
Deerma
KZ100

Zsírmentes fritőz
A készülék innovatív technológiája a magas hőmérsékleten keringtetett forró 

levegő, amely helyettesíti a sütési folyamatot. 
A készülék számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel számos ételt készíthet. 

A készülék űrtartalma 3 liter, ami elegendő az egész család vacsorájának 
elkészítéséhez.



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Deerma terméket. 
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az 

utasításokat.
Ezek az utasítások a weboldalon is elérhetők:

 http://www.deerma.com

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.
A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.
1. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
2. Ne érintse meg a készülék forró felületeit, ne használja a fogantyút vagy a markolatot.
3. Az áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a tápkábelt vízben vagy más 
folyadékban.
4. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják.
5. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból. Az alkatrészek tisztítása vagy 
szétszerelése előtt hagyja kihűlni a készüléket.
6. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Ha ez megtörténik, küldje vissza a 
terméket a legközelebbi szervizközpontba javítás céljából.
7. A nem engedélyezett tartozékok használata személyi sérülést vagy a berendezés 
meghibásodását eredményezheti.
8. Ne használja a készüléket kültéren. 
9. Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal sarkából lógjon ki, és ne érjen forró felületekhez.
10. Ne hagyja a készüléket robbanásveszélyes anyagok vagy gyúlékony gőzök 
jelenlétében.
11. A készülék mozgatásakor különös figyelmet kell fordítani, különösen, ha forró olaj 
vagy más folyadékok vannak jelen.
12. Először mindig a tápkábelt csatlakoztassa a készülékhez, majd a tápkábelt a fali 
aljzathoz. A készülék kikapcsolásához először húzza ki a tápkábelt, majd húzza ki a dugót 
a fali aljzatból.
13. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra. 
14. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk megfelelően rögzítve vannak a sütőkosárhoz, 
és reteszelve vannak.
VIGYÁZAT:
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak az erre a célra szolgáló kivehető 
edényekben főzhet a fritőzben.
15. A készülék nem igényel további bemelegítést.

Különleges utasítások: 
A csomagban található rövid tápkábel megakadályozza a kábel eltaposását, 
összegabalyodását. Hosszú tápkábelek állnak rendelkezésre. 

Hosszú tápkábel használata esetén:

1) A kábel névleges feszültségének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék 
névleges teljesítménye.

http://www.deerma.com/


2) A hosszú tápkábelt úgy kell lefektetni, hogy ne lógjon le a munkalapokról vagy olyan 
helyekről, ahol a gyerekek meghúzhatják / megránthatják / megrongálhatják. A 
készülék földelt dugóval rendelkezik.Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében 
csak földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket. A dugó csak egy pozícióban 
illeszthető a konnektorba, ha nem tudja behelyezni a dugót, forgassa el, ha még 
mindig nem tudja behelyezni a dugót, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. 
Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga módosítani a dugót.

Termékleírás

1. kijelző
2. levegő 
beömlőnyílás
3. lakhatás
4 gumi fogantyú
5 kosárheveder
6. kosár
7. kosár fogantyú
8. légkivezetés

Termékleírások

Modell: DEM-KZ100
Névleges teljesítmény: 1000W
Névleges feszültség: 220-240V~ 
Névleges frekvencia: 50-60Hz 
Kapacitás: 3.0L (2-4 fő részére) 
Hőmérséklet-tartomány: 0-200°C
Időzítő tartomány: 0-60m
Méretek: 21.5x27x29 cm



Automatikus kikapcsolás 

A fritőz beépített időzítővel rendelkezik, a készülék automatikusan kikapcsol, amikor 
az időzítő eléri a nullát. A készüléket kézzel is kikapcsolhatja, ha az időzítő gombot a 
"nulla" állásba fordítja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az időzítő gombot az óramutató 
járásával ellentétes irányba kell forgatni. 

Elektromágneses mező

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó valamennyi szabványnak. 
A készülék rendeltetésszerű használata esetén az emberi szervezetre nem jelent 
veszélyt.

