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Besleyici & Lezzetli
Sağlığınızı düşünen yenilikler
Beslenme, çeşitli ve dengeli bir gıda düzeni anlamına gelir… ancak sadece ne yediğinizle ilgili değildir. Nasıl
hazırlandıkları ve pişirildikleri besin değerlerini önemli ölçüde etkiler ve lezzetleri ve yapıları üzerinde de
büyük etkisi vardır.
Bu yüzden beslenme, bugün kullanılan birçok hazırlama yöntemi ile pişirme cihazları arasındaki karışım
farklılıklarıyla ilgilidir.
de bunu düşünerek, ZEVK İÇİN YEMEK YEMEK adına özel çeşitli cihazlar
geliştirdi: besleyici bütünlüğü koruyan ve malzemelerin gerçek tadını arttıran hünerli mutfak cihazları.

Tefal eşsiz çözümler sunar
bilimsel çalışmalarla onaylanmış besleyici faydaları olan benzersiz çözümler sağlamak için sürekli
araştırmalar yapmaktadır.

Tefal sizi bilgilendirir
yıllardır yiyeceklerinizi hazırlarken size hız, rahatlık ve kullanım kolaylığı sunan cihazlar
sunmaktadır.
Besleyici ve Lezzetli ürün serisi ile:
• beslenme düzeniniz için gerekli olan doğal malzemelerin kalitesini koruyabilirsiniz,
• yağ tüketimini azaltabilirsiniz,
• yiyeceklerinizi doğal tatlarını ve kokularını yeniden keşfedebilirsiniz,
• yiyeceklerinizi hazırlarken geçen zamanı azaltabilirsiniz.
bu çeşitli ürünlerle en sevdiğiniz yağdan sadece bir yemek kaşığı (14 ml) kullanarak 1 kg
patatesten ev yapimi cipsler hazirlayabilirsiniz.

ActiFry Dünyasına Hoş Geldiniz!
Tam istediğiniz gibi tadına doyulmayan cipsler hazırlayın!
Patentli teknolojiler sayesinde, lezzetli
cipslerinin dışı çıtır kaplamalı ve içi de yumuşak ve
gevrektir: Malzemeyi nazikçe karıştıran ve yağı eşit biçimde dağıtan karıştırma çubuğu ve eşsiz ılık hava
ısıtma sistemi. Malzemelerinizi, yağı, baharatları ve soslarınızı seçin... ve bırakın gerisini
halletsin.

Sadece % 3 yağ*: 1 kaşık (14 ml) yağ yeter!
Sizin seçiminiz olan bir kaşık yağ ile 1 kg patates ile gerçek cipsler yapabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen
dereceli kaşık sayesinde tam istediğiniz miktarda yağ kullanabilirsiniz.
*13 x 13 mm kalinliginda ve yaklasik 9 cm uzunlugunda ince ince dilimlenmis ve 14 ml yag ile % -55’lik
agirlik kaybina kadar kizartilmis 1 kg patates.

Cips ve çok daha fazlası!
ile çok çeşitli yiyecekler pişirebilirsiniz.
• Cips ve patatesin yanına, pişmiş sebzeleri, doğranmış gevrek ve ama kurumamış etleri, köfteleri ve
kızarmış çıtır karidesleri, midyeleri ve meyveleri de ekleyebilirsiniz.

:

+

Verilen tarif kitabı ev ekonomistlerinden ve beslenme uzmanlarından oluşan ekibimiz
tarafından sizin için özel olarak hazırlanmıştır. Geleneksel cipslerin yanı sıra, lezzetli
cipsler ve sağlıklı, lezzetli ana yemekler ve hatta tatlı gibi "eğlenceli" fikirler de mevcut.

