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Topeltfritüür PC-FR 103 

  



Kasutusjuhend 
Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme  kasutamist. 

Kasutusjuhendis olevad sümbolid 
Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist. 

 HOIATUS: 
See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule. 
 

ETTEVAATUST: 
See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele. 
 

 MÄRKUS: 
Markeeritud nõuanded ja info. 

 
Üldine ülevaade 
Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos 
garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale 
isikule, lisage kaasa ka juhend. 
• Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel 

eesmärgil. 
• Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest 

päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge 
seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust 
viivitamatult.  

• Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust 
(tõmmake pistikust, mitte juhtmest). 

• Ärge jäta töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage 
pistik kontaktist. 

• Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet 
ei tohi kasutada. 

• Kasuta ainult originaal-lisasid. 
• Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.) 

 HOIATUS! 
Ettevaatust! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht! 
• Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile. 
 

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks 
Tootelt leiate järgmised hoiatavad ikoonid või info: 
   HOIATUS: Kuum pind! 
   PÕLETUSE OHT! 
   Seadme pind võib minna töö käigus väga kuumaks. 
• Fritüüri kaant avades kasutage pajakindaid! 
 

 HOIATUS: 
• Ärge kasutage seadet ilma õli või rasvata. Tulekahju oht! 
• Ärge lisage õlile vett! Tulekahju/plahvatuse oht! 



• Õli ja rasv võivad ülekuumenemisel süttida. Palun olge ettevaatlik! Ärge unustage seadet 
peale kasutamist välja lülitada. Lülitage seade alati „0“ positsiooni ja lahutage 
vooluvõrgust. 

 

 ETTEVAATUST: Kütteelemendi ülekuumenemine 
Palun lugege hoolikalt järgmist informatsiooni kui kasutate fritüüris rasva! 
Rasv sulab aeglaselt, seega võib see ümbritseda kütteelementi. 
Kui rasv pannakse fritüüri esmakordselt või sulatatakse uuesti, on ülekuumenemise oht 
kui valitud temperatuur on liiga kõrge! 
 

 ETTEVAATUST: Kütteelemendi ülekuumenemine Pannes rasva esmakordselt fritüüri  
• Sulatage rasv esmalt eraldi anumas. 

HOIATUS: 
Ärge kuumutage rasva üle 50 °C, et vältida kehavigastusi rasva valamisel anumast fritüüri. 
• Valage vedel rasv fritüüri rasvanõusse. 
• Kui vajalik rasva tase on saavutatud, võite termostaadi seada soovitud temperatuurile. 
Hangunud rasva soojendamine fritüüris 
Kui rasv on fritüüris hangunud, on keeruline teada saada, kui palju on juba sellest 
kütteelemendi juures sulanud. 
• Lülitage termostaat aeglaselt sisse, kuni märgutuli näitab kütteelemendi töötamist. 

Stopp! Ärge keerake rohkem! Nüüd sulatab kütteelement rasva aeglaselt. 
• Veidikese aja pärast lülitub küte välja. 
• Lüitage küte uuesti sisse, pisut termostaati reguileerides. 
• Korrake toimingut, kuni rasv on sulanud. 
• Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu 

vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet, lastes 
selle vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul. 

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete häiretega, 
tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja 
oskused seadme kasutamiseks.  

• Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. 
• Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelvalveta. 

 ETTEVAATUST: 
• Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. 
• Erinevad pinnad puutuvad kokku toidu ja rasvaga. Järgige juhiseid peatükis 

“Puhastamine”. 
• Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi. 
• Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning sarnastes kohtades nagu: 

 kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades. 
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks 

 hotellide, motellide, külalistemajade klientidele. 

 põllumajanduses; 

 külalistemajades 
 

 



Pakendi sisu 
1 kaas 
1 korpus 
1 friteerimisnõu 
1 kütteelemendiga juhtseadis 

2 väikest friteerimiskorvi 
1 suur friteerimiskorv 
3 friteerimiskorvi käepidet 

 
Seadme lahtipakkimine 
1. Võtke seade pakendist välja. 
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp. 
3. Kontrollige, kas kogu lisavarustus on kaasas. 
4. Kui pakend ei ole täielik või märkate seadmel kahjustusi, ärge seda kasutage. Viige see kohe 

müüjale tagasi. 

 MÄRKUS: 
Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“. 