Megjelenítés

Mélyzsíros sütők használata

Első használat előtt

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat, matricákat, védőfóliát stb. Ellenőrizze a fritőz 
látható sérüléseket. Ellenőrizze, hogy nem hiányoznak-e alkatrészek a készülékből. 
2. A készülék első használatba vétele előtt vagy hosszabb szünet utáni használat előtt 
mossa le, majd szárítsa meg a készüléket és tartozékait.
A tartozékok mosogatógépben moshatók. 
3. Törölje át a készüléket kívül-belül száraz ruhával.
A készülék kosarába nem kell olajat adagolni, mivel a készülék magas hőmérsékletű 
forrólevegő-technológiával működik.



A készülék működése:

1. Helyezze a gépet egy stabil, sík felületű helyre. 
2. Helyezze a kosár tálcáját a kosárba.
A kosárnak a fritőzgépbe helyezéséhez használja a kosár közepén lévő fogantyút.
Nyomja meg a kosarat, és győződjön meg róla, hogy vízszintes helyzetben van.
A kosár és a kosártálca között résnek kell lennie. A darabokat nem szabad 
összekapcsolni. 
3. Helyezze az ételt a tálcára.
4. Helyezze a tálcát a mélysütőbe.
A kosarat arra is használhatja, hogy ételt tegyen a fritőzbe.
5. Csatlakoztassa a sütőt a tápegységhez.
Amikor a fritőz csatlakoztatva van, a kijelző egy pillanatra kigyullad, majd kialszik. Az 
ON/OFF gomb folyamatosan világít.
MEGJEGYZÉS: A fritőz nem fog bekapcsolni, ha a fritőzkosár nincs megfelelően 
elhelyezve a készülékben.
6. Kapcsolja be a sütőt.
Nyomja meg óvatosan a POWER gombot a fritőz alvó üzemmódból való indításához.
Amikor a fritőz üzemel, a hőmérsékletért és az időzítőért felelős gombok világítanak.
7. Állítsa be a kívánt főzési időt és hőmérsékletet.
Állítsa be az időt:
Az idő beállításáért felelős kis óra ikon a kijelző jobb oldalán található.

Nyomja meg a          vagy        a kívánt főzési idő beállításához. 
Állítsa be a hőmérsékletet:
Az idő beállítása a kijelző jobb oldalán található hőmérő ikon segítségével 
történik.  
A kívánt hőmérséklet beállításához óvatosan nyomja meg a - vagy + gombot.

8. Kezdje el a főzést.
A főzési idő és hőmérséklet beállítása után nyomja meg a POWER gombot a főzés 
megkezdéséhez. Amíg a fritőz az étel sütése közben az összes gomb bekapcsolva 
marad.
Ha ellenőrizni szeretné, hogy mennyire sült meg az étel, fogja meg a kosár 
fogantyúját, és óvatosan húzza ki a sütőből. Ha a kosarat kiveszik, az összes gomb 
kikapcsol. A sütési program folytatódik, amikor a kosarat visszahelyezi a fritőzgépbe.
9. Élvezze a fritőzben sült finom ételeket.
Amikor az időzítő eléri a nullát, a fritőz kijelzője kikapcsol, és a fritőz automatikusan 
kikapcsol. Amikor a fritőz kikapcsol, a POWER gomb világítani fog. Kikapcsolás után a 
sütő 5 hangjelzéssel jelzi, hogy a sütés befejeződött.
A kosár fogantyújával vegye ki a sütőkosarat.
Ajánlott védőkesztyűt használni, hogy a forró ételt óvatosan átrakja a tányérra. 
10. Húzza ki a sütőt a konnektorból.



Tisztítsa meg a készüléket a jelen kézikönyvben található tisztítási és karbantartási 
utasításoknak megfelelően. 
Minden használat után tisztítsa meg a fritőzt és annak részeit.
FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse meg a kosarat a fritőz használata közben vagy rövid 
ideig a használat után. 
A kosár használat közben nagyon felforrósodik.

