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Шановні покупці! 
Велике  СПАСИБІ Вам за покупку  фритюрниці ORION! 
 
Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду 
від функцій і можливостей цього виробу! 
 
Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у 
простій та зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій і збережіть її на 
майбутнє. 
 
 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 
 
Під час користування електричними приладами необхідно дотримуватися основних 
заходів безпеки, особливо, якщо поруч перебувають діти:  
  
1. Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією приладу.  
2. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте мережевий шнур, 

штепсельну вилку,  сам прилад у воду або інші рідини.  
3. Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі місцевої 

електромережі. Даний прилад повинен включатися в мережну розетку із заземленням.  
4. Не залишайте включений прилад без догляду. Не дозволяйте дітям і незнаючим людям 

користуватися даним приладом. 
5. Заборонено користуватися приладом, якщо мережевий шнур, штепсельна вилка або 

сам прилад були пошкоджені. Зверніться в авторизированный сервісний центр для 
діагностики й ремонту приладу. 

6. Заборонено підключати прилад в пошкоджену штепсельну розетку.   
7. Відключіть прилад від мережі, висмикнувши вилку з розетки 

-Перед тим, як наповнити продуктами. 
-Перед очищенням. 
-Після використання. 

8. Не користуйтеся приладом біля гарячих поверхонь. 
9. Переконайтеся, що мережевий шнур не контактує із нагріваючими частинами приладу. 
10. Прилад не призначений для використання дітьми й особами з обмеженими фізичними, 

сенсорними або розумовими можливостями, крім випадків, коли здійснюється 
контроль іншими особами, відповідальними за їхню безпеку.  

11. Не дозволяйте дітям бавитися з приладом. 
12. Не користуйтеся приладом поза будинком, ставте прилад тільки в сухих місцях. 
13. Прилад призначений тільки для домашнього використання. 
14. Щоб уникнути пошкодження приладу й одержання травм, користуйтеся тільки 

оригінальними приналежностями, рекомендованими виробником. 
15. Не тягніть за шнур живлення, щоб переставити прилад.  Не згинайте й не обмотуйте 

шнуром прилад. 
16. Ставте прилад тільки на стійку й рівну поверхню.  
17. Спочатку виключайте прилад на панелі керування, а тільки потім уже виймайте вилку з 

розетки. 
18. Будьте обережні, Ви можете обпектися частинами, які нагріваються від приладу, тому 

намагайтеся торкатися під час роботи тільки передбачених конструкцією ручок і 
функціональних кнопок. 

19. Почекайте, поки прилад охолоне. Тільки тоді можна почати чищення приладу або 
скласти його для зберігання. 

20. Пристрій не поставляється з пультом дистанційного керування. 
21. Збережіть дану інструкцію для подальшого використвування. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЛАДУ 
 

 
 
1. Віконце для перегляду 
 
 
2. Кришка 
 
 
3. Кошик 
 
 
4. Кнопка фіксації ручки 
 
 
5. Ручка 
 
 
6. Таймер 
 
 
7. Шкала контролю температури 
 
 
8. Кнопка відкриття кришки 
 
 
9. Індикатор живлення 
 
 
10. Резервуар для олії 
 
 
11. Кришка фільтра 
 
 
12. Конденсаційний лоток 
 
 
13. Фільтр 
 
 
 

Деякі деталі приладу можуть бути змінені заводом без попередження. 
 
 
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
 

1. Витягніть прилад з упакування. 
2. Для усунення початкового «заводського» запаху, наповніть резервуар для олії до 

відмітки MAX і дайте приладу попрацювати приблизно 10 хвилин при мінімальній 
температурі, після чого дайте приладу остаточно охолонути. 

3. Помийте всі частини приладу – Див. розділ "Чищення". 
4. Після того, як Ви помили прилад і його окремі частини, необхідно витерти резервуар 

для масла й кошик сухою ганчіркою, щоб не залишилося навіть дрібних крапель води! 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ 
 

 
1. Натисніть кнопку для відкриття кришки. Кришка відкриється автоматично. 
2. Підніміть ручку в горизонтальне положення, а потім витягніть кошик. 
3. Наповніть олією резервуар для олії. Рекомендується використовувати свіжу горіхову, 

арахісову, рослинну або рапсову олію.Також, можна розтопити сало (смалець), але 
ніколи не змішуйте між собою які-небудь види олії або жирів. Сало необхідно дрібно 
порізати перед використанням. 
Рівень оліїї має знаходитись між відмітками MIN (1,8л) і MAX (2,2л). 

