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Γενικές οδηγίες ασφαλείας
∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις 
οδηγίες συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης, της 
απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το 
κιβώτιο
µε την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν 
την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ 
επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.
Η συσκευή προορίζεται µονάχα για ιδιωτική χρήση 
και για συγκεκριµένο σκοπό. ∆εν προορίζεται για 
εµπορική χρήση. 
Μην την χρησιµοποιείτε σε  ανοιχτό χώρο. 
Κρατείστε την µακριά από πηγές θερµότητας, από 
το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ µην την βυθίσετε σε 
υγρά) και αιχµηρά αντικείµενα. Μην 
χρησιµοποιείτε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. 
Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την 
αµέσως από την πρίζα. 
Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό 
καιρό ή προσαρµόζετε αξεσουάρ, 
απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την 
πρίζα (τραβήξτε το βύσµα και όχι το καλώδιο), εάν 
δεν χρησιµοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό 
αφαιρέστε τα ενσωµατωµένα αξεσουάρ.
Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς 
επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωµάτιο, 
απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το 
καλώδιο από την πρίζα. 
Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην 
χρησιµοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί 
βλάβες.
Μην επισκευάζετε την συσκευή µόνοι σας. Πάντα 
να επικοινωνείτε µε εξειδικευµένους τεχνικούς. Για 
να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον 
κατασκευαστή ή από εξειδικευµένους τεχνικούς να 
σας αλλάξουν κάποιο ελαττωµατικό καλώδιο κλπ.
Χρησιµοποιείτε µονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές 
οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτοµα µε αναπηρία
 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, 
παρακαλούµε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες 
(όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο 
κλπ.) µακριά από αυτά.
Προσοχή! Μην αφήνετε τα µικρά παιδιά να 
παίζουν µε τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας!
 Προκειµένου να προστατευθούν παιδιά και 
ευπαθή άτοµα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
χρησιµοποιείται µόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε 
µικρά παιδιά να παίζουν µαζί της.

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο
Οι σηµαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, 
έχουν τονιστεί. ∆ώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή 

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

για να αποφύγετε ατυχήµατα και βλάβες στη 
συσκευή:

Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει 
πιθανούς κινδύνους τραυµατισµού. 

Προσοχή:
∆είχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα. 

Σηµείωση:
Τονίζει συµβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Προειδοποίηση:
- Μην κλείνετε το καπάκι της φριτέζας κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας, επειδή το λάδι µπορεί να υπερχειλίσει και να 
προκαλέσει µια εκ νέου πυρκαγιά. Το καπάκι θα πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί µόνο για την προστασία κατά την 
αποθήκευση, αφού το λάδι έχει κρυώσει.
- Ποτέ µην προσθέτετε νερό στο λάδι!
- Έλαια και λίπη µπορεί να καούν εάν υπερθερµανθούν. 
Παρακαλείσθε να είστε προσεκτικοί! Μην ξεχάσετε να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση! 
Πρώτα γυρίστε το θερµοστάτη σε χαµηλότερη θέση και 
στη συνέχεια αφαιρέστε το βύσµα.

Επεξήγηση των Εξαρτηµάτων
1 Λυχνία POWER (κόκκινη)
2 Θερµοστάτης
3 ∆ιακόπτης ασφαλείας
4 Κουµπί επανεκκίνησης
5 Χώρος µαζέµατος καλωδίου
6 ∆οχείο για λάδι τηγανίσµατος
7 Εξωτερικό περίβληµα
8 Καλάθι τηγανίσµατος

Σκοπός χρήσης
Η συσκευή αυτή χρησιµοποιείται για βαθύ 
τηγάνισµα των τροφίµων.
Προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως τέτοια. Μπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µόνο µε τον τρόπο που 
περιγράφεται στις εν λόγω οδηγίες χρήσης. Η 
συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για 
εµπορικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής αυτής 
θεωρείται ότι είναι αντίθετη προς την 
προβλεπόµενη χρήση και µπορεί να οδηγήσει σε 
ζηµιές σε υλικά ή ακόµη και σωµατικές βλάβες.
Η φίρµα C. Bomann GmbH δεν αποδέχεται καµία 
ευθύνη για ζηµία που προκαλείται ως αποτέλεσµα 
της χρήσης αυτής της συσκευής αντίθετη προς 
την προοριζόµενη χρήση της.



