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KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma 
kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız; ci-
hazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. Iyi günlerde 
kullanınız.
 
İÇİNDEKİLER

I. Cihazın Tanıtımı
II. Emniyet Kuralları
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. CİHAZIN TANITIMI

1. Pencere 9. Çalışma lambası
2. Kapak 10. Güç lambası
3. İç kapak 11. Sepet tutamağı
4. Filtre sistemi 12. Tutamak düğmesi
5. Gövde 13. Kapak açma düğmesi
6. Fişli kablo 14. Kızartma haznesi
7. Isı ayar düğmesi 15. Kızartma Sepeti
8. Açma/Kapama düğmesi
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II. EMNİYET KURALLARI
Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice 
okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.
• Bu kuralların tamamı sizin emniyetiniz içindir.
• Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan 

uzak tutunuz.
• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeye-

ceği şekilde saklayın.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine 

gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler 
kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve 
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya 
tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

• Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir du-
ruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi 
tarafından değiştirilmelidir.

• Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın, güç ve geriliminin 
şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

• Cihazınızı emniyetli ve en az 10  A’lık sigorta bağlı prize taka-
rak kullanınız.

• Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için  çocuklar, gö-
zetim altında bulundurulmalıdır.

• Cihazınızı kullanırken elektrikli cihaz kullanımında uyulması 
gereken temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

• Fritözünüzü çocukların kullanmasına izin vermeyiniz, özellikle 
fritöz çalışırken fritözü çocuklardan uzak tutunuz.

• Cihazınız çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından 
ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.

• Kullanmadığınız zaman cihazın fişini prizden çekiniz.
• Cihazınızı kullanmadan önce üzerinde yazılı gerilimin kullan-

dığınız yerin gerilime uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
• Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
• Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili 

düğmelerden tutunuz.
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• Cihazınızı kesilikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
• Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Cihazınızı amacına uygun kullanınız. Başka amaçlar için kul-

lanmayınız.
• Cihazınızın fişini; bakım ve temizliğini yaparken, işi bittiğinde 

mutlaka prizden çekiniz.
• Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye ça-

lışmayınız, en yakın Stilevs servisine götürünüz.
• Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız 

en yakın Stilevsservisine götürünüz.
• Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine 

dikkat ediniz ve kablosunun lavabo içine doğru ya da masa 
kenarından sarkmamasına özen gösteriniz.

• Cihazı ilk kullanımdan önce, nemli bir bez ile temizleyiniz. 
Fritöze yağ doldurmadan önce cihazın tamamen kuru oldu-
ğundan emin olunuz.

• Genel olarak sıvı yağ kullanmanız tavsiye edilir, ama katı yağ 
ile de kızartma yapabilirsiniz. Margarin veya diğer katı yağları 
kullanacağınız zaman başka bir kapta eritip daha sonra fritöze 
boşaltınız.

• Fritözü yağ doldurmadan önce açmayınız.
• Sadece köpük önleyici içeren ve bol yağda kızartma için tav-

siye edilen sıvı ve donmuş yağları kullanınız. Bu bilgiler ilgili 
yağların ambalajında bulunabilir.

• Fritöz içine koyduğunuz yağ miktarının MIN-MAX göstergeleri 
arasında olmasına dikkat ediniz.

• Her zaman kızartma yapmadan önce fritözün içinde yeterli 
miktarda yağ olup olmadığını kontrol ediniz.

• Eğer kızartma sepeti çok doldurulursa yağ fritözden taşabilir. 
Bu nedenle kızartma sepetini çok fazla doldurmayınız.

• Kızartma işlemi sırasında, kapaktaki filtreden sıcak buhar 
çıkar. Elinizi ve yüzünüzü buhardan uzak tutunuz.
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• Cihazı kullandıktan sonra, ısı ayar düğmesini en düşük ayara 
getiriniz. Fişini prizden çekiniz ve yağı soğumaya bırakınız. 
Fritöz yeterince soğumadan cihazı hareket ettirmeyiniz.

DİKKAT: Cihazınız ev kullanımı için tasarlanmıştır. ASLA ticari 
vb. amaçlar ile iş yeri vb yerlerde kullanmayınız. 

III. TEKNİK  ÖZELLİKLER
Modeli : Activa DF-118 
Gerilim : 220-240V AC
Frekans : 50/60Hz.
Güç : 1800W
Kapasite : 2.5 litre maksimum yağ kapasitesi

IV. KULLANIM
• Fritözünüzü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice oku-

yunuz.
• İlk kullanımdan önce fritözünüzü ambalajından dikkatlice çıkarı-

nız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde 
olmuş olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz. Cihazı-
nızın içindeki kullanma kılavuzu, garanti belgesi, servis listesi 
gibi dokümanları çıkarınız.

• Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
• Kızartma sepetini dışarıya çıkarınız.
• Yağ haznesini dışarıya çıkarınız. Yağ haznesini bir yere çarpma-

maya özen gösteriniz.
• Cihazınızı ilk kullanımdan önce temiz-

leyip, kurumasını bekleyiniz. Cihazınızı 
temizlemeden önce MUTLAKA temizlik 
ve bakım talimatlarını okuyunuz. 

• Cihazınız kuruduğunda, yağ haznesini 
yerine takınız. Yağ haznesini yerine ta-
karken, tutma yerlerindeki ok işaretinin 
yandaki resimdeki gibi, kapağa doğru 
(yukarı doğru) bakmasına dikkate edi-
niz. Aksi halde cihazınız çalışmayacaktır. 
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Kızartmaların Yapılması
• Isı ayar düğmesinin “off” pozisyonunda olduğudan emin olunuz.
• Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
• 2 veya 2,5 litre yağı, yağ haznesinin içerisine boşaltın. Yağ se-

viyesi, cihazın haznesinde gösterilen Min. ve Max. seviyelerinin 
arasında olmalıdır.

• Kapağı yavaşca kapatınız.
• Elektrik kablosunu fişe takınız.
• Isı ayar düğmesini arzu edilen sıcaklığa ayarlayınız. Kırmızı güç 

ışığı yanacaktır.
• Kızartma yağı arzu edilen sıcaklığa eriştiğinde yeşil ikaz lambası 

yanacaktır. Bu ışık çalışma esnasında termostatın devreye gir-
mesine bağlı olarak yanıp sönecektir.

• Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
• Kızartma sepetini, içerisine koyduğunuz kuru gıda ile birlikte yağ 

haznesinin içerisine yerleştiriniz.
• Kapağı yavaşça kapatınız.
• Saptaki kilit butonuna doğru yönde basarak kızartma sepetini 

hazne içerisinde aşağı indiriniz.
• Gıdayı gerektiği kadar kızartın.
• Kızartma işlemi tamamlandığında kapağı açarak kızartma sepe-

tini hafifçe yukarı kaldırıp gıda üzerindeki yağın süzülmesi için 
10-30 sn. bekleyiniz.

• Kapak açma düğmesine basarak kapağın kendi kendine yarı açık pozisyona 
gelmesini sağlayınız. Bu esnada aralıktan çıkacak buhardan kendinizi koruyunuz.

• Kapağı tamamen açınız.
• Kızartma sepetini yağ haznesinden tamamen çıkartınız.
• Isı ayar düğmesini kapalı “Off” konumuna getiriniz.
• Fişi prizden çekiniz.
• Kızartma işleminin ardından yağı ve kızartma sepetini yağ haz-

nesi içerisinde bırakabilirsiniz.
• Elektrik kablosunu yerleştiriniz.
• Içerisindeki yağ tamamen soğuyana kadar fritözünüzü hareket 

ettirmeyiniz.
• Kızartma yağını değiştirmeksizin yalklaşık 20 defa kullanabilir-

siniz. Kullanım sayısı yağınızın durumuna göre değişecektir.
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Kızartma Önerileri
• Farklı çeşitlerde gıda kızartacaksanız düşük ısıda kızartılabilen-

lerden başlayınız.
• Aynı çeşit gıdayı birden fazla defa kızartacaksanız her kızartma ara-

sında 3-5 dakika yağın istenilen sıcaklığa erişmesi için bekleyiniz.
• Yarı pişmiş gıdaları kızartacaksanız bu tür gıdaların çiğ gıda kı-

zartımında gerekenden daha  yüksek sıcaklık ve daha az zaman 
istediğini unutmayınız. 

• Eğer patates kızartacaksanız kızartma sepetini çok yavaşça hazne-
ye yerleştiriniz. Özellikle taze ve dondurulmuş patatesler fazlaca 
su içerdiklerinden yağın sıçramasına sebep olabilirler.

• Kızartma sepetini gıda ile yarıdan fazla doldurmamaya dikkat 
edin. Fazla miktarda gıda kızartma yağının soğuyarak uygun 
sıcaklıktan uzaklaşmasına dolayısıyla kızartmanın yeteri kadar 
lezzetli olmamasına sebep olabilir.

• Kızartma için farklı yağları karıştırmayınız.