4. Для того, щоб під час роботи приладу Ви могли спостерігати за процесом через 
віконце для спостерігання, змажте його зсередини олією. 

5. Поставте всередину кошик. Натисніть на кнопку фіксації ручки в напрямку до себе, при 
цьому опускаючи саму ручку вниз. Занурьте кошик у олію шляхом опускання ручки у 
заглиблення на корпусі. 
Ручка опускається вниз тільки, при натиснутій на себе фіксуючій кнопці. 
Рекомендується кілька разів піднімати й опускати кошик при першому використанні. 

6. Закрийте кришку, притримуючи її з двох сторін. 
7. Рекомендується попередньо розігріти прилад з олією всередині. Включіть його в 

розетку, установіть час попереднього розігріву за допомогою таймера приблизно на 15 
хвилин. Загориться індикатор живлення. Установіть покажчик на шкалі контролю 
температури на необхідну величину. 
Індикатор живлення загориться тільки тоді, коли буде встановлений таймер. А якщо ні, 
то він горіти не буде й пристрій не буде нагріватися. 

8. Після попереднього розігріву підніміть і зафіксуйте кошик. Відкрийте кришку 
фритюрниці й розмістіть всередині кошика продукти для готування. Вони повинні бути 
сухими або замороженими. Занурьте кошик у олію, опускаючи ручку вниз у 
заглиблення на корпусі. 
Примітка: Якщо продукти, які будуть опускатися у фритюрницю, мають 
розсипчастий (не цільний) вигляд, накрийте їх у сирому вигляді яким-небудь 
пакувальним матеріалом і дайте трохи звільнитися від вологи, яку вони в собі 
містять. Потім занурьте в олію у фритюрниці в упакованому вигляді за допомогою 
підходящих кухонних приналежностей. Це дозволить дрібним продуктам стати 
єдиним цілим і запобіжить їхньому вислизанню через  решітки кошика. 
Увага! Будьте обережні! Під час роботи із фритюрниці можуть вилітати невеликі 
краплі гарячої олії. Щоб продовжити термін служби кошика фритюрниці, не 
занурюйте в неї більш 800г продуктів за 1 раз. 

9. Щоб уникнути розбризгування, коли вода на продуктах стикається з олією, потрібно 
спочатку закрити кришку фритюрниці, а потім занурити кошик із продуктами в олію. 

10. Установіть час готування знову. Поверніть таймер у необхідну позицію й процес 
готування почнеться. Зверніть увагу на таблицю-гід по готуванню різних продуктів, 
наведену нижче. 

11. Під час роботи приладу від нього буде виходити велика кількість пари, тому будьте 
обережні, не торкайтеся кришки фільтра. Ступінь готовності продуктів рекомендується 
перевіряти піднімаючи кошик за допомогою ручки й дивлячись у віконце. Не 
рекомендується під час роботи фритюрниці відкривати кришку, щоб уникнути опіку 
паром. 

12. Після того, як продукти будуть готові, спочатку підніміть кошик за допомогою ручки й 
тільки через кілька хвилин відкривайте кришку фритюрниці. За рахунок цієї паузи пар 
всередині трохи випарується. 

13. Витягніть продукти з кошика. Приємного апетиту! 
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД СУХОЇ РОБОТИ 
 

 
Пристрій обладнаний спеціальною функцією, яка забезпечує захист у випадку небезпеки 
загоряння. Якщо Ви раптом забули налити у фритюрницю олію й включили її в роботу, то 
система визначить це: температура резервуара для олії різко зросте й по закінченню 
приблизно 3-х хвилин, живлення приладу автоматично виключиться. Після цього спокійно 
відключіть пристрій від мережі, дайте йому повністю охолонути, після чого його знову 
можна використовувати, як і раніше. Регулярний виклик цієї функції шкодить пристрою, 
тому намагайтеся не забувати наливати олію в резервуар. 
 
 
ТАБЛИЦЯ-ГІД ПО ПРИГОТУВАННЮ ПРОДУКТІВ 

 
 
 

Вид продуктів Температура Вага Час 

Свіжі скибочки картоплі 190 ℃ 500г 10-15 хв. 
Заморожені скибочки картоплі 190 ℃ 500г 10-15 хв. 

