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Vsebina

Tehnični podatki

Varnostna navodila

Številka izdelka    10028288 10028289 10028290
Napetost     230 V~ 50/60Hz
Poraba električne energije   1400 W

Splošna

·     Pred uporabo aparata preberite vsa navodila. Shranite te navodila.
·     Aparata ne uporabljajte za noben drug namen, razen za predvideno uporabo.
·     Ne dotikajte se vroče površine.
·     Pred uporabo preverite, ali vaša lokalna napetost ustreza specifikacijam na imenski tablici, ki je 
na dnu naprave.
·     Napajalnega kabla ali aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino za zaščito pred 
električnim udarom.
·     Za zaščito pred električnim udarom, kuhajte samo v lonci z nelepljivo površino.
·     Napravo je treba upravljati na ločenem električnem vezju. Če je električno vezje 
preobremenjeno z drugimi napravami, aparat ne bo pravilno deloval.
·     Ne uporabljajte aparata ali katerega koli drugega aparata s poškodovanim kablom ali vtičem, 
če aparat ni uspel ali je bil kakorkoli poškodovan.
·     Ne uporabljajte dodatnega pribora, ki ga proizvajalec aparata ne priporoča.
·     Otrokom ne dovolite uporabe tega aparata. Če se aparat uporablja v bližini otrok, mora biti 
nenehno pod nadzorom odrasle osebe.

Lokacija

·     Friteza je namenjena samo za domačo uporabo. Ne uporabljajte ga zunaj.
·     Ne postavljajte v bližini vročega plinovega ali električnega gorilnika ali ogrevane pečici.

Opozorilo: Nevarnost opeklin
Med končnim kuhanjem se ne dotikajte površine ročaja. Vroča je! Izberite posodo za 
kuhanje s kleščami.
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Spoštovani kupci,

Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da natančno preberite to navodilo, da bi ste izognili morebitnim 
poškodbam. Za poškodbe, ki povzročajo zaradi tega, da ste neprebrali navodilo, žal ne moremo 
prevzeti odgovornost.
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Obseg dostave
·     1 turbo friteza
·     lonec za kuhanje
·     klešče
·     dvojna mreža

·     ponev za cvrtje
·     kletka za pečenje
·     igla za piščanca

·     Aparat varno postavite v sredino mize ali na delovno površino.
·     Ne uporabljajte na toplotno neodpornem steklu, leseni kuhinjski plošči ali prtu. Potrebno je 
postaviti toplotno odporno ploščo za kuhanje, ki preusmeri toploto, pod to enoto.
·     Ne dovolite, da bi bil kabel obešen čez rob mize ali se dotaknil vroče površine.
·     Uporabite ročaj za dviganje ali premikanje. Ne dotikajte se vroče površine.
·     Pri premikanju lonca z vročo hrano, morate biti zelo previdni.

Čiščenje in skladiščenje

·     Če se ne uporablja in pred čiščenjem, izključite aparat iz omrežja. Pred čiščenjem ali 
odstranjevanjem delov pustite, da se enota ohladi.
·     Aparata ne čistite s kovinskimi čistilnimi ščetkami. Kroglice lahko potrgajo in skrajšajo 
električne dele, kar lahko povzroči električni udar in poškodbe enote.
·     Če naprava ni v uporabi, jo vedno pustite "izključeno" in jo odklopite iz omrežja.

žar ponev

igla za piščanca3D kletka za opekanje

Drugi dodatki, ki niso vključeni v dobavi

Dodatna oprema (ni priložena v dobavi)

kletka za steak zbadajoč žar
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Pregled in nadzorne elemente naprave
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1.     Ročaj pokrova

2.     Prozoren pokrov

3.     Varnostno stikalo

4.     Telo naprave

5.     Nadzorna plošča

6.     Lonec za kuhanje

7.     Grelno teleso

 

1.     LED zaslon

2.     Nastavitev toplote -

3.     Prednastavitev

4.     Vrtenje

5.     Nastavitev časa -

6.     Stikalo

7.     Nastavitev časa +

8.     Nastavitev toplote +
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Kako napravo uporabljati

Osnovni procesi

1.     Potegnite pokrov pod določenim kotom tako, da držite ročaj pokrova. Slišali boste zvok, ki bo 
potrdil pravilen položaj.