•

+

donmuş gıdaları da çok iyi pişirir. Donmuş gıdalar taze ürünler olmadığında iyi bir
alternatiftir. Pratiktir ve ürünlerin besin değerlerini ve tatlarını korur.

ile en iyi sonuçları elde etmek için, kullandığınız
patatesin ve yağın türü ile ilgili tavsiyelerimizi
değerlendirmenizi öneririz
Patates: Her gün dengeli ve keyifli beslenme!
Patates mükemmel bir enerji deposudur ve vitamin içerir. Patatesler, iklim ve yetişme şartlarına göre boyut,
şekil ve tat olarak büyük farklılıklar gösterir. Her türün kendine özgü hasat zamanı, kazancı, boyutu, rengi,
kalite koruması ve mutfakla ilgili kullanımları vardır. Bir patatesin pişirilme karakteristiği kaynağına ve
mevsimine göre değişkenlik gösterebilir.
Hangi tür patates kullanmalıyım?
Genel bir kural olarak, kızartma için özel olarak üretilmiş patatesleri kullanmanızı öneririz. Birçok
süpermarkette ambalajın üzerinde hangi türlerin cips yapmak için uygun olduğunu anlatan bilgiler vardır.
Patatesler tarladan henüz toplandıklarında daha fazla su ihtiva ederler, bu cipsleri birkaç dakika daha
fazla kızarmanızı öneririz.
Patatesleri nerede saklamalıyım?
Patatesleri saklamak için en uygun yer ışık almayan karanlık bir kiler veya ılık bir dolaptır (6 ila 8°C arasinda).
için patatesleri nasıl hazırlamalıyım?
En iyi sonucu elde etmek için, cipslerin birbirine yapışmamasına dikkat etmelisiniz. Bunu aklınızda tutarak,
tüm patatesi yıkayın ve keskin bir bıçak veya cips dilimleyici kullanarak kesin. Cipsler aynı anda kızarmaları
için eşit boyutta olmalıdırlar. Dilimlenmiş patateslerin üzerindeki nişastayı mümkün olduğunca temizlemek
için soğuk suyun içinde birçok kez yıkayın. Emici bir havlu kullanarak cipsleri kurulayın. Cipsler
’in
içine konmadan önce iyice kurulanmış olmalıdır aksi takdirde çıtır çıtır olmazlar. Yeterince kuru
olduklarından emin olmak için pişirmeden önce kâğıt havluyla ovalayın. Kağıt havlu üzerinde ıslaklık varsa
yeniden kurulayın. Unutmayın, cipslerin kızarma süresi cipslerin ve kullanılan patates miktarının ağırlığına
göre değişir.
Patatesleri nasıl kesmeliyim?
Patateslerin boyutları gevrekliğini veya yumuşaklığını etkiler. Cipsleriniz ne kadar ince olursa o kadar çıtır çıtır
olurlar ve tam tersine ne kadar kalın olurlarsa o kadar yumuşak olurlar. Damak zevkinize göre patatesleri
aşağıdaki kalınlık ve uzunlukta kesebilirsiniz:
Kalınlık: Amerikan stili: 8 x 8mm / İnce: 10 x 10mm / Standart: 13 x 13mm
Uzunluk: Yaklaşık 9cm’ye kadar.
ActiFry’da tavsiye edilen maksimum cips kalınlığı 13 mm x 13 mm ve uzunluk 9cm'dir.

Sağlığınız için çeşitli yağları deneyin
1 kg patates için sizin seçiminize bağlı olarak 1 kaşık dolusu çeşitli yağ kullanabilirsiniz. Her kızartma
yaptığınızda farklı bir yağ kullanın!
ile çok çeşitli yağları kullanabilirsiniz:
• Standart yağlar: Zeytinyağı, üzüm çekirdeği yağı, mısırözü yağı, yer fıstığı yağı, ayçiçeği yağı, soya yağı*
• Çeşnili yağlar: Aromatik bitkiler, sarımsak, biber ve limonlu yağlar....
• Özel yağlar: Fındık yağı*, susam yağı*…
(*üreticinin talimatlarına göre pişirin)
Her kullanımda çok az yağ miktarıyla
teknolojisi daha sağlıklı, besleyici ve dengeli bir beslenme düzeni sunar.

