
 

 

FRITÜÜR FR-6936 KASUTUSJUHEND 
 

 

 

SEADME OSAD  

1. Sisselülitatud oleku märgutuli (punane) 
2. Temperatuuri märgutuli (roheline) 
3. Termostaat 
4. Ohutuslüliti 
5. Alglülitusnupp. 
6. Küpsetusõli mahuti 

7. Friteerimiskorv 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Ohutusjuhiste eiramisest tulenevad 
kahjud ja õnnetused ei ole seadme 
tootja ega edasimüüja vastutusel.  

• Kui seadme voolujuhe on kahjustatud, 
tuleb see lasta tootja volitatud 
hooldusettevõttes või sarnases 
kvalifitseeritud remondiettevõttes välja 
vahetada, vältimaks ohuolukorra 
tekkimist.  

• Ärge liigutage seadet juhetpidi 
tõmmates, vältige juhtme 
sõlmekeeramist.  

• Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele aluspinnale.  

• Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  

• Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 
kasutuseesmärgil.  

• Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/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.  

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 
vette ega muusse vedelikku.  

• Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

• Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust või selle osa 
vette ega muusse vedelikku.  

• Ühendage seade elektrivõrku vaid sobiva pistikupesa abil.  

• Fritüür tuleb enne puhastamist eemaldada elektrikontaktist.  

• Kindlustage, et seadet ei ühendataks vooluvõrku märjana.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu: 
- personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; 
- hotellide/majutusasutuste kliendiruumides; 
- kodumajutuse asutustes; 
- taludes; 



 

 

• Kui seadet parajasti ei kasutata, kui seadet hakatakse koost lahti võtma / kokku panema või 
puhastama ja hooldama, tuleb seadme pistik elektrikontaktist eemaldada.  

• Seadme frittimiskorvi sanga paigutusel tuleb arvesse võtta, et tegu on kuuma õliga täidetud 
seadmega ning et minimeeritud oleks oht takerduda seadme väljaulatuvatesse osadesse. 

• Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus. 
 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. 
Asetage seade kindlale tööpinnale ja jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber.  
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks õuetingimustes.  
Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle. Ärge kasutage 
puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.  
Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed sobiks 
seadme tüübisildil kirjas olevate toitepinge andmetega kokku. (pinge 220-240V 50/60Hz).  
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.  
Õli ei tohi sisaldada vett, mis võib sinna sattuda näiteks külmutatud toiduaine küljes olevate 
jääkristallidena ja põhjustada õli pritsimist.  
Fritüüri kasutamine ilma õlita kahjustab seadet.  
Ärge kallake fritüüri sisse muid vedelikke, näiteks vett. 
 
Mida fritüüri kasutamisel kindlasti meeles pidada. 
Kasutage fritüüri vaid koduses majapidamises. Fritüüri kasutusotstarbeks on toiduainete frittimine. 
Kasutage selles fritüüris vaid frittimiseks sobivat õli. Kontrollige õli pakendilt, kas see õli on sobiv 
fritüürides kasutamiseks.  
Kindlustage, et õli on fritüüris piisavalt, et õli ulatub vähemalt miinimumtasemeni, aga mitte üle 
maksimumtaseme. Tasemed on fritüüris märgitud vastavate joontega. Kui õli on liiga palju, võib see 
frittimise käigus hakata üle ääre välja pritsima.  
Frittimise ajal tuleb kasutajal fritüürist piisavale kaugusele hoiduda, et vältida kuuma õli pritsmetega 
pihtasaamist. Kindlustage, et lapsed ega isikud, kelle ohutaju on nõrgem, ei viibiks kuuma fritüüri 
ligiduses.  
Õli tuleb vahetada, kui see on muutunud pruuniks, lõhnab ebameeldivalt või suitseb. Õli tuleb 
vahetada ka siis, kui selles on liigselt vett. Suure veesisaldusega õli pritsib, aurab ja mullitab 
kuumenedes.  
Liiga suur õlihulk fritüüris võib põhjustada õli väljapaiskumise seadmest ja tuua ümberolijatele kaasa 
tõsise tervisekahjustuse ohu.  
Õli tuleb kindlasti vahetada 8 kuni 10 kasutuskorra järel.  
Enne küpsetama asumist tuleks külmutatud toidu pealt eemaldada jääkristallid. Laotage külmutatud 
toit esmalt rätiku peale sulama, et kõrvaldada liigne jää.  
Jätke töötava seadme ümbrusse piisavalt ruumi.  
Jätke fritüür alati lahtisena kuivama, et niiskus võiks sellest eralduda.  
Säilitage fritüüri kuivas ja kinnikaetud kohas. Ärge jätke fritüüri kunagi sademete kätte ega niiskesse 
kohta.  
Enne küpsetama asumist tuleb oodata, kuni fritüüriõli temperatuur on tõusnud vajalikule tasemele. 
 