Θέτοντας σε λειτουργία
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη 
φορά

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία. Στη συνέχεια, βγάλτε 
το καπάκι από τη φριτέζα. Μέσα στη φριτέζα θα 
βρείτε ένα καλάθι τηγανίσµατος. Πάρτε όλα τα 
αντικείµενα έξω από τη φριτέζα.
2. Προτείνεται να καθαρίζετε το καπάκι, 
περίβληµα, δοχείο και καλάθι τηγανίσµατος, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισµός”.
3. Παρακαλούµε να τραβήξετε το καλώδιο του από 
τον ειδικό χώρο µαζέµατος.

Χρήσιµες συµβουλές για τη χρήση
1. Αφαιρείτε πάντα το υπολείµµατα φαγητού που 
παραµένουν στο λάδι (π.χ. κοµµατάκια από 
πατάτες).
Αλλάζετε το λάδι τακτικά. Χρησιµοποιήστε υψηλής 
ποιότητας λάδι τηγανίσµατος ή λίπος για 
τηγάνισµα.
2. Το λάδι τηγανίσµατος πρέπει να είναι τέτοιο που 
να µπορεί να θερµαίνεται σε υψηλή θερµοκρασία. 
Μη χρησιµοποιείτε µαργαρίνη, ελαιόλαδο ή 
βούτυρο: δεν είναι κατάλληλα για τηγάνισµα, γιατί 
δηµιουργούν καπνό σε πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες. Προτείνουµε τη χρήση υγρού 
λαδιού τηγανίσµατος.

Προειδοποίηση:
Σηµειώστε αυτή τη σηµαντική πληροφορία αν 
σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε λίπος!

Εάν χρησιµοποιείτε λίπος, παρακαλούµε να το διαιρέσετε 
σε µικρά κοµµάτια. Γυρίστε το θερµοστάτη σε χαµηλή 
θερµοκρασία και προσθέστε τα κοµµάτια σιγά-σιγά. Αφού 
το λίπος έχει λιώσει και η σωστή στάθµη λαδιού έχει 
επιτευχθεί µπορείτε να ρυθµίσετε την επιθυµητή 
θερµοκρασία στο θερµοστάτη.

Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε 
το λίπος στο καλάθι τηγανίσµατος!

3. Προκειµένου να µειωθεί η περιεκτικότητα 
ακρυλαµιδίου των τροφίµων που περιέχουν άµυλο 
(πατάτες,
δηµητριακά), η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια του 
τηγανίσµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 170 ° 
C (ή
ενδεχοµένως, 175°C). Επιπλέον, ο χρόνος 
τηγανίσµατος θα πρέπει να είναι ο βραχύτερος 
δυνατός και το φαγητό να τηγανίζεται µέχρι να 
γίνει χρυσοκίτρινο.
4. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι ο διακόπτης 
ασφαλείας (4) τίθεται σε λειτουργία όταν εισάγεται 
το στοιχείο ελέγχου στο οδηγό µηχανισµού.
5. Επιλέξτε τη σωστή θερµοκρασία τηγανίσµατος 
και ελέγξτε την ποιότητα των τροφίµων που 

πρόκειται να τηγανιστούν. Ένας γενικός κανόνας 
είναι ότι τα προ-τηγανισµένα τρόφιµα απαιτούν 
υψηλότερη θερµοκρασία από τα ωµά τρόφιµα.
6. Μην µεταφέρετε ή να µετακινήσετε τη φριτέζα, 
αν το λάδι ή το λίπος είναι ακόµα ζεστό.
7. Όταν το τηγάνισµα ζύµη-όπως τρόφιµα ξυστά 
από το υπερβάλλον ζύµη και να θέσει τα κοµµάτια 
προσεκτικά
µέσα στο λάδι.
8. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η λαβή του 
καλαθιού τηγανίσµατος έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Πιέστε τα άκρα του σύρµατος προς το 
ελεύθερο άκρο της λαβής.
- Τοποθετήστε τα στηρίγµατα στις συρµάτινες 
στεφάνες µέσα στο καλάθι.
- Το καλάθι τηγανίσµατος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2 / 3 χωρητικότητάς του. Μην 
παραγεµίζετε το καλάθι τηγανίσµατος.

9. Σκουπίστε τα τρόφιµα που είναι ξηρά ή υγρά µε 
ένα πανί πριν από το τηγάνισµα.

Προσοχή:

Σε περίπτωση τροφίµων που είναι πολύ υγρά (π.χ. 
κατεψυγµένες πατάτες κλπ.) µεγάλη ποσότητα αφρού 
µπορεί να δηµιουργηθεί, ο οποίος υπό ορισµένες 
συνθήκες µπορεί να προκαλέσει ξεχείλισµα του λαδιού.