:

+

ile cipslerinizi daha besleyici hale getirebilirsiniz. Daha fazla
lezzet için, bir veya iki kaşık ilave yağ ekleyebilirsiniz fakat bu içerdiği
yağ miktarını artırır.

+

ile tam istediğiniz gibi daha lezzetli, daha
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sağlıklı cipsler hazırlayın !

Önemli tavsiyeler
Güvenlik talimatları
• Bu cihaz güvenliğiniz için, üretim sırasında yürürlükte olan güvenlik
düzenlemeleri ve direktiflerine uygun olarak üretilmiştir (Düşük Voltaj
Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk, Gıda ile Temas Eden Malzemeler
Yönetmeliği, Çevre…).
• Güç kaynağı voltajının cihazda gösterilen (alternatif akım) ile uyumlu olup
olmadığını kontrol edin.
• Yürürlükteki muhtelif standartlar göz önünde bulundurularak, cihaz satın
alındığı ülkenin dışında kullanılıyorsa, yetkili bir servis merkezince kontrol ettirin.
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanımda
veya talimatlarla uyumsuz ve hatalı kullanımda üretici sorumluluk kabul
etmez vze garantiyi geçersiz kılar.
• Kullanım talimatlarını okuyun ve uygulayın. İleride kullanmak üzere saklayın.

Güç kaynağını bağlama
• Cihazı hasarlı kablo veya prizlerle çalıştırmayın; cihaz arızalıysa veya bir
şekilde düşmüş ve hasar görmüşse kullanmayın. Cihazı satın aldığınız yere
geri götürün.
• Uzatma kablosu kullanmayın. Bunun sorumluluğunu kabul ediyorsanız,
hasarsız ve cihazınızın gücüne uygun olan bir uzatma kablosu kullanın.
• Güç kablosu hasar görmüşse üretici tarafından değiştirilmelidir. Cihazı satın
aldığınız yere geri götürün. Cihazı kendi başınıza parçalara ayırmayın.
• Kabloyu bir yerden sarkacak şekilde bırakmayın.
• Cihazın kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.
• Her kullanımdan sonra, bir yerden bir yere taşırken, temizlik veya bakımdan
önce cihazın fişini daima çekin.

Cihazın Kullanımı
• Herhangi bir ısı veya su kaynağından uzakta, düz, sabit ve ısıya dayanıklı
bir zeminde kullanın.
• Cihaz çalışıyorken asla içini boş bırakmayın.
• Bu cihaz, kendi güvenlikleri için, yetkili bir kişi tarafından cihazın kullanımına
ilişkin talimatlar verilmedikçe veya gözetilmedikçe, fiziksel, duyusal veya
ruhsal açıdan engelli veya bilgisiz veya deneyimsiz kişilerin (çocuklar dahil
olmak üzere) kullanımı için tasarlanmamıştır.
• Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.
• Bu elektrikli cihaz yanıklara sebep olabilecek yüksek sıcaklıkta çalışır.
Cihazın sıcak parçalarına (kapak, metal parçalar, vs) dokunmayın.
• Cihazı yanıcı eşyaların (jaluzi, perde...) veya bir ısı kaynağının (gaz sobası,
elektrik ocağı...) yakınında çalıştırmayın.
• Yangın çıkması durumunda, ateşi asla suyla söndürmeye çalışmayın. Cihazın
fişini çekin. Çok tehlikeli değilse kapağını kapatın. Ateşin üzerini nemli bir
bezle kapatın.
• Sıcak malzemeyle doluyken cihazı taşımayın.
• Cihazı asla suya daldırmayın!

