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HASZNÁLATI UTASÍTÁS  

ROYALTY LINE OLAJ NÉLKÜLI FRITŐZ AF 3.1  
  

Figyelem!   

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a következő használati utasításokat.   

  

Figyelem!   

1. Jelen használati utasítás a készülék biztonságos használatához szükséges összes utasítást tartalmazza.   

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készüléken jelölt értéknek.   

3. Ha a készüléket egy olyan országban használja, ahol az nincs forgalmazva, ellenőriztesse azt, mielőtt 

használatba helyezné.   

4. Ha a készüléket nem rendeltetés szerint használja, a garancia érvényét veszti, a gyártó semmilyen 

problémáért nem vállal felelősséget.   

5. Olvassa el, és őrizze meg jelen használati utasítást.   

6. Megrongálódott kábel, hálózati csatlakozó esetén, a készülék helytelen működése esetén, illetve annak 
elejtése, bármiféle megrongálódása esetén ne használja azt újra.   

7. Hosszabbítót csak saját felelősségre használjon. Ilyen esetben csakis olyat használjon, mely jó állapotban 

van, nincs megrongálódva, és megfelel a készülék követelményeinek.   

8. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon levegőben.  

9. Ne húzza ki a készüléket működés közben.   

10. Mindig húzza ki a készüléket használat után, a készülék mozgatása, vagy tisztítása esetén.   

11. A készüléket minden 8 év feletti gyermek, értelmi fogyatékos, illetve tapasztalat nélküli személy 

használhatja, feltéve, ha megkapták a biztonságos használathoz szükséges utasításokat.   

12. A készülék nem gyerekjáték.   

13. A készüléket 8 év feletti személyek tisztíthatják, feltéve, ha megkapták a biztonságos használathoz 
szükséges utasításokat.   

14. A készülék bármiféle időzítő szerinti, illetve távirányítóval való használata tilos.   

15. A készülék csak benti használatra ajánlott.  

   

Veszély:   

- Ne szedje le a készülék borítását, alatta veszélyes elektronikai alkatrészek találhatóak.   

- Kerülje el, hogy a készüléket, annak melegedő alkatrészeit víz érje   

- Minden hozzávalót tartson a fritőz sütő kosarában, kerülje el a melegedő alkatrészekkel való érintkezést.   

- Ügyeljen arra, hogy a fritőz szellőző nyílásait semmi se takarja le, miközben a készülék használatban van.   

- Ne töltse meg a készülék tartályát olajjal, ez fokozottan tűzveszélyes lehet.   

- Ne nyúljon a készülék belsejéhez, miközben az használatban van.   

  

AUTOMATIKUS ZÁRÁS   

A készülék beépített időzítővel rendelkezik. Mikor az időzítő 0-hoz ér, a fritőz csengő hangot hallat, és 

automatikusan kikapcsol. A készülék manuálisan történő kikapcsolásához, fordítsa az időzítőt órajárással 

megegyező irányban a 0-hoz.  Első használat előtt   

1. Távolítsa el a csomagolást   

2. Távolítson el minden matricát, ragasztót a készülékről (kivéve a minősítési címkét).   

3. Tisztítsa ki a készülék belsejét és tankját forró vízzel, egy kevés mosogatószerrel.   

4. Törölje szárazra a nedves készüléket. Ez a termék egy forró levegőn alapuló, olaj nélküli fritőz. Ne töltse meg 
olajjal!   
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 Használat közben   

1. A készüléket stabil felületen, száraz, víztől távoli helyen használja. Ugyancsak kerüljön bármiféle hőforrást.   

2. Használatban lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.   

3. A készülék használat közben magas hőmérsékletet produkál, mely égési sérüléseket is okozhat. Soha ne fogja 
meg a készülék belsejét használat közben, vagy közvetlenül használat után.   

4. Ne használja a készüléket könnyen lángra kapó berendezések (konyharuha, függöny, stb.), vagy nyílt láng 
közelében.   

5. Tűz esetén ne vízzel próbálja eloltani a lángokat. Amennyiben lehetséges, húzza ki a készüléket, zárja le a 

fedőt, és nedves ruhával való oltással próbálkozzon.   

6. Ne mozgassa az étellel teli készüléket közvetlen használat után.   

7. Soha ne tegye a készüléket folyadékba   

  

FIGYELEM   

Ne tegyen a fritőzbe olajat, zsírt, vagy bármiféle folyadékot. Ne tegyen a semmit a készülék tetejére. Ez 

gátolhatja a fritőz megfelelő szellőzését.   

A firtőz sokféle étel elkészítésére alkalmas. A minél jobb eredmény érdekében használja alapul a mellékelt 
használati utasításokat!  

  

1. LÉPÉS   

1. Dugja be a készüléket   

2. Óvatosan húzza ki a fritőz tankját.   

3. Tegye az alapanyagokat a fritőz belsejébe.  Soha ne töltse túl a berendezést. Ez nagyban befolyásolhatja a 

sütés végeredményét.   
4. Tolja vissza a készülék kosarát. Soha ne használja a kosara nélkül! Soha ne nyúljon a fritőzhöz használat 

közben, vagy kevéssel a használat után. A készülék forró lehet. Csak a készülék fogóihoz érjen hozzá!   

5. Forgassa a hőmérséklet szabályzót a kívánt hőmérséklethez. (Bővebben a „Hőmérséklet” bekezdés alatt).   

6. Határozza meg az alapanyagok elkészítéséhez szükséges időt.   

7. A készülék bekapcsolásához forgassa az időzítő szabályzót a kívánt időhöz. Ekkor a működést jelző fény és a 

melegítést jelző fény is világítani kezd. A kívánt hőmérséklet elérése után a melegítést jelző fény kikapcsol, 
majd ha a hőmérséklet megint ez alatt van, megint világítani kezd. Ez a sütés folyamán többször 

megismétlődhet.   

8. Ha a készülék nincs előmelegítve, adjon 3-4 percet az időhöz.   

9. Néhány étel forgatást, vagy mozgatást igényelhet sütés közben. Húzza ki a készülék tankját, és forgassa, 

mozgassa azokat egy villával, kanállal. Ezután tolja vissza a tankot. Figyelem! Ne nyomja meg a tank 
eltávolítása gombot az ételek forgatásakor.   

10. A beállított idő lejártakor csengőt fog hallani. Húzza ki a tankot a készülékből, és ellenőrizze, hogy az étel 

elkészült-e. Ha nem készültek el, egyszerűen tolja vissza a tankot, és állítson be néhány extra percet.   

11. Az elkészült étel kivételéhez nyomja meg a tank eltávolítása gombot, majd emelje ki azt a készülékből.   

  

  

2. LÉPÉS   

Ez a tábla segíthet kiválasztani a megfelelő beállításokat az elkészítendő ételekhez. Figyelem! Ezek a beállítások 

tájékoztató jellegűek. Különböző ételek különböző méretben, formában más beállításokat igényelhetnek.  

Típus  Min-Max (gramm)  Idő (perc)  Hőmérséklet (°C)  Megjegyzés  

Fagyott krumpli  200-500  12-20  200  Forgatni  
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Otthon készített 

chips  

200-500  18-30  180  Fél kanál olaj 

hozzáadásával  

Rántott sajt  200-300  8-15  190    

Csirkefalatok  100-500  10-15  200    

Csirkefilé  100-500  18-25  200  Forgatni, ha szükséges  

Csirkecomb  100-500  18-22  180  Forgatni, ha szükséges  

Steak  100-500  8-15  180  Forgatni, ha szükséges  

Sertéshús  100-500  10-20  180  Forgatni, ha szükséges  

Hamburger  100-500  7-14  180  Fél kanál olaj 

hozzáadásával  

Fagyasztott halrudak  100-400  6-12  200  Fél kanál olaj 

hozzáadásával  

Muffin  5db  15-18  200    

  

TIPPEK A SÜTÉSHEZ   

1. A kisebb ételek kevesebb elkészítési időt igényelnek a nagyobb ételeknél   

2. A kisebb ételek sütés közbeni forgatásával elkerülhető az egyenetlenül való sülést, jobb végeredményt 

eredményez.   

3. Házilag sütött chips elkészítéséhez adjon hozzá egy kevés olajat a ropogósabb végeredmény érdekében. 

Süsse tovább a krumplit néhány perccel.   

4. Ne tegyen különösen zsíros ételeket a fritőzbe! (Pl.: kolbászok).   

5. Egy sütőben elkészíthető étel ugyancsak elkészíthető egy fritőzben.   

6. Az optimális tömeg olajjal készült ropogós házilag sütött chips készítéséhez: 500 gramm.   

7. A fritőz ételek újramelegítésére is alkalmas. Újramelegítéshez állítsa a fritőzt 150°C-ra, az időzítőt pedig 10 

percre.   
  

A FRITŐZ TISZTÍTÁSA   

1. Tisztítsa a fritőzt minden használat után   

2. A tank, a sütő tál tapadásmentes sütőlappal rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy tisztítás során a sütőlap ne 

sérüljön meg.   

3. Húzza ki a készüléket és várja meg, míg az teljesen lehűl. Ha kiveszi a tankot a fritőz gyorsabban le fog hűlni.   

4. Törölje le a fritőz külsejét egy nedves ruhával.   

5. Meleg vízzel és egy kevés mosószer hozzáadásával tisztítsa ki a tankot és a sütő kosarat. Használjon 

zsírtalanító szeret egyéb szennyeződések eltávolításához.   

6. A tank és a sütő kosár mosogatógépben is moshatóak.   

7. A tank és a sütő kosár 10 percig való áztatásával további szennyeződések is eltávolíthatóak   

  

 

 

 

 

 

Hasonló termékek 

KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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