A kosarat csak a fogantyúnál fogva tartsa.
Tippek és tanácsok

Beállítások:
Az alábbi táblázat segít kiválasztani az étel típusának megfelelő alapvető 
sütőbeállításokat.
Figyelem!

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi beállítások csak iránymutatások.
Az egyes termékek többek között méretben, márkában és formában is eltérhetnek 
egymástól.
Nem tudjuk garantálni, hogy a legjobb sütőbeállítások az Ön ételéhez illeszkednek.
- Mivel a készülék gyors légfűtési technológiával rendelkezik, legyen különösen 
óvatos, amikor kiveszi az ételt a fritőzből.
- A kisebb adagok általában valamivel kevesebb főzési időt igényelnek.
- A nagyobb adagok általában valamivel hosszabb főzési időt igényelnek.
- A kosár felrázása a főzési idő felénél segít optimalizálni a termék végeredményét és 
elkerülni az alulfőzést.
- Adjon egy kis olajat a friss burgonyasült krumplihoz, hogy ropogósabb legyen. Az 
olaj hozzáadása után néhány percig süssük a sült krumplit.
- Ne készítsen rendkívül zsíros ételeket, például kolbászt a mélysütőben.
- Az olyan rágcsálnivalók, mint a nuggets és a mozzarella, szintén elkészíthetők a 
mélysütőben.
- A mélysütőben elkészíthető chips optimális mennyisége 500 gramm.
- Lehetőség van kész tészta készítésére a mélysütőben. A kész tésztának kevesebb 
főzési időre van szüksége, mint a házi készítésű tésztának.
- Ha quiche-t szeretne készíteni, helyezzen egy sütőlemezt a kosár tetejére. A töltött 
ételek elkészítésénél a sütőkosár tetején lévő sütőtálca használata is segít.
- A hozzávalók felmelegítéséhez használhat légsütőt is. A hozzávalók felmelegítéséhez 
állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra, az időt pedig 10 percre.
Ne távolítsa el a szilikonsapkákat.
Győződjön meg róla, hogy az ételek fogyasztás előtt megfelelően megfőttek
Az USDA szabványoknak megfelelően. Biztonságos hőmérséklet



Terített asztal

Komponens Min-Max 
mennyiség (g) Idő (perc) Temperatura 

(°C) Rázzunk További 
információk

Burgonya
Szűk 
fagyasztott 
krumpli

300-700 9-16 200 Rázd meg a

Sűrű fűtött 
chips

300-700 11-20 200 Rázd meg a

Házi készítésű 
chips (8*8mm)

300-800 16-20 200 Rázd meg a

Házi készítésű 
chips

300-750 18-22 180 Rázd meg a Adjunk hozzá 
1/2 tk olajat is

Burgonyako
ckák

300-750 12-18 180 Rázd meg a Adjunk hozzá 
1/2 tk olajat is

Burgonya 
gratin

500 15-18 200 Rázd meg a

Hús
Pecsenye 100-500 8-12 180

Sertésszelet
100-500 10-14 180

Hamburger 100-500 7-14 180

Kolbász 100-500 13-15 200

Csirkeszárnyak 100-500 18-22 180

Csirkemell 100-500 10-15 180

Rágcsálnivalók

Sajgóki 100-400 8-10 200 Rázd meg a

Fagyasztott 
rögök

100-500 6-10 200 Rázd meg a

Fagyasztott 
halrudacskák

100-400 6-10 200

Fagyasztott 
kenyér és sajt 
snackek

100-400 8-10 180

Zöldségek 
töltelékkel

100-400 10 160

Sütött áruk
Torta 300 20-25 160

Quiche 400 20-22 180
Kalács 300 15-18 200

Édes snackek 400 20 160



Problémamegoldás
Probléma Lehetséges ok Megoldás
A fritőz nem működik A készülék nincs 

csatlakoztatva
Csatlakoztassa a fődugót 
egy földelt tápegységhez

Az időzítő nem lett beállítva Állítsa a tárcsát az 
ajánlott időre

Az étel a fritőzben nem 
volt jól átsütve

Túl sok hozzávalót adtak 
hozzá

Adjon hozzá kis tételeket 
a tálcához. A kis méretű 
hozzávalók alaposabban 
megsülnek

