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• Никога не включвайте уреда, когато е празен.
• Не препълвайте казана, спазвайте препоръчваните количества.
• Този уред не е класически фритюрник (не пълнете казана с олио).

Преди първата употреба
•  Отворете капака, като натиснете бутона за отваряне - фиг. 1 и натиснете бутона - фиг. 2.
•  Извадете казана, като повдигнете дръжката му в хоризонтално положение, докато чуете 

щракване - фиг. 3.
•  За да извадите пръстена против преливане, дръпнете щипките навън, след което го 

повдигнете.
• Свалете бъркалката, като натиснете бутона за отключване - фиг. 4.
• Свалете филтъра - фиг. 14
•  Всички свалящи се части могат да се мият в съдомиялна машина - фиг. 6или с неабразивна 

гъба и препарат за съдове.
• Почистете корпуса на уреда с влажна гъба и препарат за съдове.
• Подсушете старателно всички части, преди да ги поставите отново на мястото им.
• Поставете отново бъркалката на мястото, докато не чуете щракване - фиг. 5.
•  За да подмените пръстена против преливане, поставете го в края на съда, центрирайте го в 

съда и го натиснете надолу, докато чуете “ЩРАК”.
•  При първата употреба може да усетите безвредна миризма. Тази миризма няма никакви 

последствия върху използването на уреда и ще изчезне бързо.

Подготовка на продуктите
За да не повредите уреда си, спазвайте стриктно количествата
съставки и течности, посочени в ръководството за употреба и книгата с рецепти.

За приготвяне на ястия, съдържащи течности, никога не превишавайте отбелязаното 
върху бъркалката максимално ниво - фиг. 7.
Не оставяйте мерителната лъжица в казана по време на работа на уреда.

А Капак
Б Бутон за отваряне на капака
В Бутон за освобождаване на капака
Г Мерителна лъжица
Д Бутон за освобождаване на бъркалката
Е Сваляща се бъркалка
Ж Знак за максимално ниво (само за течности)
З Вадещ се казан
И Бутон за отключване на дръжката
Й Дръжка на казана
K Корпус
Л Свалящ се филтър

М LCD дисплей
Н Бутон за включване и изключване на уреда
О  Бутон за настройване на таймера +/- (в 

минути)
П Захранващ шнур
Р  Бутони за предварително зададени 

стойности на времето
R   Сменяем пръстен против преливане 

(*в зависимост от модела)

ГОТВЕНЕ
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БЪРЗА ПОДГОТОВКА

ОПИСАНИЕ



• Отворете капака - фиг. 1.
•  Поставете продуктите в казана, като винаги съблюдавате максималното количество (вижте 

таблицата за готвене на стр. 7 и 8), както и знака за максимално ниво за ястия, съдържащи 

течности - фиг. 7.
•  Напълнете лъжицата с препоръчаната мазнина (вижте таблицата за готвене на стр. 6 и 7) и 

залейте равномерно продуктите - фиг. 8.
• Отключете дръжката и я приберете докрай в гнездото - - фиг. 9.
• Затворете капака и проврете дали е добре заключен - фиг. 15.

Стартиране на готвенето
•  Включете захранващия кабел в електрически контакт. Уредът ще излъчи 2 звукови сигнала, а 

на дисплея ще се появи „00“ - фиг. 10.
•  Настройте времето за приготвяне с помощта на бутоните + и - (вижте таблицата за готвене 

на стр. 6 и 7) или натиснете бутон за предварително зададено време (при нужда променете 

времето). След това натиснете бутона . Уредът ще излъчи отново 2 звукови сигнала - фиг. 
11, след което готвенето стартира посредством циркулацията на горещ въздух в отделението 

за готвене.

•  Избраното време се появява на дисплея и започва обратно броене, отчитайки всяка секунда - 

фиг. 12. Избирането и показването на времето е в минути, единствено времето под 1 минута 

е в секунди.

•  Уредът може да се постави в режим на пауза. Достатъчно е да натиснете бутона  - фиг. 11. За 

да подновите готвенето, натиснете отново същия бутон.

•  Можете да промените времето във всеки един момент от готвенето с помощта на бутоните 

+ и - фиг. 13.
•  Ако сте сгрешили или желаете да изтриете зададеното време, задръжте бутона  натиснат в 

продължение на поне 2 секунди и задайте отново времето.

Изваждане на продуктите
ПРИ отваряне на капака уредът се изключва. За да подновите готвенето, затворете 
капака и натиснете бутона  .

Ако капакът остане отворен повече от 2 минути, уредът се реинициализира.
•  След като времето за приготвяне изтече, таймерът сигнализира, а на дисплея се изписва „00“: 

уредът се изключва автоматично. За да спрете сигнала, натиснете един от двата бутона - фиг. 
13.