Pişirme
• Bu cihaz yüksek oranda sıvı içeren malzemeler (örn. çorbalar, pişirilen
soslar…) için uygun değildir.
• Pişirme kabı boşken cihazı asla çalıştırmayın.
• Pişirme kabını aşırı doldurmayın, belirlenen miktarı ya da işaretlenen
maksimum yiyecek seviyesini asla aşmayın (sadece cipsler için).
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Tanım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kapağın ısınmayan kısmı
Şeffaf kapak
Kapağı kaldırmak için sürgü
Ölçü kaşığı (14 ml)
Kanatlı çark kolu kilitleme/açma
Maksimum malzeme işaretleri (sadece cipsler için)
Çıkarılabilir karıştırma çark kanadı
Yapışmaz çıkarılabilir pişirme kabı
Pişirme kabı kulp açma düğmesi

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pişirme kabı kulpu
Taban
Çıkarılabilir filtre
Kapak açma düğmeleri
Dijital zamanlayıcı

Açma/Kapama düğmesi
Zamanlayıcı ayar düğmesi
Çıkarılabilir kumanda paneli (sadece pil
bölümüne ulaşmak için)

Kullanım için kısa bilgiler
İlk kullanımdan önce
• Kapağı kaldırmak için – şkl.1, kapak açma düğmelerine (13) aynı anda
basın ve sürgüyü (3) kaldırarak kapağı kaldırın – şkl. 2.
• Ölçü kaşığını çıkarın.
• Kulpunu bir "klik" sesi duyana kadar yatay vaziyette kaldırın.
• Pişirme kabını çıkarın – şkl. 3.
• Kanatlı çarkı çıkarmak için, kanatlı çarkın üzerine yerleştirilmiş olan gri renkli
kolu yukarı çekin. Başparmağınızı kanatlı çarkın üzerine ve işaret
parmağınızla orta parmağınızı kilitleme kolunun altına yerleştirin ve
parmaklarınızı kullanarak kilitleme kolunu yukarı kaldırarak kanatlı çarkı
çıkarın - şkl. 4a.
• Çıkarılabilen tüm parçalar makinede yıkanabilir – şkl. 5 veya yumuşak bir
sünger ve bulaşık deterjanı kullanarak elde yıkanabilir.
• Cihazın tabanını nemli bir bez ve bulaşık deterjanı kullanarak silin.
• Parçaları tekrar yerlerine yerleştirmeden önce dikkatlice durulayın ve kurulayın.
• Kanatlı çarkı yerine yerleştirmek için, açık gri renkli kilitleme kolunu yukarı
çekin ve sonra kanatlı çarkı pişirme kabının içine yerleştirin ve kilitleme
kolunu aşağıya doğru itin – şkl. 4b.
• İlk kullanım sırasında cihazdan hafif bir koku gelebilir: bu zararlı değildir ve
çabucak kaybolur. + ActiFry cihazınızın çalışmasını etkilemez.

Tüm etiketleri ve
ambalajı çıkarın.
Cihazın tabanını asla
suya daldırmayın.
İlk kullanımda, yeni
ürününüzden en iyi
sonucu elde etmek için
30 dakika veya daha
uzun süre pişirilen bir
tarif hazırlamanızı
tavsiye ederiz.

Yiyecekleri hazırlamak

Cipsler için kanatlı
• Yiyecekleri pişirme kabının içine koyun ve maksimum miktarı aşmadığınızdan
çarkta belirtilen
maksimum seviyeyi
emin olarak eşit biçimde dağıtın (bkz pişirme tabloları syf 6 ila 7).
aşmayın – şkl.6.
• Yiyeceklerin üzerine kaşıkla yağ dökün - şkl. 7, eşit bir şekilde yayın (bkz
Yiyecek pişirirken ölçüm
pişirme tabloları syf 6 ila 7).
çubuğunu pişirme
(1 kaşık yağ = 14 ml yağ)
kabının içinde
• Kulpun kilidini açın ve yerine yerleşene kadar katlayın – şkl. 8.
bırakmayın.
• Kapağı kapatın – şkl. 9.