Риба 150 ℃ 500г 8-12 хв. 
Дрібний оселедець – у кількості, щоб 

покрити площу кошика    
Свіжа тріска або пікша в олії 190 ℃ 500г 10-15 хв. 

Заморожена тріска або пікша в олії 170 ℃ 500г 12-18 хв. 

Заморожена камбала 190 ℃ 500г 12-18 хв. 

М'ясо 150 ℃ 500г 8-10 хв. 

Заморожений біфштекс 150 ℃ 500г 8-10 хв. 

Невеликі шматочки курки в сухарях 170 ℃ 500г 12-15 хв. 

Більші шматочки курки в сухарях 170 ℃ 500г 12-18 хв. 

Заморожене тонке філе телятини 170 ℃ 500г 8-10 хв. 

Курячі палички в сухарях 170 ℃ 500г 12-15 хв. 

 
 
Установіть таймер на час, зазначений в таблиці й починайте готовити.  
Ви почуєте клацання, коли час, згідно з таймером, почне закінчуватись. 
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ДОДАТКОВІ ПОРАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

 
1. Завжди використовуйте олію або жир тільки високої якості. Не використовуйте 

вершкове масло або маргарин! 
2. Заздалегідь оцінюйте стан продуктів, які збираєтесь приготувати. Тому що 

попередньо розігріті (приготовлені раніше) продукти, як правило, потребують більш 
високої температури готування, ніж сирі (свіжі). 

3. Не розміщуйте прилад під навісними кухонними шафами, які можуть перешкодити 
повністю відкрити кришку фритюрниці. 

4. Готуйте продукти до кінця й повністю. Вони повинні мати золотистий або 
коричноватий відтінок. 

 
 
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

 
 

1. Перед виконанням чищення приладу обов'язково виключіть його на корпусі, з розетки 
й дайте охолонути. 

2. Вилийте залишок олії з резервуара. 
3. Кришку пристрою можна легко розібрати для чищення. 
4. Перед чищенням кришки завжди спочатку виймайте фільтр і знімайте його кришку. 

Фільтр повинен бути замінений приблизно після 15 використань фритюрниці. Під час 
установки фільтра у фритюрницю його біла частина (нейлон) повинна бути в 
нижньому положенні, а чорна (активний карбон) – у верхньому. Призначення білого 
фільтра – поглинати пару, а чорного – олію. 

5. Протріть усі внутрішні складові й зовнішню частину корпуса теплою вологою 
ганчіркою. Потім протріть сухою ганчіркою. 

6. Зберіть усі складові разом й залиште фритюрницю для майбутнього використання. 
7. Ніколи не занурюйте основний пластиковий корпус приладу у воду! 
 
 
СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 
 
Джерело живлення:   230В по змінному струму, 50Гц 
Споживана потужність:  1800Вт 
Обсяг резервуара для води:  2,5л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua 
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua 
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Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація 
Прилад рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при 
необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній 
індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути 
недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно 
виключати можливість механічних пошкоджень. Прилад не містить шкідливих 
матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації ( крім спалювання в 
непристосованих умовах). Даний прилад не можна утилізувати разом з іншими 
побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення 
негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно 
виконувати вимоги по утилізації даного приладу.  Здайте прилад у спеціалізований 
пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. 
Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього 
середовища переробку. 
 
Гарантії постачальника 
Фритюрниця ORION OR-FD01 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні 
власником правил експлуатації, викладених у даній Інструкції користувача, 
пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій 
сертифікації в системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє 
середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Прилад має 
гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу 
перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію 
дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона. 
Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче приналежності 
виробу: 
• Гарантія не поширюються на частини виробу, які легко розбиваються (скло, 
пластмаса, лампи, і т.п.), а також на аксесуари, акумулятори, блоки живлення, 
пульти ДК, підставки, кріплення, сполучні шнури, навушники, футляри, і т.п. 

 
 
 
 

Найменування: ОРІОН OR-FD01 
Основне призначення: Фритюрниця 

Живлення й потужність: 1800Вт, 230В, 50Гц 
Країна виробник: Китайська Народна Республіка 
Виробник та розробник: Оріон Електронікс Лтд. 

Адреса виробника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29 
Дата виготовлення: зазначена в серійному номері 
Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців 

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44 
Сертифікати: Rohs, FC, CE, CB 

 
 
 
 


