Navodila za uporabo

BLUE LINE FRITEZE

Artikli: 205808
205815
205822
205846
205839
975404
975428

Pred prvo uporabo tega izdelka skrbno preberite ta navodila za uporabo.

Hranite ta navodila v bližini naprave.

Samo za notranjo uporabo.
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Dragi kupec,
Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave. Prosimo vas, da skrbno preberete ta navodila pred prvo uporabo v
izogib nesrečam, ki bi lahko nastale zaradi napačne uporabe. Posebaj skrbno preberite varnosta navodila.

Varnostna navodila
• Nepravilna uporaba in ravnanje s to napravo lahko
•
privede do resnih poškodb ali v skrajnih primerih
celo smrti.
•
• Ta naprava je namenjena za uporabo v komercialnih •
obratih, na primer v kuhinjah restavracij, kantin,
bolnic ter komericalnih obratih kot so pekarne,
•
mesnice... ampak ne za masovno proizvodnje
hrane.
•
• Ta naprava je namenjena samo za cvretje hrane.
• Hranite napravo in električni vtikač ločeno od vode •
in katerih koli drugih tekočin. V primeru, da bi naprava •
padla v vodo, takoj izvlecite vtikač iz vtičnice in
•
odnesite napravo na pregled usposobljeni osebi.
Neupoštevanje teh navodil lahko privede do
•
življenje ogrožajočih posledic
•
• Nikoli ne poskušajte odpirati ohišja naprave sami.
• Ne vstavljajte nobenih predmetov v ohišje naprave. •
• Ne dotikajte se kabla z mokrimi ali vlažnimi rokami. •
• Redno preverjatje stanje kabla in vtikača za morebitne
poškodbe. V kolikor jih opazite, odnesite napravo
•
na pregled usposobljeni osebi.
• Ne uporabljajte naprave po tem, ko je padla na tla
•
ali se kako drugače poškodovala. Odnestite jo na
pregled usposobljeni osebi.
• Ne poskušajte popravljati naprave v lastni režiji.
Takšno ravnanje ima lahko ogrožujoče posledice.
• Poskrbite, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi
predmeti ter ga hranite stran od odprtega plamena.
Ko izvlečete kabel, vedno izvlecite za vtikač in ne za
kabel.

Poskrbite, da nihče ponesreči ne more izvleči kabla
(oz. podaljška) ali se čez njega spotakniti.
Ne uporabjajte naprave, kadar ni pod nadzorom.
Nikoli ne dovolite, da napravo uporablja otrok ali
mladoletna oseba.
Kadar naprava ni v uporabi, ali kadar jo čistite,
vedno izključite vtikač.
Opozorilo! V kolikor je naprava priključena na električno
omrežje, je le-ta vedno pod napetostjo.
Ugasnite napravo preden izvlečete vtikač.
Nikole ne prenašajte naprave za kabel.
Ne uporabljajte dodatnih naprav, ki niso del te naprave,
v kombinaciji s to napravo.
Napravo povežite samo v omrežje z ustrezno napetostjo
in frekvenco, navedeno na embalaži in napravi.
Ne preobremenjujte naprave.
SLO
Po uporabi izklopite napravo iz omrežja.
Vedno izklopite napravo iz omrežja ob polnenju ali
čiščenju naprave.
Električna napeljava mora biti v skladu z lokalnimi in
nacionalnimi regulativami.
Naprava ni namenjena za uporabo ljudem (tudi otrokom)
z omejeno fizično, psihIčno ali zaznavno sposobnostjo,
prav tako kot ne ljudem z pomanjkanjem izkušenj ali
znanja.

Posebni varnostni napotki
• Vedno izklopite napravo iz omrežja ob polnenju ali • Nikoli ne uporabljajte starega olja, ker se s tem poveča
nevarnost požara.
čiščenju naprave.
• Električna napeljava mora zadostovati lokalnim
• Nikoli ne nalijte olje čez maksimum oznako.
in nacionalnim predpisom.
• Vedno očistite napravo in vse dodatke po uporabi.
• V izogib nevarnosti požara ne dovolite, da nivo olja pade pod
minimalno dovoljen nivo. Vedno uporabljate
dovolj olja v posodi.
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Priprava pred prvo uporabo
• Preverite, da naprava ni poškodovana. V primeru
• Postavite napravo na ravno in trdno podlago
poškodb takoj kontaktirajte dobavitelja in naprave
• Poskrbite, da je okoli naprave dovolj praznega
NE uporabljajte.
prostora za ventilacijo.
• Odstranite vso embalažo in zaščitno folijo (v kolikor • Postavite napravo tako, da lahko v vsakem trenutku
je nameščnena).
sežete po vtikaču.
• Očisite napravo z čistilnim sredstvom in mehko krpo.

Namestitev
• Postavite okvir na gumijaste nogice.
• Pri 4L fritezi (model 205808) namestite ročaje
na ohišje okvirja z priloženimi vijaki.
• Namesite posode za olje na okvir.
Nadzorna plošča

• Namestite držalo na stojalo. POMEMBNO! Zagotovite ,
da vtikač na stojalu vstopi v držalo elementa.