Pişirme
Pişirme süresini ayarlama
• Süreyi ayarlamak için zamanlayıcıya basın. Ekranda istenilen süre görünene
kadar düğmeyi basılı tutun şkl. 10 (bkz pişirme tabloları syf. 6 ila 7).
• Sonra bırakın. Seçili süre (dakika) görüntülenir ve geri sayım başlar.
• Bir hata yaparsanız veya seçili süreyi silerseniz, süreyi yeniden ayarlamak
için düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun.

DİKKATLİ OLUN:
zamanlayıcı sinyalleri
pişirme süresi sonunda
kapanır ama fritöz
kapanmaz.
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Pişirmeye başlama
Kapağı açtığınızda
cihaz durur.

• Açma/Kapama düğmesine basın, pişirme kabının içindeki sıcak hava akımı
sayesinde pişirme başlar– şkl.11. Kanatlı çark yavaşça saat yönünde
dönmeye başlar.

Yiyecekleri çıkarma
• Pişirme tamamlandığında zamanlayıcı çalar. Sinyali durdurmak için
zamanlayıcı ayar düğmesine basın - şkl.12.
• Cihazı durdurmak için Açma/Kapama düğmesine basın – şkl. 13 ve kapağı açın.
• Bir 'klik' sesi duyana kadar kulpu yukarı kaldırın ve pişirme kabını çıkarın – şkl. 14.
• Bir kerede servis yapın.

Yanık riskinden
kaçınmak için kapağa
veya ısınmayan
alanların dışında
herhangi bir yere
dokunmayın.

Pişirme süreleri tablosu
Aşağıdaki pişirme süreleri sadece rehber değerlerdir ve kullanılan patateslerin türüne ve miktarına göre değişir.
Cips ve patatesli tarifler için Patates kızartması yaparken,kızartmaya uygun cins patates kullanmanızı öneririz.

Patatesler
TİP
13 mm x 13 mm
standart kalınlıkta
ve 9 cm’ye kadar
uzunlukta cipsler
Patatesler (dörde
bölünmüş)
Dilimlenmiş patates

Cipsler

MİKTAR

Taze
1000 g*
Taze
750 g*
Taze
500 g*
Taze
250 g*
Taze
1000 g*
Donmuş
750 g
Taze
1000 g*
Donmuş
750 g
Donmuş –
750 g
yalnızca yağda
Standart
kızartma için
13mm x 13mm
geçerli
750 g
Donmuş –
İnce
ocakta veya
ızgarada 2'i 10mm x 10mm
veya 3'li pişirme
500 g
(ve yağda
Amerikan Stili
kızartma)
8mm x 8mm

YAĞ

PİŞİRME SÜRESİ

1 kaşık yağ
3/4 kaşık yağ
1/2 kaşık yağ
1/4 kaşık yağ
1 kaşık yağ
Yok
1 kaşık yağ
Yok

40 - 45 dk
35 - 37 dk
28 - 30 dk
24 - 26 dk
40 - 42 dk
14 - 16 dk
40 - 42 dk
30 - 32 dk

Yok

35-40 dk

Yok

30-32 dk

Yok

25-27 dk

*Soyulmamış patates ağırlığı

Diğer sebzeler
Kabaklar
Tatlı biberler
Mantarlar
Domatesler
Soğanlar
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TİP

MİKTAR

YAĞ

PİŞİRME SÜRESİ

Taze, dilimler
halinde
Taze, dilimler
halinde
Taze, dilimler
halinde
Taze, dilimler
halinde
Taze, halkalar
halinde

750 g

1 kaşık yağ + 150 ml soğuk su

25 - 35 dk

650 g

1 kaşık yağ + 150 ml soğuk su

20 - 25 dk

650 g

1 kaşık yağ

12 - 15 dk

650 g

1 kaşık yağ + 150 ml soğuk su

10 - 15 dk

500 g

1 kaşık yağ

15 - 25 dk

Et – Tavuk
Ete ve tavuğa lezzet katmak için, biraz baharat (paprika, köri, karışık bitkiler, kekik…) ve yağ ekleyin.