YİYECEKLER YAĞ SICAKLIĞI 
(oC)

TAHMİNİ PİŞİRME SÜRESİ 
(Dakika)

Karides 170 3-5
Soğan 190 2-4
Mantar 170 3-5
Balık Fleto 170 3-5
Bonfile 170 5
Tavuk Şinitzel 190 10-14
Patates 190 12-18

 
V. TEMİZLİK VE BAKIM
• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temiz-

liğe ve bakıma başlamadan önce ısı ayar düğme-
sini kapalı (Off) konumuna getiriniz ve fişi prizden 
çekiniz.

• Cihazın ve yağın tamamen soğumasını bekleyiniz.
• Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız ve 

kapağı gövdeden ayırınız.
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• Kızartma sepetini ve sapını ılık ve deterjanlı bir su ile yıkayınız daha 
sonra durulayınız. Sepeti bulaşık makinesinde yıkamayınız.

• Cihazın kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ancak bulaşık 
makinesine koymadan önce filtresini çıkarınız.

• Cihazınızı temizlemek için ana gövdeyi ve kablosunu kesinlikle su 
ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.

• Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. 
Ancak; daha sonra mutlaka kurulayınız.

• Cihazınızı temizlemek için kimyasallar veya aşındırıcı temizleyiciler 
kullanmayınız.

• Yağ haznesini dikkatlice dışarıya çıkarınız ve içindeki yağı boşaltınız.
• Önce yağ haznesini temiz bir kağıt peçete ile siliniz.
• Yağ haznesini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. 
• Cihazınızın filtresini ılık bir su ile yıkayınız.
• Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen kuruduğundan emin olunuz.
• Cihazınızı kaldırırken fişli kablosunu fritözün içindeki özel saklama 

yerine koyunuz.
• Fritözünüzü kapağı kapalı olarak muhafaza ediniz.
TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın 
etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış 
ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı 
zarar görebilir.

DİKKAT:
• Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden 

koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak 
hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve 
kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi 
tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün 
itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde 
Garanti Belgenizi onaylatınız. 

• Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya 
(ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşe-
si ve satış tarihi). 
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• Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize 
şahsen başvurunuz.

• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan; 

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
• Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili 

olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulun-
duğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Ha-
kem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

• Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumun-
da, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korun-
ması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,   
    34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks  : (0212) 876 75 88
Menşei :  P.R.C.
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AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olar-
ak geri dönüşümü olan parçalardan 
oluştuğu için çöpe atılmaması gerekme-
ktedir. 
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü 
sağlamak için en yakın toplama merkez-
ine başvurunuz.
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USER MANUALS
Thank you for choosing our product. This instructions manual has been pre-
pared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance 
from your product. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE 
APPLIANCE  AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS
I. Safety Instructions
II. Description
III. Technical Specifications
IV. Preparation for Use
V. Operating the Appliance
VI. Cleaning and Maintenance

I. DECRIPTIONS
1. Viewing window  9. Working light
2. Lid 10. Power light
3. Inner cover 11. Basket handle
4. Filter system 12. Handle button
5. Housing 13. Open button
6. Power cord 14. Pot
7. Thermostat knob 15. Basket                              
8. On/off swtich      

II. SAFETY INSTRUCTIONS
• Read this manual carefully.
•  This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This 

appliance can be used by children aged from 8 years and above if they 
are continuously supervised. This appliance can be used by people with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use 
of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep 
the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

•  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

•  The appliance is not intended to be operated by means of an external timer 
or a separate remote-control system.

•  Children  being supervised  not to play with the appliance.
• Unless management and supervision regarding the device are ensured by 

a person responsible for safety of the devices,  this device isn’t designed to 
be used by physically and mentally disabled people (including children) or 
by people who are lack of experience and knowledge.



13

• Before using the appliance, check if the power voltage corresponds to that 
indicated on the rating plate.

• Connect the appliance to an earthed plug.
• The appliance should be connected to power sockets which are compatible 

with minimum 10 Amp fuse.
• Never tug at the power cable or pull the appliance itself to unplug.
• Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
• Do not place any items on top or next to this appliance at any time.
• To prevent a fire , keep this appliance clear of contact with any flammable 

materials including curtains, draperies, wall, plastic materials etc., At all times.
• Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the han-

dles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
• The surfaces are liable to get hot during use.
• The temperature of the accessible surfaces may be very high when the ap-

pliance is operating.
• Do not place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• Do not place any flammable materials in or close to the deep fryer, such as 

paper, cardboard, plastic or flammable substances.
• Oversized foods must not be inserted into the Deep Fryer as they may create 

a fire.
• Do not immerse the appliance or plug in water or any other liquid.
• Do not use outdoors or for commercial purpose.
• Do not use this appliance for other than its intended use.
• Do not use the deep fryer in a dump place
• Do not move the deep fryer while in use or when oil is still hot.
• Close supervision is necessary when the deep fryer is in use or when oil is hot.
• Do not use it by children or near children.
• Do not operate this fryer when the power cord or plug damaged or if the 

appliance malfunctions is dropped or has been damaged in any manner. 
return it to the Authorized service station for examin-ation, repair, electric 
or mechanical adjustment.

