
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FFR 1290
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη 
συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, 
εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο
με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή 
σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις 
οδηγίες λειτουργίας.
- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για 

συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. 
Μην την χρησιμοποιείτε σε  ανοιχτό χώρο. Κρατήστε την 
μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία 
(ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η 
συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την 
πρίζα. 

- Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή 
προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την 
από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν 
δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε 
τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν 
αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή 
και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 

- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε 
την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να 
επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε 
κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από 
εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο 
ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

- Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες 

ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
- Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, 

παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως 
πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από 
αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη 
ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από 

τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά 
να παίζουν μαζί της.

Ειδικές Συμβουλές Ασφάλειας  για αυτή τη συσκευή
- Τη συσκευή θα πρέπει να την κρατάτε μόνο από τις λαβές της.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν το λίπος είναι υγρό/ζεστό.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως ένα βαθύ τηγάνι για 

λίπος, το καπάκι θα πρέπει να είναι  ερμητικά κλειστό.
- Θα πρέπει να γεμίζετε το καλάθι έξω από τη φριτέζα για να 

αποφεύγετε τις πιτσιλιές.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το καλάθι τηγανίσματος για 

τηγάνισμα.
- Προσοχή: Μην αναμειγνύετε λίπη και έλαια, καθώς η φριτέζα 

μπορεί να παραγεμίσει. Επικίνδυνη είναι επίσης η ανάμειξη 

διαφόρων τύπων ελαίων μεταξύ τους και λιπών μεταξύ τους!
- Αν το βαθύ τηγάνι πιάσει φωτιά σε καμία περίπτωση μην 

προσπαθήσετε να ρίξετε νερό στις φλόγες. Αντί αυτού, βγάλτε 
το καπάκι και ρίξτε πάνω στις φλόγες ένα υγρό πανί.

Εισαγωγή
Η φριτέζα είναι εξοπλισμένη με ένα ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, 
έτσι ώστε η θερμοκρασία να μπορεί να προσαρμοστεί στα 
τρόφιμα που τηγανίζονται. Η βέλτιστη και ασφαλή χρήση της 
φριτέζας προϋποθέτει ότι οι οδηγίες χρήσης πρέπει να 
διαβάζονται προσεκτικά.

Σύνδεση
Η φριτέζα πρέπει να συνδέεται σε μία σωστά εγκατεστημένη 
230V, 50Hz πρίζα με προστασία γείωσης.

Έναρξη λειτουργίας
Πριν από τη χρήση για την πρώτη φορά
1. Αφαιρέστε τη συσκευασία. Το καλάθι τηγανίσματος με τη 

λαβή είναι τοποθετημένο στη φριτέζα. Η λαβή μπορεί να 
τοποθετηθεί μέσα στο καλάθι τηγανίσματος.

2. Για τον καθαρισμό το καπακιού, του περιβλήματος και όλων 
των αξεσουάρ ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο 
κεφάλαιο: "Καθαρισμός".

Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση
1. Αφαιρείτε πάντα το υπολείμματα φαγητού  που παραμένουν 

στο λάδι (π.χ. κομματάκια από πατάτες). Αλλάξτε το λάδι 
μετά από  χρήση του 8-10 φορές.

2. Το λάδι τηγανίσματος πρέπει να είναι τέτοιο που να μπορεί 
να θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε 
υψηλής ποιότητας λάδι τηγανίσματος ή λίπος για τηγάνισμα. 
Μην χρησιμοποιείτε μαργαρίνη, λάδι ή βούτυρο: δεν είναι 
κατάλληλα για τηγάνισμα, γιατί δημιουργούν καπνό σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες.
Προκειμένου να μειωθεί η περιεκτικότητα ακρυλαμιδίου των 
τροφίμων που περιέχουν άμυλο (πατάτες, δημητριακά), η 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους  170 ° C (ή ενδεχομένως, 175°C). 
Επιπλέον, ο χρόνος τηγανίσματος θα πρέπει να είναι ο 
βραχύτερος δυνατός και το φαγητό να τηγανίζεται  μέχρι να 
γίνει  χρυσοκίτρινο.

3. Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία τηγανίσματος και ελέγξτε την 
ποιότητα των τροφίμων που πρόκειται να τηγανιστούν. Ένας 
γενικός κανόνας είναι ότι τα προ-τηγανισμένα τρόφιμα 
απαιτούν υψηλότερη θερμοκρασία από τα ωμά τρόφιμα.

4. Μην μεταφέρετε ή να μετακινήσετε τη φριτέζα, αν το λάδι ή το 
λίπος είναι ακόμα ζεστό.



5. Όταν το τηγάνισμα ζύμη-όπως τρόφιμα ξυστά από το 
υπερβάλλον ζύμη και να θέσει τα κομμάτια προσεκτικά μέσα 
στο λάδι.

6. Μην παραγεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος.
7. Σκουπίστε τα τρόφιμα που είναι ξηρά ή υγρά με ένα πανί πριν 

από το τηγάνισμα.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή
Τηγάνισμα
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα 

και κλειστεί.
2. Ανοίξτε το καπάκι.
3. Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος και γεμίστε το δοχείο με 

λάδι ή λίπος (ανώτατο όριο 1 λίτρο). Το επίπεδο λαδιού ή 
λίπους πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της ένδειξης του  ελάχιστου 
και μέγιστου επιπέδου. Παρακαλούμε να σημειώσετε τις 
ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες!
Αν χρησιμοποιείτε  λίπος, χωρίστε το σε μικρά κομμάτια και 
τοποθετείστε στον πάτο  της φριτέζας. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να τοποθετείτε το λίπος στο καλάθι τηγανίσματος!

4. Κλείστε το καπάκι. Εισάγετε το βύσμα σε μια πρίζα 230V, 
50Hz. Η λυχνία "POWER" ανάβει.

5. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ελέγχου της συσκευής στην 
επιθυμητή θερμοκρασία. Η λυχνία ελέγχου "HEAT" ανάβει. 
Μόλις η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, το LED 
σβήνει.

6. Τώρα γεμίστε το καλάθι τηγανίσματος. Παρακαλώ βεβαιωθείτε 
ότι δεν έχετε παραγεμίσει το καλάθι με καυτό λίπος.

7. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το καλάθι τηγανίσματος με τα 
τρόφιμα που πρέπει να τηγανίσετε. Αφαιρέστε τη λαβή από το 
καλάθι τηγανίσματος.

8. Κλείστε το καπάκι.
9. Στο τέλος του χρόνου τηγανίσματος (ο χρόνος τηγανίσματος 

αναφέρεται στη συσκευασία των τροφίμων ή στη συνταγή), 
ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι (Προσοχή! Ζεστός ατμός μπορεί 
να απελευθερωθεί!). Τώρα αφαιρέστε το
καλάθι τηγανίσματος με τη λαβή.

10. Αφήστε το λάδι από τα τρόφιμα που τηγανίζονται να στάξει.

Φοντί
Σημαντική σημείωση! Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την 
παρασκευή φοντί τυριών ή σοκολάτας. Αυτά τα συστατικά θα 
μπορούσαν να καούν ή να βράσουν μέσα στη φριτέζα.
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα 

και είναι κλειστή.
2. Το καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας προς τα πάνω. Για 

να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το από το 
περίβλημα.

3. Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος και γεμίστε το δοχείο με 
λάδι ή λίπος (ανώτατο όριο 1 λίτρο). Το επίπεδο γεμίσματος 
πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της  ελάχιστης και της μέγιστης 
ένδειξης.

Παρακαλούμε να σημειώσετε τις ακόλουθες σημαντικές 
πληροφορίες!
Αν χρησιμοποιείτε λίπος, χωρίστε το  σε μικρά κομμάτια και 
τοποθετείστε τα στον πάτο της  φριτέζας. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να τοποθετείτε το λίπος  καλάθι τηγανίσματος!

4. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης για τα πιρούνια στη θέση της.
5. Εισάγετε το βύσμα σε πρίζα 230 V, 50 Hz. Η ενδεικτική λυχνία 

"POWER" ανάβει.
6. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 130 ° C. Η λυχνία ελέγχου 

"HEAT" ανάβει. Μόλις η επιλεγμένη θερμοκρασία
επιτευχθεί, το LED σβήνει. Με ένα ξύλινο ραβδί (Π.χ. ξυλάκι 

Shashlik ή ξύλινη κουτάλα μαγειρέματος), μπορείτε να 
δοκιμάσετε αν η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί. Όταν 
η ξύλινη κουτάλα εισάγεται στο λάδι, μικρές φυσαλίδες αέρα 
πετάγονται κατά μήκος αυτής. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
τοποθετήσετε ένα κομμάτι των τροφίμων που πρόκειται να 
τηγανίσετε στο καυτό λάδι. Αν σχηματίζονται φυσαλίδες, το 
λάδι τηγανίσματος  έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία.

7. Πιέστε τα πιρούνια μέσα στα κομμάτια του κρέατος και στη 
συνέχεια βουτήξτε  τα στο λάδι. Ανάλογα με το μέγεθος των 
τεμαχίων κρέατος, η διαδικασία μαγειρέματος διαρκεί από 4 
έως 7 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι όσο μικρότερα είναι τα τεμάχια 
του κρέατος ή άλλων τροφίμων, τόσο ταχύτερο γίνεται το 
μαγείρεμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε τα υλικά προσεκτικά στο καυτό λάδι.
Προσοχή απαιτείται όταν τηγανίζετε με ανοιχτή τη φριτέζα μιας 
και πετάγονται πιτσιλιές από λάδι. Στεγνώστε τα συστατικά εκ 
των προτέρων με ένα πανί.

8. Προσαρμόστε  τη θερμοκρασία με το ρυθμιστή έτσι ώστε το 
λάδι να σιγοβράσει.

Μετά τη χρήση
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αρχικά περιστρέψτε το 
ρυθμιστή θερμοκρασίας στο OFF και αφαιρέστε το βύσμα από 
την πρίζα.

Αφήνουμε το λάδι τηγανίσματος αρκετό χρόνο για να κρυώσει. 
Προτού συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φριτέζα, βεβαιωθείτε ότι 
η θερμοκρασία δε βρίσκεται σε επικίνδυνα επίπεδα.

Καθάρισμα
1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει βγει
2. Περιμένετε μέχρις ότου η φριτέζα κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Περιμένετε  1 έως 2 ώρες μετά τη χρήση πριν την 
επαναχρησιμοποιήσετε για την αποφυγή εγκαυμάτων.

3. Χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να πετιέται
4. Παρακαλούμε, μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
5. Το καπάκι μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω για ευκολότερο 

καθαρισμό
6. Προκειμένου να αντικατασταθούν τα φίλτρα, τραβήξτε το 

κάλυμμα φίλτρου που βρίσκεται στο καπάκι της συσκευής 
προς τα πάνω.

7. Καθαρίστε τη φριτέζα, το κάλυμμα και το περίβλημα με ένα 
υγρό πανί και ένα απορρυπαντικό οικιακής χρήσης, εάν είναι 
απαραίτητο. Παρακαλούμε μην τη βυθίζετε στο νερό.

8. Το καλάθι τηγανίσματος μπορεί να καθαριστεί με το συνήθη 
τρόπο με νερό και σαπούνι.

9. Αποφεύγετε  να χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά 
απορρυπαντικά ή αιχμηρά αντικείμενα για να αποφευχθούν 
ζημιές στη φριτέζα.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε., όπως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και οδηγίες 
χαμηλής τάσης και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους 
νεώτερους κανονισμούς ασφαλείας.
Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση!

Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό 
εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν 
χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή 
τους.