Indikatorska lučka

Stikalo za prižig in
nadzor temperature
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Uporaba
• Odstranite vtikač iz vtičnice.
• Napolnite posodo z oljem ali hidrogenizirano
maščobo do MAX nivoja. Pomembno!
Trde maščobe morajo biti predhodno ogrete,
v izogib pregoreni maščobi ali preobremenitvi.
• Vtaknite ozemljen vtikač v ozemljeno vtičnico.
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• Nastavite termostat na željeno temperaturo.
Oranžna lučka se bo prižgala.
• Ko je nastavljena tempratura dosežena, se bo
oranžna lučka izklopila.
• Friteza je pripravljena za uporabo.

Cvretje
Friteza je opremljena s posebno hladno cono, ki drobcem in ostankom omogoča, da se potopijo na dno. S tem
se podaljša življenska doba olja/maščob.
Redno preverjajte, če je v posodi dovolj olja ali masti. Nivo ne sme nikoli pasti pod MIN nivo.
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Nasveti za cvretje
• Uporabljajte samo tekoča olja in maščobe.
bo več maščobe vpilo v hrano. Idealno razmerje
• Priporočena najvišja temperatura za cvretje krompirja med zamrznjeno hrano in oljem/maščobo je največ
in drugih prigrizkov je 175°C.
1:10.
• Segrevajte olje počasi. Priporočeno v 3 korakih, na
• Ob redni uporabi je potrebno drobtine in druge
primer najprej do 100°C, potem od 100-140°C in
odpadke redno filtrirati iz olja.
nato od 140°C do 175°C z 15 minutnimi pavzami
• Pravočasno menjujte olje/maščobo. R e d n o u p o r a b l j a j t e
med koraki.
testne lističe za olje in tako spremljajte, kdaj je olje/
• Odstranite led in odvečne drobtine iz hrane.
maščoba zrelo za zamenjavo.
• Ne cvrite preveč naenkrat. To lahko povzroči, da se
• Če se olje/maščoba prične peniti, kaditi ali postane
olje ali maščoba preveč shladi. Shlajeno olje/maščoba preveč viskozna, jo je potrebno zamenjati. Isto naredite,
ne bo pravilno zapekla površine hrane, tako se
ko se zavoha močan vonj ali okus.
Po uporabi
• Ugasnite napravo s premikom stikala za vklop in
odstranite vtikač iz vtičnice.
• Odstranite košaro iz maščobe. T o p r e p r e č i , d a
bi se košara sprijela z maščobo.
Čiščenje in vzdrževanje.
• Vedno odstranite vtikač iz vtičnice pred čiščenjem
naprave.
• Pozor: Nikoli ne potopite naprave v vodo ali kakšno
drugo tekočino!
• Očistite zunanjot naprave z mehko krpo (z vodo in
malo detergenta).
• Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
Ne uporabljajte ostrih predmetov. Ne uporabljajte
topil in razredčil! Čisite z mehko krpo in detergentom,

• Postavite pokrov na fritezo, da se maščoba počasneje
stara.

ko je to potrebno. Ne uporabljajte abrazivnih
materialov.
• Ne čistite naprave z čistilcem na pritisk ali z močnim
curkom.
• Po čiščenju sestavite napravo in preverite, da je
nadzorna plošča nameščena pravilno, drugače
naprava ne bo delovala.

Napake
Napaka

Simptom

Možni vzrok
Ni napetosti

Naprava se ne
odziva

Naprave ne
doseže
nastavljene
temperature

Oranžna lučka
se ne prižge

Dolg čas
cvrtja

Izpadla varovalka
Defektna varovalka

Možna rešitev
Preverite električno napeljavo.
Preverite lučko.
Ponastavite varovalko
Zamenjajte varovalko

Okvarjen termostat

Zamenjajte termostat

Okvarjen termostat

Zamenjajte termostat

Okvarjen element

Zamenjajte element

Če tudi po teh pregledih naprava še naprej ne deluje, priporočamo, da kontaktirate tehnično pomoč. V primeru
vprašanj, vedno kontaktirajte svojega dobavitelja.
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1) Ponastavljanje varovalke
• Pustite, da se naprava ohladi.
• Odstranite držalo elementa iz stojala.
• Odvijte črno zaščitno kapico iz dna stojala elementa

Garancija
Vsaka napaka, ki vpliva na funkcionalnost naprave,
ki se pokaže v roku enega leta od nakupa, bo
brezplačno odpravljena ali zamenjana, v primeru, da
je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu
z navodili in ni bila nikakor zlorabljena ali napačno
uporabljena. V a š e z a k o n s k e p r a v i c e v t e m
primeru ne veljajo. V kolikor naprava zapade pod
garancijsko popravilo, je odvisno od datuma nakupa,
Ravnanje z odpadki
Na koncu življenske dobe naprave jo vedno zavržite
skladno z regulativami in smernicami, ki so v veljavi
v danem času.

SLO
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• Pritisnite RESET gumb na varovalki. Morali bi
zaslišati klik.
• Navijte nazaj črno zaščitno kapico.
• Ponovno namestite držalo elementa na stojalo.

katerega se dokazuje z računom.

V skladu z našo politiko kontinuitete razvoja izdelkov
si pridržujemo pravico spremembe izdelka, embalaže,
in dokumentacije brez predhodnih obvestil.

Zavržite embalažo, kot na primer plastiko in škatle, v za
to namenjene smetnjake.

