
 

 

ÕHKFRITÜÜR AAF509 

KASUTUSJUHEND 

 

 

 

 

 

 

KÜPSETUSTABEL 

Toiduaine Kogus Aeg Temperatuur 

Friikartulid 350 g 15-20 min 180°C 

Biifsteek 300 g 8-15 min 160°C 

Kanatiivad 350 g 15-20 min 180°C 

Tilaapiafilee 400 g 10-15 min 180°C 

Krevetid 400 g 12-15 min 170°C 

Grill-köögiviljad 400 g 10-15 min 160°C 

Küpsekartulid 75 g 12-20 min 200°C 

Mini-quiche 320 g 15-18 min 180°C 

Kevadrullid 350 g 10-15 min 170°C 

Kalmaar 350 g 15-20 min 180°C 

Grill-lõhe 300 g 10-15 min 180°C 

Küpsetised lehttaignast 180 g 5-6 min 200°C 

Muffinid 148 g 8-15 min 160°C 

 

 

 



 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid 

selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

• Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid. Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Seade tuleb ühendada pistikusse, mis on varustatud maandusega.  

• Võtke alati seadme pistik pistikupesast välja ajaks, mil seadet ei kasutata.  

• Kindlustage, et seade, selle voolujuhe ega pistik ei satuks kontakti vee ega vedelikega.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi.  

• Ärge kasutage seadet, kui seadme voolujuhe on kahjustunud. Kui voolujuhe on kahjustatud, 

tuleb lasta see välja vahetada volitatud remondiettevõttes, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

• Kasutades pikendusjuhet, veenduge, et pikendusjuhe on täiel määral lahti keritud.  

• Kasutada võib vaid neid pikendusjuhtmeid, mille võimsusnäitajad taluvad seadme 

võimsuskoormust.  

• Seadme osad kuumenevad kasutamisel. Põletusoht!  

• Seadme ümber tuleb jätta piisavalt vaba ruumi kuumuse eraldumiseks, et vältida tuleohtu. 

• Veenduge, et seade ei oleks liiga ligidal süttivatele / sulavatele materjalidele.  

• Seadet ega selle tuulutusavasid ei või millegagi kinni katta.  

• Ärge kasutage seadet süttivate materjalide vahetus ligiduses.  

• Seadet ei tohi asetada kuumadele pindadele.  

• Voolujuhe ega pistik ei tohi sattuda kontakti kuumade pindadega ega lahtise tulega.  

• Ärge kasutage seadet õues.  

• Seadet ei tohi kasutada niisketes ruumides.  

• Asetage seade stabiilsele, lamedale ja kuumustkannatavale aluspinnale, kus pole ohtu 

seadme allakukkumiseks.  

• Ärge laske voolujuhtmel üle lauaäärte rippuda.  

• Seadme puudutamisel peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Ärge puudutage seadet, kui see mingil põhjusel kukub vette või muusse vedelikku! 

Eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.  

• Ärge kasutage seadet, mis on märjaks saanud.  

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Ärge jätke seadet kasutamise ajaks järelvalveta.  

• Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  

• Jätke töötava seadme ümber piisavalt vaba ruumi õhuvahetuseks.  



 

 

• Ärge tõstke töötavat ega maha jahtumata seadet ühest kohast teise.  

• Enne teisaldamist tuleb seade välja lülitada ja lasta maha jahtuda.  

• Puhastage seadme pealispind pärast iga kasutamist.  

• Seadet ei tohi vooluvõrku ühendada välise taimeri ega kaugjuhtimisseadme vahendusel.  

• Ärge täitke seadme frittimiskorvi fritüüri eelsoojenemise ajal. 

 

SEADME OSAD  

1. Juhtpaneel 

2. Korpus 

3. Juhe pistikuga 

4. Frittimiskorv 

5. Vabastusnupp 

6. Käepide 

7. Õõnsus käepidemele 

8. Korvi alus 

9. Sisselülitatuse roheline märgutuli 

10. Taimeri pöördnupp 

11. Kuumenemise punane märgutuli  

12. Temperatuurivaliku pöördnupp 

 

ENNE KASUTUSELE VÕTMIST 

Eemaldage seade pakendist. 