Tavuk nugget
Tavuk baget
Tavuk butu
Tavuk göğsü
(kemiksiz)
Chinese Spring Rolls
(Çin Böreği)

TİP

MİKTAR

YAĞ

PİŞİRME SÜRESİ

Taze
Donmuş
Donmuş

750 g
750 g
12 parça

Yok
Yok
Yok

18 - 20 dk
18 - 20 dk
12 - 15 dk

Taze
Taze

4 ila 6
2

Yok
Yok

30 - 32 dk
30 - 35 dk

Taze

6 (yaklaşık 750 g)

Yok

10 - 15 dk

Taze

4 ila 8 küçük

1 kaşık yağ

10 - 12 dk

2 ila 6

Yok

20 - 25 dk*

2 ila 3

Yok

18 - 23 dk*

Dana pirzolası

Taze
(2.5 cm ila 3 cm
kalınlık)
Taze
(2.5 cm kalınlıkta)

Dana fileto

Taze

2 ila 6 ince dilim
veya şeritler halinde

1 kaşık yağ

12 - 15 dk

Soslar

Taze
Taze
(Kıyılmış sığır
etinden yapılır)

4 ila 8 (acılı)

Yok

10 - 12 dk

500 g

1 kaşık yağ

30 - 40 dk

600 g

Yok

8 - 10 dk

12 parça

Yok

18 - 20 dk

Kuzu pirzola

Meksika Fasulyesi

Biftek

Taze
(1 cm kalınlıkta
şeritler halinde
kesilmiş but veya
fileto)

Köfte
Taze
*Pişirirken arkasını çevirin

Balık – Midye

TİP

MİKTAR

YAĞ

PİŞİRME SÜRESİ

Galeta ununa
batırılmış ıstakoz

Donmuş

18 parça
(280 g)

Yok

10 dk

Fener balığı

Taze parçalar
halinde
Pişirilmiş
Donmuş ve
çözülmüş

500 g

1 kaşık yağ

20 - 22 dk

400 g

Yok

10 - 12 dk

300 g (16 parça)

Yok

12 - 14 dk

Karides
Jumbo karides

Tatlılar
Muzlar
Cherries
Çilek
Elma
Armut
Ananas

TİP

MİKTAR

YAĞ

PİŞİRME SÜRESİ

Dilimler halinde

20 - 25 dk

Vişne

1000 g’a kadar

1 kaşık yağ
+ 1 kaşık esmer şeker
Yok
1 kaşık yağ
+ 1 ila 2 kaşık şeker

4 - 6 dk

Folyoya sarılmış

500 g
(5 muz)
2 muz

1000 g’a kadar

1 ila 2 kaşık şeker

5 - 7 dk

3
1000 g’a kadar
1

1 kaşık yağ +2 kaşık şeker
1 ila 2 kaşık şeker
1 ila 2 kaşık şeker

15 - 18 dk
8 - 12 dk
8 - 12 dk

Büyükse dörde
küçükse ikiye
bölünmüş
Dilimlenmiş
Parçalar halinde
Parçalar halinde