Túl alacsonyra 
állított hőmérséklet

Állítsa be a hőmérsékletet a 
kiválasztott összetevőkhöz 
ajánlott hőmérsékletre

Az összetevők 
egyenetlenül sülnek a 
fritőzben

Néhány összetevőt fel 
kell rázni 
mélysütőben

A sütés felénél rázza meg 
a hozzávalókat a sütőben

A sütött összetevők nem 
ropogósak, amikor 
eltávolítják őket
a sütőből

Használja a sütőből kivett 
hozzávalókat, vagy kenje be 
őket egy kis olajjal, hogy 
ropogósabbak legyenek

A tálcát nem lehet 
behelyezni a készülékbe Túl sok hozzávaló a tálcán Ne adj hozzá hozzávalókat 

a MAX vonal felett

A tálca nincs megfelelően 
behelyezve

Nyomja le a tálcát, amíg 
a helyére nem kattan

Füst szivárog a 
készülékből

Az összetevők zsírosak Ha zsíros ételeket süt a 
készülékben, nagy adag olaj 
kerülhet a tálcára, ami füstöt 
okoz és felmelegíti a tálcát. 
Ez azonban nem 
befolyásolja a készülék vagy 
az étel működését

A tálca még mindig 
tartalmaz zsírt az előző 
sütésből

Javasoljuk, hogy a tálcát 
minden használat után 
tisztítsa meg

A friss sült krumpli 
egyenetlenül sül a fritőzben

Nem használtak fel 
megfelelő burgonyát

Használjon friss és mosott 
burgonyát keményítő nélkül

A burgonyát sütés előtt 
nem mosták meg

Mossa meg a burgonyát, 
hogy eltávolítsa a keményítő

A friss sült krumpli nem 
ropogós, amikor 
kiveszik a fritőzből

A sült krumpli ropogóssága 
a krumpliban lévő olaj és 
víz mennyiségétől függ

Szárítsa meg a burgonyát, 
mielőtt beteszi a gépbe és 
hozzáadja az olajat
A burgonyát kisebb 
darabokra vágjuk

Adjunk még egy kis olajat



Tárolás:

2. Törölje át a gép külső felületét nedves ruhával. 
3. Tisztítsa meg a tálcát és a kosarat forró vízzel, mosogatószerrel és egy puha 
szivaccsal. 
4. Tisztítsa meg a készülék belsejét forró vízzel és egy puha szivaccsal. 
5. Tisztítsa meg a fűtőelemet egy tisztítókefével, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.

Tipp: Ha a kosárra szennyeződés ragadt, töltse meg a kosarat forró vízzel és 
mosogatószerrel. Helyezze a tálcát a kosárral, és hagyja a termékeket körülbelül 10 
percig pihenni. Ezután száraz ruhával alaposan szárítsa meg a termékeket.

Tisztítás és karbantartás:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, és várja meg, amíg a készülék lehűl.

Megjegyzés: Vegye ki a kosarat, hogy a fritőz gyorsabban lehűljön.

* A kosár tálca és a kosár mosogatógépben mosható.
* A visszamaradt szennyeződéseket zsírtalanító folyadékkal lehet eltávolítani.
* Ne tisztítsa a tálcát, a kosarat vagy a készülék belsejét fémeszközökkel vagy súroló 
tisztítószerekkel, mivel ez károsíthatja a tapadásmentes bevonatot.

Figyelem! 

1. Válassza le a fritőzt a tápegységről.
2. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész tiszta és száraz.



Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai
berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A
következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt
gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő
ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív
következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából.
Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi
előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos
részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb
információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket
vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű
irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek,
egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és
megszüntetendő veszélyeket.