Puhastage seadet, et eemaldada 

tootmisest pärit ainejäägid. 

 

ÜLEKUUMENEMISKAITSE 

Õhkfritüüril on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse. See rakendub, kui temperatuur on ületanud 

lubatud künnise ning lülitab seadme välja. Siis on vaja seadet jahutada. Lülitage seade välja nii 

temperatuuri- kui taimerinupust. Eemaldage seade vooluvõrgust. Laske fritüüril jahtuda. 

 

KASUTAMINE 

Õhkfritüüri on võimalik kasutada mitte ainuüksi frittimiseks, vaid ka miniatuurse lauaahjuna. Ahjus 

küpsetatavate toiduainete küpsetusaeg on enamasti lühem. Fritüüri eelkuumutamiseks kulub vaid 

kaks-kolm minutit. 

1. Paigutage seade kindlale horisontaalsele aluspinnale. 

2. Tõmmake - käepidemest kinni hoides - seadmest välja frittimiskorvi alus ja asetage samuti 

tööpinnale. Libistage läbipaistvat turvakatet vabastusnupu kohal ettepoole. Vajutage vabastusnuppu 

ja saate frittimiskorvi aluse seest ära tõsta. Ärge vajutage vabastusnuppu sellel hetkel, kui eemaldate 

seadmest frittimiskorvi alust. Vaadake joonist järgmisel leheküljel. 

3. Asetage toit frittimiskorvi, sisestage korv alusesse nii, et osad omavahel klõpsuga kinnituvad ja 

libistage läbipaistev turvakate vabastusnupu kohale. Frittimiskorvi ei tohi kunagi täita üle 

maksimaalse koguse märgistuse (MAX). 

4. Sisestage alus frittimiskorviga seadmesse, kuni kostab klõps. 

5. Ühendage pistik vooluvõrku. 

6. Keerake temperatuurinuppu soovitud temperatuurile - joonis A. 

7. Keerake taimerinuppu soovitud küpsetusaja peale- joonis B. Nii roheline kui punane märgutuli 

süttivad ja seade hakkab kuumenema. Soovi korral võib seadet eelkuumutada kuni 3 minutit enne, 

kui toit frittimiskorvi pannakse. 



 

 

 

on võtta frittimiskorv aeg-ajalt seadmest välja ja raputada, et toit küpseks ühtlasemalt igast küljest. 

Taimer seejuures jätkab allaloendust, aga küttekeha katkestab seniks töö, kuni alus koos 

frittimiskorviga on seadmesse tagasi 

pandud. 

 

Töötava seadme korvi ja korvi alust ei tohi 

paljakäsi puutuda, sest need on väga 

tulised. Kasutage pajakindaid. Aluse 

eemaldamisel pange valmis kuumakindel 

lauakaitse (pannialus), kuhu alust asetada. 

Temperatuuri hoidmiseks lülitub 

küttekeha seadme töötamise ajal 

vaheldumisi sisse ja välja. Sellest annab 

märku punase märgutule süttimine ja 

kustumine. 

8. Taimer peatub seadistatud aja 

möödumisel. Seade lülitub välja ning mõlemad märgutuled kustuvad. Eemaldage seadmest alus koos 

frittimiskorviga, tõmmates käepidemest ning paigutage kuumakindlale pinnale. 

Ärge vajutage vabastusnuppu sellel hetkel, kui eemaldate seadmest frittimiskorvi alust. 

Töötava seadme korvi ja korvi alust ei tohi paljakäsi puutuda, sest need on väga tulised. Kasutage 

pajakindaid. Aluse eemaldamisel pange valmis kuumakindel lauakaitse (pannialus), kuhu alust 

asetada. 

9. Vajutage vabastusnuppu ja saate frittimiskorvi aluselt ära tõsta. 

10. Tõstke toit korvist serveerimisnõusse. 

11. Kui seadet sel korral enam ei kasutata, lülitage see välja. Veenduge, et nii taimeri kui ka 

temperatuurinupp oleksid seatud asendisse 0 ning eemaldage seadme pistik vooluvõrgust. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Puhastage seadet ja selle äravõetavaid osi iga kord pärast kasutamist. 