Χρήση
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεµένη στην πρίζα και είναι κλειστή. (Οι 
λυχνίες ελέγχου είναι σβηστές)
2. Αφαιρέστε το καπάκι από τη φριτέζα.
3. Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσµατος και γεµίστε 
το δοχείο µε λάδι ή λίπος (ανώτατο όριο 3 λίτρα). 
Το επίπεδο λαδιού ή λίπους πρέπει να βρίσκεται 
µεταξύ της ένδειξης του ελάχιστου και µέγιστου 
επιπέδου.
4. Εισάγετε το βύσµα σε µια πρίζα 230 V, 50 Hz. Η 
κόκκινη λυχνία ελέγχου ανάβει. Ρυθµίστε την 
επιθυµητή θερµοκρασία  στρέφοντας το διακόπτη 
θερµοκρασίας (3).
5. Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει. Μόλις η  
θερµοκρασία που έχει οριστεί έχει επιτευχθεί, η 
πράσινη λυχνία ελέγχου σβήνει. Τοποθετήστε το 
καλάθι τηγανίσµατος που περιέχει τα αντικείµενα 
που πρόκειται να τηγανιστούν µε προσοχή στο 
καυτό λίπος.
6. Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει και σβήνει 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τηγανίσµατος. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι η 
θερµοκρασία ελέγχεται και διατηρείται από το 
θερµοστάτη. Μόλις ο χρόνος τηγανίσµατος 
παρέλθει (ανατρέξτε στους χρόνους τηγανίσµατος 
που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία του 
τροφίµου ή στη συνταγή), παρακαλούµε να 
βγάλετε το καλάθι τηγανίσµατος.
7. Αφήστε το λάδι να στάξει από τα τρόφιµα που 
τηγανίζονται.



Σηµασία του συµβόλου «Κάδου 
απορριµµάτων»
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον 
ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα 
σηµεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

8. Για να σβήσετε τη συσκευή, γυρίστε το 
διακόπτη θερµοκρασίας στο MIN και αφαιρέστε το 
βύσµα από την πρίζα.
Τυλίξτε το καλώδιο σε σπειροειδή µορφή µέσα 
στον ειδικό χώρο µαζέµατος του καλωδίου.

Καθαρισµός
1.Πάντα να αφαιρείτε το καλώδιο πριν από τον 
καθαρισµό.
2. Περιµένετε µέχρις ότου η φριτέζα κρυώσει πριν 
την καθαρίσετε. Περιµένετε 1 έως 2 ώρες µετά τη 
χρήση πριν την επαναχρησιµοποιήσετε για την 
αποφυγή εγκαυµάτων.
3.Για να αλλάξετε το λάδι, βγάλτε το δοχείο της 
φριτέζας και ρίξτε το λάδι έξω.
4. Παρακαλούµε µην τη βυθίζετε στο νερό.
5. Καθαρίστε τη φριτέζα, το κάλυµµα και το 
περίβληµα µε ένα υγρό πανί και ένα 
απορρυπαντικό οικιακής χρήσης,
εάν είναι απαραίτητο. Παρακαλούµε µην τη 
βυθίζετε στο νερό.
6. Το καλάθι τηγανίσµατος µπορεί να καθαριστεί 
µε το συνήθη τρόπο µε νερό και σαπούνι.
7.Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε λειαντικά ή άλλα 
αιχµηρά αντικείµενα. Αυτά µπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη στη φριτέζα!

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί
Αντιµετώπιση προβληµάτων:
- Ελέγξτε τη σύνδεση µε το ρεύµα.
- Ελέγξτε τη θέση του θερµοστάτη.
Άλλες πιθανές αιτίες:
Η συσκευή λειτουργεί µε διακόπτη ασφαλείας (4).
Αυτό αποτρέπει τη συσκευή να ενεργοποιηθεί 
κατά λάθος.

Αντιµετώπιση προβληµάτων:
Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά 
στη θέση του.
Προστασία από υπερθέρµανση
- Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος τη φριτέζα σας 
όταν δεν υπάρχει λάδι ή λίπος σε αυτή, η 
προστασία από υπερθέρµανση  ενεργοποιείται 
αυτόµατα. Η συσκευή δεν είναι πλέον έτοιµη να 
χρησιµοποιηθεί. Απενεργοποιήστε τη φριτέζα.
- Μόνο αφού η συσκευή έχει αφεθεί να κρυώσει 
µπορείτε να πιέσετε το κουµπί "Restart" (5) στο 
πίσω µέρος του στοιχείου ελέγχου ώστε να 
µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τη φριτέζα και 
πάλι.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε 
ένα πλαστικό ή ξύλινο αντικείµενο που να έχει 
µήκος τουλάχιστον 4 εκατοστά.


