ja laske seadmel jahtuda! Pühkige välispindu 

pärast iga kasutamist niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ja agressiivseid 

puhastusvahendeid ega metallist tööriistu, mis võivad puhastamise ajal pinda 

kriimustada. 

Puhastage korpust niiske lapiga. Peske mõlemat konteinerit kuumas pesuvahendiga 
lahjendatud vees, loputage seejärel puhta veega ja laske piisavalt kuivada 
(nõudepesumasinasse võib panna ainult neid osi). Vajadusel võib nendele osade 
puhastamiseks kasutada õrnu rasvaeemaldusaineid. Pühkige fritüüri alust ettevaatlikult 
niiske lapi või abrasiivse puhastusvammiga. Vajadusel eemaldage küttekehalt 
puhastusharja abil mustus. 

Ärge kunagi kuivatage plastikust vormitud osi soojusallika kohal (nt kaminad, elektri-

/gaasipliidid jne). See, et pinna värv aja jooksul muutub, on normaalne nähtus. See 

muudatus ei muuda mingil viisil pinna omadusi ega anna põhjust seadme kohta 

pretensioonide esitamiseks! Puhastage toitejuhet A11 lapiga. Hoidke seadet pärast 

puhastamist kuivas, tolmuvabas ja turvalises kohas, kus see ei ole kättesaadav lastele ja 

piiratud võimetega isikutele. 

V. KESKKONNAHOID

Kui seadme suurus seda võimaldab, sisaldavad kõik osad tootmispakendite, komponentide 

ja tarvikute ning ringlussevõtu jaoks kasutatud materjalide märgistusi. Tootel asuvad või 

lisatud dokumentides leiduvad sümbolid tähendavad seda, et kasutatud elektri- või 

elektroonikaseadmeid ei tohi koos olmejäätmetega utiliseerida. Viige kasutatud seade 

kogumispunkti, kus see tasuta vastu võetakse. Toote õige utiliseerimine aitab kaitsta 

väärtuslikke loodusvarasid 

ja aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib olla 

jäätmete sobimatu likvideerimise tagajärg. Lisateavet saate kohalikelt omavalitsustelt või 

lähimast kogumispunktist. Selliste jäätmete sobimatu käitlemine võib vastavalt siseriiklikele 

õigusaktidele kaasa tuua trahvi. 

Tõsiseid hooldusi või hooldusi, mis on seotud seadme sisemiste osadega, peab 

tegema professionaalne teenindusettevõte! Kui tootja juhiseid ei järgita, katkeb 

õigus garantiiteenuse saamiseks! 

Märkus 
Mõned toidud nõuavad valmistamise ajal segamist või raputamist. Ärge kunagi 

vajutage käepideme lukustusriivi - see on mõeldud konteineri A6 tilkumisalusest A5 
välja tõmbamiseks. Samal ajal ärge raputage ega kallutage anumat liigselt, 

tilkumisalus võib sisaldada kuuma vedelikku. 
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VI. TEHNILISED ANDMED

Pinge (V) kuvatakse seadme infosildil 

Võimsustarve (W) kuvatakse seadme infosildil 

Kaal umbes 4,6 

Seadme kaitseklass I. 

Seadme mõõdud (mm) 295 x 357 x 300 

Võimsustarve ooterežiimil on 0,00 W. 

Tootja jätab endale õiguse muuta vastavate mudelite tehnilisi andmeid ja 

tarvikuid. 

SEADMEL, PAKENDIL VÕI JUHENDIS KASUTATAVAD HOIATUSED JA 

SÜMBOLID: 

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. ÄRGE KASTKE VETTE. 

LÄMBUMISOHU VÄLTIMISEKS HOIDKE SEDA 

PLASTIKOTTI LASTE KÄEULATUSEST KAUGEMAL. 
ÄRGE KASUTAGE SEDA KOTTI 

HÄLLIDES, VOODITES, LASTEVANKRITES JA 

MÄNGUAEDADES. SEE KOTT EI OLE MÄNGUASI. 

 MÄRKUS 

HOIATUS: KUUM PIND 