12 - 15 dk
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ActiFry pişirme önerileri ve ipuçları
• Cipsler pişirme kabının içindeyken tuz eklemeyin. Sadece pişirme süresi
bittikten sonra cipsleri çıkarınca tuz ekleyin.
• ActiFry’a kurutulmuş bitkiler ve baharatlar eklerken biraz yağ veya sıvı ile
karıştırın. Pişirme kabının içine direkt olarak dökerseniz, sıcak havanın da
etkisiyle patlar.
• Renkli baharatlar kanatlı çarkın içine ve cihazın parçalarına hafif boya
bırakabilir. Bu normaldir.
• En iyi sonuçları elde etmek için, öğütülmüş sarımsak yerine, kanatlı çarka
yapışmaması için doğranmış sarımsak kullanın.
• ActiFry tariflerinde soğan varsa, daha iyi pişmeleri için doğranmak yerine
ince ince dilimlenmelidir. Soğanları pişirme kabının içine koymadan önce
halkalar halinde ayırın ve eşit biçimde dağıtılabilmeleri için hızlıca karıştırın.
• Et ve tavuk ürünlerini pişirirken, pişirme sırasında cihazı bir veya iki kez
kapatıp malzemeleri karıştırın, böylece malzemeler kurumaz ve eşit
miktarda yoğunlaşırlar.
• Sebzeleri küçük parçalar halinde hazırlayın veya iyice piştiklerinden emin
olmak için karıştırarak kızartın.
• Bu cihaz yüksek oranda sıvı içeren malzemeler (çorbalar, pişirilen soslar…)
için uygun değildir.

Kolay temizlik
Cihazın temizlenmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temizlemeden önce tamamen soğumaya bırakın.
Kapağı açın – şkl. 1 ve sürgüyü kaldırarak kapağı kapatın – şkl 2.
Kulpunu bir "klik" sesi duyana kadar yatay vaziyette kaldırın – şkl 3.
Pişirme kabını çıkarın.
Karıştırma kanatlı çarkını çıkarmak için kilitleme kolunu yukarı kaldırın – şkl. 4a.
Üstünden çekerek filtreyi kaldırın – şkl. 3 ve yıkayın.
Çıkarılabilen tüm parçalar makinede yıkanabilir – şkl. 5 veya yumuşak bir
sünger ve bulaşık deterjanı kullanarak elde yıkanabilir.
Cihazın tabanını nemli bir bez ve bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin.
Parçaları tekrar yerlerine yerleştirmeden önce dikkatlice durulayın ve kurulayın.
Yiyecekler sıkışırsa veya pişirme kabının ya da kanatlı çarkın kenarına
yapışırsa, temizlemeden önce ılık suda bekleterek yumuşatın.
Cihazın yapışmaz yüzeyli bir pişirme kabı vardır: uzun kullanım süresi sonunda
oluşabilecek yanık veya çizikler problem teşkil etmez ve normaldir.
Yapışmaz kaplamanın yiyeceklerle temas eden malzemeler yönetmeliği ile
uyumlu olduğunu temin ederiz.

Önce çevre koruması!
Zamanlayıcı pili
Bu cihaz düğme pille kullanılır – L1154.
• Pili değiştirmek için, kumanda panelini kuyumcuların kullandığı küçük bir
tornavidayla açın. Tornavidayı panelin üzerinde boşluğa geçirerek kumanda
panelini yukarı kaldırın. Beyaz pil kapağını çıkarın ve pili değiştirin – şkl. 15.
Çevre koruması için eski pili normal atıklarınızı içine atmayın, uygun bir toplama
noktasına bırakın.
• Yeni pili yerleştirin, pil kapağını geri takın ve kumanda panelini yerine yerleştirin.
Cihazınız geri dönüşümü olan değerli malzemeler içerir.
 Cihazı değiştirmeye karar verdiğinizde, pilini çıkarın ve cihazı yerel atık toplama
merkezlerine bırakın.
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Cihazın tabanını asla
suya daldırmayın.
Sert ve aşındırıcı
temizleme ürünleri veya
bulaşık teli
kullanmayın.
Çıkarılabilir filtre
düzenli olarak
temizlenmelidir.
Pişirme kabının
yapışmaz özelliğini
mümkün olduğunca
uzun süre korumak için,
yemek servisi yaparken
metal kaşıklar
kullanmayın.

Fritözünüz düzgün çalışmıyorsa
PROBLEMLER

NEDENLER

ÇÖZÜMLER

Cihaz çalışmıyor

Cihazın fişi takılı değil.