1. Veenduge, et nii taimeri kui ka temperatuurinupp oleksid seatud asendisse 0 ning eemaldage 

seadme pistik vooluvõrgust. 

2. Laske seadmel jahtuda. 

3. Võtke fritüürist välja korvi alus. 

4. Vajutage vabastusnuppu ja tõstke frittimiskorv alusest välja. 

5. Pühkige toiduosakesed ära pabersalvrätiku abil. 



 

 

6. Puhastage alust ja korvi põhjalikult kuuma vee, nõudepesuaine ja mittekriimustava pesukäsnaga. 

Nii alust kui korvi tohib pesta nõudepesumasinas. Kuivatage osad peale puhastamist põhjalikult. 

7. Puhastage seadme korpust niiske lapiga, vajadusel lahja nõudepesuaine lahust kasutades. 

Kuivatage kõik hoolikalt. 

8. Pange osad kokku tagasi. 

9. Säilitage seadet kuivas kohas. 

Alati enne puhastamist tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. Ärge kunagi kasutage söövitavaid või 

abrasiivseid puhastusaineid, samuti mitte teravaid esemeid seadme puhastamiseks. Seadme korpust 

vette ega vedelikesse kasta ei tohi, samuti ei tohi seda pesta voolava veega. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse.  

Ärge visake elektriseadmeid ega nende osi olmejäätmete hulka, vaid toimetage 

jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. 

Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt kogumispunkti, kus 

organiseeritakse vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks jäätmekäitlusettevõtete 

kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole. 

 

GARANTII 

Tootja tagab, et seadmel on 60 kuu pikkune (alates ostukuupäevast) tootmis- või materjalidefektide 

garantii, kui täidetud on allpooltoodud tingimused.  Garantiiperioodil on töö- ja materjalikulud 

seadme remondile garantiitingimustel tasuta. Garantiiperioodil teostatud remont garantiiperioodi ei 

pikenda. Maaletooja saab automaatselt seadme mistahes defektse osa omanikuks, kui see osa 

garantiiremondi käigus välja vahetatakse (kehtib ka kogu defektse seadme välja vahetamisel). Kõik 

garantiinõuded tuleb tõendada algupärase ostudokumendiga. 

Garantiinõuded tuleb esitada edasimüüjale, kust seade osteti või maaletoojale. 

Garantii väljastatakse ainuisikuliselt esmasele ostjale ja seda ei saa edasi anda. 

Garantii ei laiene tootele vigade puhul, mille on põhjustanud: 

a. Õnnetused, vale kasutamine, kulumine ja / või hooletus. 

b. Vale paigaldus ja / või kasutamine, mis on vastuolus kehtivate õiguslike, tehniliste või 

ohutusmäärustega. 

c. Ühendamine sellisesse vooluvõrku, mis ei ole vastavuses seadme tüübisildil toodud andmetega. 

d. Volitamata modifikatsioonid. 

e. Kolmandate osapoolte poolt teostatud remont. 

f. Hooletu transport, e. ilma sobiva pakendi või kaitseta. 

Käesoleva garantii raames ei võeta nõudeid arvesse, kui kahju on tekkinud: 

a.Transpordi käigus. 

b. Seadme seerianumbri eemaldamisel või muutmisel. 

Garantii ei laiene ka voolujuhtmele, valgusti pirnidele ega klaasist detailidele. Käesoleva garantii 

raames võetakse arvesse vaid neid nõudeid, mis esitatakse vigaste detailide parandamiseks või 

väljavahetamiseks. Maaletootja ei ole vastutav mistahes kadude või kahjude eest, mis kaudselt või 

otseselt on tulenenud maaletooja poolt imporditud seadmest. Garantiinõudega võib pöörduda 

seadme edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Bestron pakub ka võimalust saata seade otse 

enda hooldusettevõttesse. Ärge saatke seadet ilma eelneva kokkuleppeta. Pakki ei pruugita vastu 

võtta ja mistahes saatekulud jäävad saatja kanda. Võtke ühendust tootja hooldusettevõttega ja saate 

sealt täpsemad juhised. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks ärieesmärgil. 



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  

• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 
eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 

 