 
Ülevaade seadmest 
1. Sisse/välja lüliti ja taimeri lüliti 
2. Toite märgutuli (punane) 
3. Temperatuuri märgutuli (roheline) 
4. Termostaat 
5. Friteerimisrasva nõu 
6. Turvalüliti 

7. Lähtestusnupp 
8. Toitekaabli sahtel 
9. Friteerimiskorv (väike) 
10. Korpus 
11. Friteerimiskorv (suur) 

 
Kasutusjuhised 
Kasulikud nõuanded 
• Eemaldage õlist alati toidujäägid (nt kartulitükid jms). Peale mõnekordset kasutamist tuleks õli 

vahetada. Kasutage kõrgekvaliteedilist friteerimisõli või -rasva. 
• Rasv ja õli peab olema kuumutatav kõrge temperatuurini. Ärge kasutage margariini, oliiviõli ega 

võid, kuna need hakkavad juba madalal temperatuuril suitsema. Soovitame kasutada 
friteerimisõli. 

 HOIATUS: OHT! 
• Oluline on rasva / õli regulaarselt vahetada. 
• Ärge kasutage jääd sisaldavaid külmutatud toiduaineid. 
• Kuivatage niiske toit enne friteerimist. 
• Kui kasutatav toit on liiga niiske (nt kartulilaastud sisaldavad palju jääd, jne), võib tekkida palju 

vahtu, mis halvemal juhul võib põhjustada kuuma rasva/õli ülevoolamise ja põhjustada 
kehavigastusi. 

• Pidage silmas, et tuvalüliti (6) toimib, kui juhtelement on juhtseadisesse sisestatud. 
• Valige õige temperatuur ja kontrollige toidu valmidust friteerimise ajal. Rusikareegel on, et eel-

friteeritud toit vajab kõrgemat temperatuuri kui toores toit. 
• Ärge kandke ega liigutage seadet kui õli/rasv on veel kuum. 
• Kui friteerite taignatoodet, eemaldage liigne taigen ja asetage tükk ettevaatlikult õlisse. 
• Palun veenduge, et fritüüri korvi käepide on korralikult paigaldatud. 
• Friteerimiskorvi ei tohi täita rohkem kui 2/3 ulatuses. Ärge korvi üle täitke. 

 MÄRKUS: Maksimum maht 
Suur friteerimiskorv 1000 g 
Väike friteerimiskorv kumbki 500 g 
 
 



Näpunäiteid akrüülamiidi kontsentratsiooni vähendamiseks 
• Akrüülamiid on keemiline ühend. See tekib kõrgete süsivesikute (tärklis ja suhkur) sisaldusega 

toiduainete nagu näiteks kartul ja teraviljatooted töötlemisel (frittimine, küpsetamine, 
praadimine, küpsetamine ja grillimine). 

• On kahtlus, et akrüülamiid kahjustab geneetikat ja põhjustab vähki. Tegelik oht inimestele ei ole 
teada. 

• Me soovitame friteerimisel mitte ületada 170 °C. 
• Veelgi enam, me soovitame friteerida nii lühikest aega kui võimalik ja küpsetada toit 

maksimaalselt kuldkollase värvuseni. 
• Paksemate kartulilaastude või -tükkide puhul mõjutab akrüülamiid põhiliselt välist kihti. 
• Kui valmistate kartulikrõpse värsketest kartulitest, võite kooritud ja viilutatud tükke umbes tund 

aega eelnevalt leotada. Sellega eemaldate suhkruid (akrüülamiidi põhiline koostisaine) välimiselt 
kihilt. 

 

Kasutuselevõtt 
Enne esmakordset kasutamist 
1. Kinnitage käepide friteerimiskorvile: 

 Suruge käepideme otsas olevad traadid kokku. 

 Sisestage klambrid korvi küljes olevatesse traataasadesse. 

 Lukustage käepide korvile. 

 
2. Tõmmake toitejuhe juhtmesahtlist. 
 
Elektriühendus 
• Veenduge, et seadme pinge (vt andmeid seadme põhjal) vastab Teie vooluvõrgu pingega. 
• Toitejuhe peab olema korralikult paigaldatud maandatud pistikupesasse. 
 
Ühendamine vooluvõrku 
Seadme koguvõimsus on kuni 3000 W. Selle ühendamiseks on soovitav kasutada eraldiseisvat 16 A 
kaitsmega toiteliini . 

 ETTEVAATUST: Ülekoormus! 
• Kui kasutate pikendusjuhet, peaks selle ühe kaabli läbimõõt olema vähemalt 1,5 mm². 
• Ärge kasutage multi-pistikupesa kuna seade on selleks liiga võimas. 
 
On/off - lüliti 
Kui lüliti on „0“ asendis, on seade väljalülitatud. 
Seadet on võimalik kasutada kahel viisil: 

Kasutamine taimerita 
1. Lülitage seade sisse liigutades lüliti (1) „ON“ positsiooni. 
2. Valige temperatuuri nupuga (4) soovitud temperatuur. 