Fişinin düzgün takıldığını kontrol edin.

Açma-Kapama düğmesi tamamen
basılı durumda.
Açma/kapama düğmesine bastınız
ama cihaz çalışmıyor.
Motor çalışıyor ama cihaz ısınmıyor.

Açma/Kapama düğmesine basın.

Kanatlı çark dönmüyor.

Kanatlı çark yerleştirilmemiş.
Yiyeceklerin boyutları eşit değil.

Kanatlı çarkın düzgün yerleştirildiğinden
emin olun. Sorun devam ederse, satın
aldığınız yer ile temas kurun.
Kilitleme kolunun yerine oturduğundan
emin olun.
Kanatlı çarkı yerleştirin.
Yiyecekleri eşit boyda kesin.

Cipslerin boyutları eşit değil.

Cipsleri eşit boyda kesin.

Kanatlı çark düzgün yerleştirilmiş ama
dönmüyor.

Yerine yerleştiğinden ve oturduğundan
emin olun. Sorun devam ederse, satın
aldığınız yer ile temas kurun.

Yanlış patates türü kullanılmış.

Cipsler için tavsiye edilen patates
türlerinden kullanın.
Fazla nişastayı temizlemek için
patatesleri uzun süre yıkayın ve sonra
pişirmeden önce iyice süzüp kurulayın.
Tamamen kuru olmalılar.

Çıkarılabilir kanatlı çark yerinden
oynuyor.
Yiyecekler eşit şekilde pişmiyor.

Cipsler yeterince gevrek değil.

Karıştırma kanatlı çarkı kilitlenmiyor.

Patatesler yeterince yıkanmamış
ve/veya tamamen kurutulmamış.

Kapağı kapatın.
Satın aldığınız yer ile temas kurun.

Cipsler çok kalın.

Cipsler pişirme sırasında kırılıyor.

Yiyecekler pişirme kabının ucunda
toplanıyor.
Pişirme sıvıları cihazın tabanına akıyor.

Zamanlayıcı çalışmıyor.
Cihaz çok sesli çalışıyor.
Kanatlı çark pişirme sırasında
duruyor.

Cipsleri daha ince kesin. Maksimum
cips boyutu 13 mm x 13 mm.
Cips miktarına yetecek kadar yağ yok. Yağ miktarını arttırın (bkz. pişirme
tabloları syf 6 -7).
Filtre tıkanmış.
Çıkarılabilir filtreyi temizleyin.
Kullanılan patatesler yeni toplanmış
Patateslerin miktarını 800g’a düşürün
ve pişirme süresini ayarlayın.
ve bu yüzden yüksek miktarda su
içeriyorlar.
Pişirme kabı çok dolu.

Pişirme tablolarında belirtilen maksimum
miktara uyun.
Kanatlı çark düzgün yerleştirilmemiş
Kanatlı çarkın düzgün yerleştirildiğinden
veya kanatlı çarkın ağzı hasar görmüş. emin olun. Sorun devam ederse, satın
aldığınız yer ile temas kurun. ActiFry’ı
çorba yapmak için veya yüksek
miktarda sıvı içeren tariflerde
kullanmayın.
Pilin kullanım ömrü dolmuş.
Pili değiştirin (bkz. Şkl. 15).
Motorun düzgün çalışmadığından
Satın aldığınız yer ile temas kurun.
şüpheleniyorsunuz.
Kanatlı çark düzgün yerleştirilmemiş.
Bir fırın eldiveni kullanarak, bir klik
sesi duyana kadar kanatlı çarkı
yerine itin. İşe yaramazsa, satın
aldığınız yer ile temas kurun.

Ürünlerle ilgiili herhangi bir problem yada öneri için lütfen Müşteri Hizmetleri Danışma Hattını
arayın:
4444050
www.tefal.com.tr
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