2.     Vstavite kuhalno posodo in dodatke (če je potrebno).

3.     Če je za izbrani način na voljo vrtenje, preverite, ali je igla pravilno priključena

4.     Ne postavljajte hrane v bližino grelnika, lahko zgori.

5.     Zaprite pokrov pravilno.

6.     Priključite izdelek na napajanje.

7.     Pritisnite gumb Start in naprava se preklopi v stanje pripravljenosti.

8.     Pritisnite gumb Start, da izberete ustrezen način, ustrezen prednastavljen čas in temperatura 
se prikaže na zaslonu LED.

9.     Čas in temperaturo lahko nastavite glede na potrebe posameznika. (Če ni dodeljen noben 
način prednastavitve, bo naprava začela delovati, če je nastavljeni čas in temperatura.)

10.     Pritisnite gumb za zagon in naprava začne delovati.

11.     Ko dosežete določeno temperaturo, lahko grelni element ustavite. Grelni element se 
zažene, ko temperatura spet pade. Postopek se ponovi, dokler ni dosežen nastavljeni čas.

12.     Če med kuhanjem dodate druga živila, pritisnite gumb za sprostitev, da odprete pokrov, 
naprava takoj zaustavi ogrevanje (vendar se vrtenje nadaljuje). Po dodajanju hrane, zaprite 
pokrov in nadaljujte postopek.

13.     Ko je dosežen nastavljeni čas, bo naprava začela piskati. Odklopite vtič in izberite hrano. 
Ravnajte z vročimi predmeti previdno, da se izognete opeklinam. Postavite vroč pokrov in lonček 
na izolacijsko ploščico, da se izognete poškodbam mize.

Opozorilo: Nevarnost opeklin
Med končnim kuhanjem se ne dotikajte površine 
ročaja. Vroča je! Izberite lonec za kuhanje s kleščam

Opozorilo 
Pokrov ne spustite, dokler ni 
v pravilnem položaju.
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Referenčna tabela parametrov za različne načine

način privzeta toplota privzet čas predlagana oprema vrtenje
Turbo 230 15 vse
žar 200 30 igla za piščanca 

cvrtje 230 25 kletka za pečenje/cvrtje, 
zbadajoč žar 

Pečenje     180 20 ponev / dvojna mreža
Pizza 210 15 ponev / dvojna mreža
odmrzovanje 60 15 vse

Priporočeno je, da skupna teža živila ne presega 5 kg.  
Način žara in pečenja se uporabljata z nastavitvijo vrtenja. Pritisnite gumb za vrtenje, da ustavite 
vrtenje. Kontrolna lučka vrtenja na zaslonu LED ugasne. Privzeto se uporabljajo drugi načini brez 
vrtenja. Enkrat pritisnite gumb Rotate, da zaženete vrtenje.

 

Priporočena uporaba dodatkov
 
Dvojna mreža in ponev

Igla za piščanca
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Kletka za pečenje

Kletka za steak (ni vključeno)

Hrano lahko 
dvignete s pomočjo 

klešč.

Hrano lahko 
dvignete s 

pomočjo klešč.
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Čiščenje
·     Pred čiščenjem počakajte, da se telo naprave ohladi, da se prepreči opeklinam.

·     Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.

·     Površino naprave lahko očistite z rahlo navlaženo krpo

·     Notranji lonček in dodatki, kot so zgornji pokrov, friteza, dvojna mreža, se lahko opere z 
vodo in blagim detergentom.

·     Naprave ne potapljajte v vodo.

·     Preverite, ali je dodatna oprema suha pred ponovno uporabo.

Zbadajoč žar (ni vključeno)
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Navodila za odstranjevanje

Izjava o skladnosti

Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve 
Evropske direktive 2002/96/ES. Vse električne in elektronske naprave je 
potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na uradnih 
odlagališčih. Z ustreznim odlaganjem rabljenih izdelkov preprečite nevarnosti 
za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede 
pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, 
pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

 

Proizvajalec: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Ta izdelek je v skladu z naslednjimi Evropskimi 
direktivami:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)
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