Taimeriga kasutamine 
1. Valige taimeriga (1) soovitud valmistusaeg (5-30 minutit). 
2. Valige temperatuuri nupuga (4) soovitud temperatuur. 

 MÄRKUS: 
Kui aeg on täis, kõlab kell. Seade lülitub automaatselt välja. 

 



Kasutamine 
1. Veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja väljalülitatud (Kontrolllamp ei põle.) 
2. Võtke kaas fritüürilt. Veenduge, et kaas oleks alati seadme kuumenemisel või friteerimisel 

suletud. 
3. Eemaldage friteerimiskorv ja täitke nõu õli või rasvaga (maksumaalselt 5 l). Täitmisel jälgige 

miinimum- ja maksimumtaset. 
4. Ühendage pistik kontakti. Punane kontrolltuli süttib. Valige soovitud temperatuur keerates 

termostaadi nuppu (4). 
5. Lülitage seade on/off lülitist sisse. Seadke lüliti „ON“ positsiooni või määrake aeg. 
6. Roheline märgutuli süttib. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, roheline märgutuli kustub. 

Pange friteerimiskorv toiduga ettevaatlikult kuuma rasva sisse. 
7. Roheline märgutuli süttib küpsetamise ajal mitmeid kordi. See on normaalne ja näitab, et 

termostaat kontrollib seadet. Kui friteerimine on lõppenud (friteerimise aja leiate toidupakendilt 
või retseptiraamatust), võtke korv fritüürist välja. 

8. Laske õlil nõrguda.  
 
Töö lõpetamine 
1. Seadke on/off lüliti „0“ positsiooni. 
2. Keerake temperatuuri valiku ja/või taimeri nupud tagasi algusesse. 
3. Eemaldage pistik kontaktist. 
4. Jätke seade jahtuma. 
 

Puhastamine 

 HOIATUS: 
• Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud. 
• Ärge kastke kunagi juhtseadet vette. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. 
 

 ETTEVAATUST: 
• Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid. 
• Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid. 
Enne puhastamist veenduge, et seade on täielikult jahtunud. Enne seadme uuesti kasutamist oodake 
igal juhul 1-2 tundi, et vältida põletust. 
 
Friteerimisnõu 
• Õli vahetamiseks tõmmake õlinõu välja ja valage õli ära. 
• Kõik eemaldatavad osad tuleb pesta sooja vee ja nõudepesuvahendiga. See on pestav 

nõudepesumasinas. Ärge kasutage liiga palju pesuvahendit. 
 
Friteerimiskorvid ja kaas 
• Korvid, käepidemed ja kaas tuleb pesta sooja vee ja pehme pesuvahendiga.  
• Veenduge, et kõik osad saaksid peale pesemist hoolikalt kuivatatud. 
 
Korpus ja juhtseadis 
Puhastage need osad kergelt niiske lapiga. 

 
Hoidmine 
• Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada. 
• Soovitame hoida seadet originaalpakendis, kui te seda pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatusest eemal. 

 



Veatuvastus 
Seade ei tööta. 

Vigade lahendamine: 
• Kontrollige vooluvõrgu ühendusi. 
• Kontrollige on/off lüliti asendit. 
• Kontrollige termostaadi positsiooni. 

Teised võimalikud põhjused: 
Seadmel on ohutuslüliti (6). 
See takistab küttekeha kogemata sisselülitumist. 

Vigade lahendamine: 
Kontrollige, kas juhtelement on õigesti kohal. 
 
Ülekuumenemiskaitse 
• Kui õli läheb liiga kuumaks, lülitab ülemuumenemiskaitse seadme automaatselt välja. Nüüd ei saa 

seadet enam kasutada. 
• Lahutage seade vooluvõrgust. 
• Alles peale seadme täielikku jahtumist võite vajutada „RESTART“ nuppu (7) juhtelemendi taga, et 

seadet uuesti kasutada. Selleks vajate plastist või puust vähemalt 4 cm pikkust eset. 

 
Tehnilised näitajad 
Mudel: ..........................................................................................................................  PC-FR 1038 
Toide .................................................................................................................... : 230 V~ 50/60 Hz 
Voolutarve: .......................................................................................................................... 3000 W 
Kaitseklass: ..................................................................................................................................... I 
Netokaal  ...........................................................................................................................  u. 3,2 kg 
 
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi. 
Seadet on testitud vastavalt CE juhistele , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge 
direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele. 
 
 
 
 

 

Utiliseerimine 
"Prügikasti “ sümboli tähendus  
Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. 
Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti.  
Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi 
vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot 
kohalikust omavalitsusest. 


