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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EF Sorozatú elektromos olajsütőkhöz

Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft.
         www.tchungary.com

FONTOS TUDNIVALÓK 

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen 
olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés 
a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget 
tegyen.

A készülékek megfelelnek a jelenleg érvényes villamos biztonságtechnikai szabványoknak, va-
lamint CE minő-sítéssel rendelkeznek.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő 
meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• A hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a készülék adat-
tábláján feltüntetett feszültségadat megegyezik-e a hálózati feszültséggel!

• Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat részei megfelelőek, a gépet csak földelt 
elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.

• Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet, ha baleset történik.
• A gépek javítását kizárólag szakember végezheti. Minden javítási munkához hívja ki a hiva-

talos szervizt!
• A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból ere-

dő károkért, sérülésekért.
• Soha ne használjuk a gépet, ha az elektromos kábel nem ép.
• Ha nem használja a gépet, akkor kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
• Bármiféle tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a gép csatlakozódugóját a konnektorból.
• Bármiféle hiba vagy rendellenes működés esetén kapcsolja ki a gépet.
• A gépet kérjük tartsa jól szellőző helyen
• Ne helyezzen a gép közelébe semmilyen robbanóanyagot
• Ne használja a gépet olaj nélkül, mert ez csökkenti az élettartamát
• Ügyeljen arra, hogy gyerek ne érintse meg a berendezést működés közben (különösen az 

olaj tartályt és az olajleeresztő csapot ne)
• A balesetek elkerülése érdekében kapcsolja ki, illetve csatlakoztassa le a gépet az elektro-

mos hálózatról, ha hosszabb ideig nem használja.
• A javítási és karbantartási folyamatokra csak akkor kerülhet sor, ha a berendezést lecsatla-

koztatta az elektromos hálózatról
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• A javítási munkákat csak szakképzett személy végezheti
• Figyelmeztetés; a már használt olajnak alacsonyabb a lobbanáspontja, így könnyebben fel-

forrósodik
• Figyelmeztetés; ha az olajszint alacsonyabb az alsó limitnél, az tűzesetet okozhat
• Figyelmeztetés; ha átnedvesedett ételt helyez az olajsütőbe vagy túlsüti az ételt, az veszély-

forrás lehet

HASZNÁLAT

Használat előtt kérjük győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék 
műszaki adattábláján megadott adatokkal. Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat 
részei megfelelőek, a gépet csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.

1. Az olajtartályt töltse fel étolajjal, bizonyos típusokon ehhez segítségképpen láthat min és 
max jelzést.

2. A hőfokszabályzót állítsa „0” pozícióba,
3. Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, ekkor a zöld jelzőfény világítani fog. A hőfokszabály-

zó segítségével állítsa be a kívánt hőfokot, az óramutató járásával megegyezően tudja 
forgatni. Ekkor a sárga jelzőfény kezd világítani és a termikus csövek melegíteni kezdenek. 
Ha az olaj eléri a kívánt hőmérsékletet, akkor a hőfokszabályzó kikapcsol, a sárga jelzőfény 
kialszik és a csövek abbahagyják a melegítést. Ha az olaj hőmérséklete csökken, a hőfoksza-
bályzó automatikusan bekapcsol, a sárga jelzőfény világítani kezd és a termikus csövek újra 
elkezdenek melegíteni. Ez a folyamat folyamatosan ismétlődik, hogy az olajat megfelelő 
hőmérsékleten tartsa a készülék.

4. Ha az olaj hőmérséklete eléri a hőfokszabályzón beállított hőmérsékletet, akkor elkezdhe-
ti az olajsütő használatát. Bizonyos típusokhoz van időzítő is (EF-101/102/131/132/171/172). 
Állítsa be az időzítőt, ha elérkezett a beállított idő, az olajsütő jelez és kikapcsol, a sárga 
jelzőfény kialszik.

5. Az olajsütő tartalmaz egy olaj tankot és egy kosarat. Az olajsütő kosarához tartozik egy 
fogantyú is. Az ételt helyezze a kosárba és így merítse bele az olajba; ha kész az étel, emelje 
meg a kosarat és hagyja hogy a felesleges olaj lecsöpögjön.

6. Az olajsütő fedele azt a célt szolgálja, hogy a tartály tiszta maradhasson és tartsa belül a 
meleget. Ügyeljen arra, hogy a amikor felhelyezi a fedelet, azon ne legyen víz.

7. A használt olajat leengedheti az olajleeresztő csappal. Ehhez távolítsa el a tartály belse-
jében lévő leengedő nyílást védő lemezt. Kérjük csak akkor cserélje az olajat, ha az már 
szobahőmérsékletűre hűlt.

8. Ha végzett a sütéssel, állítsa vissza a hőfokszabályzót a „0” pozícióba, az óra járásával 
ellentétesen. A biztonság érdekében csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról.
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MŰSZAKI ADATOK

Model Tápfeszültség Felvett 
teljesítmény(kW)

Kapacitás
(L)

Méret (mm) Nettó súly 
(kg)

EF-101 ~220V,60Hz 1.5 10 290×440×285 6

EF-102 ~220V,60Hz 1.5×2 10×2 590×440×285 9.5

EF-131 ~220V,60Hz 2.5 13 290×440×330 6.5

EF-132 ~220V,60Hz 2.5×2 13×2 590×440×330 10.5

EF-171 ~220V,60Hz 3 17 550×340×370 8.5

EF-172 ~220V,60Hz 3×2 17×2 550×640×370 17

EF-171/C ~220V,60Hz 5 17 550×340×905 18

EF-172C ~220V,60Hz 5×2 17×2 550×640×905 35

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

A tisztításhoz közvetlenül használat után használhat nedves ruhát vagy ha szükséges, akkor 
semleges tisztítószert, de arra ügyeljen, hogy az elektromos szabályzó boxot nem érheti víz.

  HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a 
szakszerű szétszerelés céljából

A CSOMAG TARTALMAZZA (DB)

EF -101 EF-102 EF-131 EF-132 EF-171 EF-172 EF-171/C EF-172/C

Elektromos 
olajsütő 1 1 1 1 1 1 1 1

Kosár 1 2 1 2 1 2 1 2

Hengerfej 1 2 1 2 1 2 1 2

Haszn. ut. 1 1 1 1 1 1 1 1

Tanúsítvány 1 1 1 1 1 1 1 1
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