Olulised hoiatused.  
Mitte kunagi ärge hoidke fritüüri välitingimustes ega niiskes ruumis. Hoidke fritüüri vihma kätte 
jäämise eest ja vältige seadme märjakssaamist.  
Enne toidu asetamist õlisse laske õlil esmalt korralikult kuumeneda.  
Ärge asetage frittimiskorvi liiga palju toiduainet korraga. Ärge katke fritüüri kaant ega filtrit kinni. 
Ärge kallake õli sisse vett. 
 



 

 

KASUTAMINE 
Peske fritüürikorv nõudepesuvahendiga ja kuivatage korralikult ära. Puhastage fritüüri niiske lapiga ja 
kuivatage hoolsasti. Kindlustage, et kõik elektrilised osad oleks põhjalikult kuivanud.  
Täitke anum õliga vajalikus koguses. Õli peab olema vähemalt miinimummärgistuseni anumas, kuid 
mitte üle maksimummärgistuse.  
Parim, kui erinevat tüüpi õli / erinevaid õlisorte kokku ei segataks.  
Temperatuurilüliti abil, mis asub juhtpaneelil, valige toiduaine küpsetamiseks sobilik temperatuur. 
Ühendage seadme pistik elektrikontakti. Sisselülitatud oleku märgutuli süttib ja kui õli on saavutanud 
soovitud temperatuuri, süttib ka temperatuuri märgutuli.  
Käepideme abil tõstke fritüürikorv õlist välja. Paigutage toit korvi. Parimate tulemuste jaoks peaks 
toit olema kuiv (mitte jääs). Kastke korv aeglaselt õlisse.  
Õli temperatuuri hoidmiseks lülitub termostaat vaheldumisi sisse ja välja. Punane märgutuli süttib ja 
kustub samuti vaheldumisi.  
Tõstke korv õlist, kui toiduaineid on piisavalt küpsetatud ja riputage anuma serval asuvale konksule, 
et õli tilguks ära. 
 
Frittimise nõuandeid 
Ühe liitri õli kohta optimaalne friikartulite kogus on 200 grammi. Jäätunud toiduainete puhul peaks 
kogus olema 100 g, muidu jahutatakse õli kiirelt maha ja küpsemine on aeglane.  
Jääkristallide eemaldamiseks raputage toiduaineid kraanikausi kohal.  
Värskelt lõigatud friikartulite puhul loputage neid kiirelt veega ja nõrutage hästi, et vett ei satuks 
õlisse. Frittige värskeid friikartuleid kahes jaos. Esmalt blanšeerige 5 minutit 170 kraadi juures. Teine 
kord küpsetage 2-4 minuti vältel 175 kraadi juures. Laske liigne õli ära tilkuda. 
 
Õli vahetamine. 
Kindlustage, et fritüür ja õli oleks enne õli vahetamist jahtunud ja seadme pistik kindlasti 
vooluvõrgust eemaldatud.  
Õli tuleb vahetada regulaarselt. Kindlasti vajab õli vahetamist siis, kui on muutunud tumedaks või 
selle lõhn on muutunud. Igal juhul tuleb vahetada õli iga 10 kasutuskorra möödudes.  
Kogu õli vahetatakse korraga. Uut ja vana õli ei tohi segada. Kasutatud õli on keskkonnale ohtlik. Seda 
ei tohi visata olmejäätmetesse. Küsige käitlemisvõimaluste kohta nõu enda kohalikult omavalitsuselt. 
 
Puhastamine ja hooldus. 
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Fritüüri ei tohi kunagi kasta vette 
ja selle eemaldatavaid osi ei tohi pesta nõudepesumasinas. Seadme pealispinda võib pühkida niiske 
lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud 
pindakahjustavat seadme puhastamiseks. 
 
Garantii 
Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid 
juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks 
sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument. Rohkem teavet garantii kohta leiab 
tootja kodulehelt: www.service.tristar.eu  
 
Keskkonnakaitse 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 

sisaldab taaskasutatavaid materjale. Kasutatud kodumasinate käitlusse toimetamisega panustate 
keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet käitlemisasutuste kohta kohalikelt 
omavalitsustelt. 