• Отворете капака - фиг. 1.
• Повдигнете дръжката, докато чуете щракване, за да извадите казана и продуктите.

ПРИГОТВЯНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ ЯСТИЯ
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Времената за приготвяне са примерни. Те могат да варират в зависимост от сезона, размера, 

количеството, вкуса на продуктите, както и от напрежението на електрическата мрежа. 

Посоченото количество мазнина може да бъде увеличено в зависимост от вашите вкусове 

и нужди. Ако желаете пържените картофи да са още по-хрупкави, увеличете времето за 

приготвяне с няколко минути.

Картофи

Замразени продукти

Месо - Птици
Ако желаете да овкусите месото, не се колебайте да добавите подправки към мазнината 

(червен пипер, къри, провансалски подправки, мащерка, дафинов лист...).

ВРЕМЕНА ЗА ПРИГОТВЯНЕ.

Вид Количество
Добавки (л. 

мазнина)
Време за 

приготвяне

Пържени 
класически

10 мм x 10 мм
Пресни

750 г 3/4 26 - 28

1000 г 1 30 - 34

- 1 30 - 40

750 г Без нищо 26 - 28

Вид Количество
Добавки (л. 

мазнина)
Време за 

приготвяне

Рататуй Замразен 650 г Без нищо 16 - 18

Зеленчуци за пържене 
по селски

Замразени 650 г Без нищо 17 - 20

Паеля Замразена 650 г Без нищо 16 - 19

Вид Количество
Добавки (л. 

мазнина)
Време за 

приготвяне

Пилешки хапки
Пресни 750 г Без нищо 13 - 15

Замразени 750 г Без нищо 13 - 15

Пилешки бутчета Пресни от 4 до 6 Без нищо 20 - 25

Пилешко филе от 
гърди

Прясно 6 Без нищо 20 - 25

Прясно 750 г 1 16 - 18
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Риба - Ракообразни

Десерти

Зеленчуци

Вид Количество
Добавки (л. 

мазнина)
Време за 

приготвяне

Панирани 
калмари

Замразени 300 г Без нищо 11 - 13

Скариди Пресни 300 г Без нищо 11 - 13

Вид Количество
Добавки (л. 

мазнина)
Време за 

приготвяне

Банани Нарязан на шайби 5 1 л. + 1 л. захар 5 - 6

Ягоди
Нарязани на
 четвъртинки

1000 г 2 л. захар 10 - 12

Ябълки Нарязани на 2 3 1 л. + 2 л. захар 10 - 12

Ананас
Пресен, нарязан на 

парчета
1 2 л. захар 10 - 15

Вид Количество
Добавки (л. 

мазнина)
Време за 

приготвяне

Тиквички Нарязани на ленти 750 г 1 л. + 150 мл вода 25 - 30

Чушки Нарязани на ленти 650 г 1 л. + 150 мл вода 18 - 22

Гъби Нарязани на четвъртинки 650 г 1 10 - 15

Домати Нарязани на четвъртинки 650 г 1 л. + 150 мл вода 13 - 16

Лук Нарязан на шайби 500 г 1 12 - 16
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Никога не потапяйте уреда във вода. Не ползвайте агресивни или абразивни 
почистващи препарати.

Свалящият се филтър трябва да се почиства редовно. За да запазите възможно 
най-дълго качествата на казана, никога не използвайте каквито и да било метални 
прибори.

Не ви препоръчваме да използвате почистващо средство, различно от препарат за 
съдове.
• Свалете филтъра - фиг. 14.
•   Всички свалящи се части могат да се мият в съдомиялна машина - фиг. 6или с неабразивна 

гъба и препарат за съдове.

•  Почистете корпуса на уреда с влажна гъба и препарат за съдове. Подсушете старателно 

всички части, преди да ги поставите отново на мястото им.

•  Гарантираме, че свалящият се казан ОТГОВАРЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА относно 

материалите, които влизат в контакт с храни.

В СЛУЧАЙ НА ЗАТРУДНЕНИЕ ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО „ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ“ , ДОСТАВЕНО С ВАШИЯ УРЕД.
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Почистване на уреда
• Оставете уреда да изстине напълно, преди да го почистете.

•  Отворете капака, като натиснете бутона за отваряне - фиг. 1 и натиснете бутона, за да свалите 

капака - фиг. 2.
• Извадете казана, като повдигнете дръжката му в хоризонтално положение, докато чуете 

щракване - фиг. 3.
• Свалете бъркалката, като натиснете бутона за отключване - фиг. 4.
•  За да извадите пръстена против преливане, дръпнете щипките навън, след което го 

повдигнете.

ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ


