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FRITEUZĂ 2200W 3L FALAFEL ESPERANZA 

 
SPECIFICAȚII TEHNICE 
Tensiune nominală: 220-240 V 
Frecvență nominală: 50/60 Hz 
Putere consumată: 2000 W 
Picioare de cauciuc anti-derapante 
Capacitate maximă de ulei: 3 L 
Lungime cablu: 80 cm 
Dimensiune produs (după asamblare): 53,5 x 21 x 27 cm 
Greutate netă: 2,25 kg 
 
INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultări 
ulterioare. Păstrați garanția, bonul fiscal și, dacă este posibil, ambalajul cu tot ce este în interior. Dacă 
oferiți acest aparat altor persoane, vă rugăm să le dați și acest manual de utilizare. 

 Aparatul este proiectat exclusiv pentru uz privat și în scopul prevăzut în acest manual. Acest 
aparat nu este destinat pentru uz comercial. 

 Nu utilizați aparatul în exterior. Feriți-l de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate 
(nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și margini ascuțite. Nu manipulați sau 
utilizați produsul cu mâinile ude. 

 Când curățați sau depozitați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu 
de cablu) dacă nu este utilizat și scoateți accesoriile atașate. 

 Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă părăsiți camera în care este utilizat 
aparatul, ar trebui să îl opriți. Scoateți aparatul din priză. 

 Aparatul și cablul acestuia trebuie verificate în mod regulat. Dacă sunt deteriorate, nu mai 
utilizați aparatul. 

 Nu încercați să reparați aparatul singur. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. Pentru 
a evita expunerea la pericole, înlocuiți întotdeauna cablul defect doar la producător sau la un 
service autorizat, cu un cablu de același tip. 

 Utilizați doar piese de schimb originale. 

 Acordați atenție specială capitolului ”Instrucțiuni speciale privind siguranța”. 
COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 

 Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) 
departe de aceștia. 

AVERTISMENT! 

 Nu lăsați copiii mici să se joace cu foliile, există pericol de sufocare! 

 Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, 
senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza 
produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru 
siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. 
Acesta nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 

 
INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA 

 Nu utilizați aparatul fără ulei. Friteuza se va deteriora dacă este încălzită fără ulei. Grăsimea 
care nu poate fi topită va duce la supraîncălzirea friteuzei. 

 Înainte de utilizarea friteuzei pentru prima dată, spălați recipientul pentru ulei, capacul și coșul 
pentru prăjit în apă caldă cu detergent și uscați-le bine. Este important ca friteuza să fie uscată 
complet înainte de utilizare deoarece apa face ca uleiul cald să stropească. 

 Nu introduceți unitatea principală sau cablul de alimentare în apă. 

 Nu puneți prea multe ingrediente sau ustensile nerecomandate de producător în friteuză. 
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 Pentru a evita arsurile, nu atingeți părțile de metal ale friteuzei deoarece sunt foarte fierbinți. 
Utilizați întotdeauna mănuși rezistente la căldură. 

 Puneți dispozitivul pe o suprafață stabilă și nivelată pentru a preveni căderea dispozitivului. 

 Folosiți dispozitivul doar pentru prăjit. Prăjiți doar alimente consumabile și care pot fi prăjite. 

 Așteptați ca dispozitivul să se răcească înainte de a-l muta, curăța sau depozita. Prindeți 
întotdeauna dispozitivul de mânere și deconectați-l de la priză înainte de a-l muta. 

 Nu utilizați aparatul fără a introduce ulei sau grăsime. Asigurați-vă  întotdeana că nivelul 
uleiului este între marcajele minum și maxim din interiorul vasului pentru ulei. Nu depășiți 
nivelul maxim, deoarece uleiul ar putea să curgă. 

 Asigurați-vă că părțile fierbinți ale dispozitivului nu sunt expuse la materiale inflamabile, cum 
ar fi perdele, fețe de masă etc. deoarece pot produce un incendiu. 

 Nu acoperiți niciodată dispozitivul cu niciun fel de material. Asigurați o ventilație adecvată 
atunci când utilizați dispozitivul. 

 Este interzis să puneți capacul pe aparat în timp ce acesta funcționează, deoarece poate cauza 
un incendiu sau uleiul ar putea să iasă din aparat. Capacul poate fi folosit doar pentru 
depozitarea și mutarea aparatului (doar dacă aparatul s-a răcit). 

 Friteuza poate ajunge la temperaturi ridicate atunci când este utilizată. Preparatele cu ulei ar 
putea lua foc dacă sunt supraîncălzite. Aveți mare grijă! 

 Nu utilizați friteuza perioade lungi. Opriți aparatul după ce ați terminat de utilizat dispozitivul. 

 Când utilizați grăsime solidă, aceasta trebuie să se dizolve încet pentru a înconjura elementul 
de încălzire. Există pericolul de supraîncălzire dacă grăsimea este utilizată pentru prima dată 
sau dacă este dizolvată la o temperatură prea mare. 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

 Capac cu mâner 

 Coș pentru prăjit 

 Indicator alimentare 

 Indicator încălzire 

 Comutator temperatură 

 Carcasă din oțel indoxidabil cu 
mâner 

 Orificiu depozitare cablu (în partea 
din spate a unității principale) 

 Recipient pentru ulei detașabil 

 Unitatea principală cu elemenți de 
încălzire 

 Mâner detașabil pentru coșul 
pentru prăjit 

 Buton RESETARE 
 
 
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

 Scoateți toate componentele din ambalaj. 

 Trageți ușor în sus unitatea principală până când se eliberează de carcasa din oțel inoxidabil. 

 Spălați toate componentele (capac, recipient pentru ulei, coș pentru prăjit, elemente de 
încălzire (în afară de unitatea principală)) cu apă caldă și detergent apoi curățați-le cu apă 
curată, uscați-le și ștergeți-le cu un material textil curat și moale. 
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PREGĂTIREA UTILIZĂRII APARATULUI 

 Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă. 

 Asigurați-vă că toate componentele aparatului sunt complet uscate înainte de utilizare pentru 
a evita accidentarea cauzată de stropire. 

 Introduceți recipientul pentru ulei în carcasă. 

 Aliniați unitatea principală în canelurile din spatele carcasei. Friteuza este echipată cu un 
micro-întrerupător de siguranță care u va permite funcționarea unității principale decât dacă 
este așezată corespunzător în ambele caneluri din carcasă. 

 Adăugați cantitatea adecvată de ulei în recipientul pentru ulei (aproximativ 2.5 L). Nu puneți 
ulei peste nivelul maxim sau sub nivelul minim marcate în interiorul rezervorului. 

 Fixați amblele brațe de mâner și tliberați-le atunci când capetele brațului alunecă în orificiile 
interioare ale coșului. Puteți ridica coșul cu mânerul în mod uniform. 

 Conectați aparatul la priză, iar indicatorul de alimentare se va aprinde. 

 Rotiți comutatorul de alimentare la temperatura dorită pentru a începe încălzirea. 
NOTE: 

 Dispozitivul poate începe să funcționeze doar când unitatea principală este fixată bine în 
carcasă. 

 Uleiul lichid este potrivit pentru friteuză. Dacă dotiți să utilizați grăsime solidă, tăiați grăsimea 
în bucăți mici și selectați cea mai mică temperatură. Când utilizați grăsime solidă, aceasta 
trebuie să se dizolve încet pentru a înconjura elementul de încălzire. Există pericolul de 
supraîncălzire dacă grăsimea este utilizată pentru prima dată sau dacă este dizolvată la o 
temperatură prea mare.  

 
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI 
Când dispozitivul este pornit, setați comutatorul de temperatură la temperatura dorită. Pentru a 
atinge o temperatură stabilă și potrivită pentru utilizare, este necesar să așteptați 10-15 minute. Când 
temperatura dorită este atinsă, indicatorul de încălzire se va stinge. Preîncălzirea adecvată vă permite 
să obțineți cartofi prăjiți rumeniți și crocanți. 

 Conectați dispozitivul la priză, iar indicatorul de alimentare se va aprinde. 

 Rotiți comutatorul de temperatură la temperatura dorită, indicatorul de alimentare se va 
aprinde. Când temperatura dorită este atinsă, indicatorul de încălzire se va stinge. Când 
temperatura scade, termostatul va fi activat automat, iar indicatorul de încălzire se va aprinde 
din nou. Va păstra temperatura selectată automat. 

 Puneți coșul în recipientul pentru ulei, acest va sta peste elementele de încălzire. 

 Când friteuza a atins temperatura dorită, ridicați coșul utilizând mânerul și atașați-l la marginea 
friteuzei. 

 Puneți cantitatea adecvată de cartofi proaspeți, pește, pui, etc.,  în coșul pentru prăjit încet 
pentru a evita stropirea și coborâți coșul complet în ulei sau grăsime. 

 Puteți amesteca puțin alimentele în timp ce se prăjesc. 

 Când mâncarea este gata, ridicați coșul de mâner și agățați-l pe marginea recipientului pentru 
ulei de cârligul coșului pentru a lăsa uleiul să se scurgă. Dacă este necesar puteți scoate coșul 
din recipientul pentru ulei. 

 După utilizare, rotiți comutatrul de temperatură în poziția MIN și deconectați dispozitivul. Nu 
mutați niciodată aparatul atâta timp cât uleiul sau grăsimea sunt încă calde. 

Atenție: Această friteuză are un întrerupător de siguranță care se declanșează dacă unitatea se 
supraîncălzește accidental (ex.: dacă comutatorul de temperatură nu mai funcționează). Când se 
întâmplă acest lucru, prima dată rotiți comutatorul de alimentare în poziția MIN șți deconectați 
aparatul de la sursa de alimentare. Așteptați ca dispozitivul să se răcească complet (aproximativ 15 
minute). Apoi apăsați butonul RESET situat în partea din spate a unității principale cu un obiect lung, 
subțire și tare (ex.: scobitoare) care să se potrivească. Acum puteți porni din nou unitatea. 
SFATURI PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE DE PRĂJIRE 
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 Alimentele nu trebuie să conțină multă apă. Alimentele foarte ”umede” pot face ca uleiul să 
producă spumă și se poate revărsa. 

 Alimentele pentru prăjit trebuie să aibă aproximativ aceeași dimensiune pentru a vă asigura că 
se gătesc uniform și complet. 

 Multe tipuri de alimente necesită să fie acoperite. Aluatul și pesmetul sunt cele mai utilizate. 

 Înainte de a adăuga alimentele, asteptați ca friteuza să ajungă la temperatura dorită și ca 
indicatorul de încălzire să se stingă. 

 NU supraîncărcați coșul. 
 
SETAREA TEMPERATURII PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE 

ALIMENTE TEMPERATURĂ (ºC) MINUTE (APROXIMATIV) 

Gogoși 180 2-4 

Vinete 180 5-7 

Piept de pui 170 12-15 

Bucăți de piept de pui pane 175 12-15 

File de pește pane 180 5-6 

Pește în aluat 165 6-8 

Inele de ceapă 175 5-7 

Ciuperci în pesmet 175 3-5 

Cotlet de porc pane 175 7-10 

Creveți 175 2-4 

Cotlete de vițel 170 7-10 

Cartofi prăjiți 190 5-7 

Cartofi steak 190 5-7 

Chips-uri de cartofi 190 5-8 

 
CURĂȚARE 

 Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. 
 Nu introduceți niciodată unitatea principală în apă pentru a o curăța. Ar putea duce la 

electrocutare sau incendiu. 
 Nu utilizați perii dure sau ustensile abrazive pentru a curăța aparatul. 
 Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi. 

 
DEPOZITARE 

 Curățați dispozitivul confrom instrucțiunilor de mai sus. Lăsați accesoriile să se usuce complet. 

 Vă recomandă să depozititați dispozitivul în ambalajul original dacă nu va fi utilizat o perioadă 
mai lungă de timp. 

 Depozitați întotdeauna produsul într-un loc bine ventilat și uscat. 

 Ungeți  în mod regulat conurile de oțel cu ulei vegetal. 
 

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 

 

RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru 
a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, 
vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic 
joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  