• Unplug from outlet when do not in use and before cleaning.
• Before using fryer for the first time, wash the pot and basket thoroughly 

with warm, soapy water, carefully dry aluminum pot to maintain the good 
aesthetic appearance.

• Do not use fryer without oil or fat. Fryer will be severely damaged if heated dry.
• This fryer has a thermal safety device. In case of thermostat failure, the 

electrical circuit has an automatic cutout, thus preventing overheating.
• Should the fryer leak, please contact the Stilevs After Sales points.
• To ensure safe operation, excessive food or utensils must not be inserted 

into the fryer.
WARNING: This appliance is specially designed for home use and is not suit-
able for commercial use.
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III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model : Activa DF-118 
Voltage : 220-240V AC
Frequency : 50/60Hz.
Power : 1800W
Capacity : 2.5 liters max. oil capacity

V. OPERATING THE APPLIANCE
• Remove the basket with the handle from the bracket.
• Pour between 2-2.5 litres of oil into the fryer. The level of oil must be between 

the MAX and MIN level marked on the surface of the pot. 
• Use only good quality vegetable oil or all purpose shortening for deep fry-

ing. Butter, margarine, olive oil or animal fat is not recommended due to its 
lower smoking temperatures.

• Smear the viewing window with a little oil.
• Plug in the mains and set thermostat to the required temperature (see the 

reference menu) The temperature light will go out when the set temperature 
is reached.

• Add food (as dry as possible) into the basket first.
• Do not overload basket.
• Place food of uniform size into the basket so that cook evenly. 
• Be sure to dry all food before frying.
• Place the basket back into the fryer. Remove the handle and close the lid. 

Turn the BASKET knob down to have basket and food immersed in the oil.
• Do not add water or wet stuff to the cooking oil, even small amounts of water 

will cause oil to spatter.
• After cooking, lift the basket out of the oil to drain. Push the LID-RELEASE 

BUTTON to open the lid.
• The frying time given in this chart is only for reference.

FOOD  TYPE TEMPERATURE(°C) TIME(minutes) 

Mushrooms 170°C 3-5 

Crumbed chicken  190°C 10-14 

Whole shrimp 170°C 3-5 

Fish cakes 170°C 3-5 

Fillets 170°C 5 

Onions 190°C 2-4 

French fries 190°C  8-12

Potato chips 190°C 12-18

 NOTES: 
1. Use only metal kitchen utensils with insulated handles in hot oil.
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2. As is carefulness should be taken when frying, especially when children are 
near by.

3. Taking into account the food type select the temperature for frying. As a 
general guide, food that has been pre-cooked in some way need a higher 
temperature and less cooking time than those raw food.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE
• Make sure the deep fryer is switched off both the thermostat and timer knobs 

before cleaning and maintenance.
• Allow the oil or fat to cool down. 
Caution: Do not move the deep fry and the contents until it is completely 
cool down.
• If the deep fryer is not used regularly. It is recommended to store the oil or 

liquid fat after cooling in a container preferably in the fridge or some other 
cool place. Open the lid and remove the bastet. Filter the oil or fat through 
a fine sieve into the container to remove food particles from the oil or fat. 

• If the deep fryer contains solid fat, allow the fat to solidify in the deep fryer 
and store the fat in the deep fat fryer. Please refer to chapter of frying with 
solid fat for details.

• Empty the fryer and wash the inner part of oil tank into the dishwasher.
Warning: 
Never immerse the heating element in water and do not clean these parts 
under running water.
1. Clean regularly the outer part of the fryer with damp clothe and dry it with a 

soft and clean towel.
Note: Do not use abrasive detergents.
2. Clean the basket and the handle in warm soapy water. Dry thoroughly before 

reusing.
3. Dry completely before storage.
4. Store the appliance in a dry, well-ventilated position which is out of reach of 

children, when the deep fryer is not in use.
5. Store in its original package when not using for a long time to avoid soiling.

AEEE
This marking indicates that this product should 
not be disposed with other household wastes 
throughout the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health from uncon-
trolled waste disposal, recycle it responsibly 
to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please 
use the return and collection systems or contact 
the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental 
safe recycling.
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İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88


