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KASUTUSOTSTARVE 

 Nedis KAAFD350EBK on kuumaõhufritüür mahuga 7.6 L.  
 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks, toidu küpsetamiseks ilma rasva ja õlita. 
 Seadet võivad kasutada vähemalt kooliealised lapsed ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
ohutult kasutada, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja 
kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega 
mängida.  

 Seade on sobiv kodumajapidamistesse ja sellesarnastesse tingimustesse, nagu väikepoed, 
kontorid, talumajapidamised, hotellide kliendiruumid ja majutusasutused.  

 Mistahes muudatused /modifikatsioonid seadmele võivad kaasa tuua seadme rikke, 
ohuolukorra ja tühistavad garantii. 

 
  



 

 

SPETSIFIKATSIOONID 
Kahe küpsetuskorviga kuumaõhufritüür 
Artikkel KAAFD350EBK 
Mõõtmed (S x L x K) 36.5 x 28 x 32.5 cm 
Kaal 6.9 kg 
Toide 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 
Võimsus 2850 W 
Taimer 60 minutit 
Temperatuurivahemik 40 - 200°C 
Maht 7.6 L (2x3.8 L) 
 
SEADME OSAD 

 
1 Juhtimispaneel 
2 Vasakpoolne küpsetusalus  
3 Vasakpoolne küpsetuskorv  
4 Käepidemed 

5 Õhu väljumisava 
6 Parempoolne küpsetusalus 
7 Toitejuhe 
8 Parempoolne küpsetuskorv 

 
 
 



 

 

JUHTPANEEL 

 
1 Temperatuuri vähendamise nupp 
2 Temperatuuri lisamise nupp 
3 Programmide otsenupud 
4 Taimeri nupp (üles) 
5 Taimeri nupp (alla) 
6 Start / paus nupp 
7 Vasaku korvi nupp 

8 Aja / temperatuuri näidik 
9 Sync nupp 
10 Eelsoojenduse 
11 Vasaku/ parema korvi valik 
12 Parempoolse korvi nupp 
13 Sisselülitusnupp

 
OHUTUS 

 Lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja paigaldust. Hoidke juhend alles.  
 Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud viisil ja eesmärgil. 
 Ühendage seadme pistik ainult statsionaarsesse elektrikontakti.  
 Ärge kasutage seadme ühendamiseks toitega pikendusjuhet.  
 Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi 

pindu. Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. 
 Rikke või veaolukorra tekkides tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. 
 Ärge käsitsege seadme juhet märgade kätega.  
 Vooluvõrgust eemaldades vältige juhtmest tõmbamist. Hoidke kinni pistikust.  
 Kui seadme toitejuhe kahjustub, tuleb see tootja poolt, tootja volitatud remondiettevõttes 

või sarnaselt kvalifitseeritud remondiettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra 
tekkimist.  

 Ärge kasutage seadet mingi välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi vahenduse.  
 Ärge kasutage seadmes seadme juurde mittekuuluvaid osi. 
 Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale, mis talub kuumust. Seade ei tohi asuda 

gaasipõleti ega muu kuumust kiirgava eseme läheduses. 



 

 

 Hoide seadet piisavas kauguses põlevatest materjalidest (mööbel, kardinad jms.).  
 Kindlustage, et nii anumad kui ka resti oleks kuivad enne seadme kasutamist.  
 Seadme töötamise ajaks tuleb anum seadmesse täiel määral sisestada.  
 Seadet ei tohi kinni katta! Hoiduge kuuma õhu eest, mis eraldub seadme õhu väljumisavast.  
 Ärge täitke anumat õli ega mingite muude vedelikega. 
 Puudutage töötava seadme küpsetuskorve vaid käepidemetest.  
 Ettevaatust väljapaiskuva kuuma auru tõttu! 
 Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 
 Laske seadmel enne osade külgepanekut või küljest võtmist ning enne puhastamist 

korralikult jahtuda.  
 Seade ei ole ette nähtud õues kasutamiseks – kasutage seadet vaid kuivas siseruumis.  
 Vältige lööke ja põrutusi seadmele ning seadme kukkumist.  
 Hoidke seadet eemal väikelaste käeulatusest.  
 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/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.  

 Mistahes muudatused /modifikatsioonid seadmele võivad kaasa tuua seadme rikke, 
ohuolukorra ja tühistavad garantii. 

 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Eemaldage seade pakendist ja võtke ära kõik pakkekiled / muud pakendi osad seadme seest ja 
ümbert.  
Peske seadme toiduga kokkupuutuvad osad nõudepesuaine ja veega. Küpsetusaluseid tohib pesta 
nõudepesumasinas. 
Vältige vee / vedelike sattumist seadme korpuse ja esipaneeli ning korvide käepidemete sisemusse. 
 
KASUTAMINE 

 Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale, mis talub kuumust. Veenduge, et seadme 
õhuavadest lähimate esemeteni oleks vähemalt 15 cm vaba ruumi.  

 Asetage küpsetusalused korvidesse. Ühendage toitejuhtme pistik elektrikontakti.  
 Paigutage toit küpsetuskorvidesse alustele. Libistage korvid sangadest hoides tagasi 

seadmesse. 
 Vajutage sisselülitusnuppu B13. Vajutage vasaku korvi nuppu B7, L=R nuppu B11 või 

parempoolse korvi nuppu B12.  
 Vajutage soovitud programmi nuppu B3 ja seadistage küpsetusaeg ja temperatuur järgnevalt: 

taimeri nuppude (B4, B5) vajutustega seadistage sobiv küpsetamisaeg. 
Temperatuurinuppude (B2, B1) vajutustel seadistage sobiv küpsetamistemperatuur.  

 Eelkuumutamiseks valige kasutusel olev küpsetuskorv nupuga B7, B11 või B12. Seejärel 
vajutage eelkuumutuse nuppu B10 ja seadistage eelkuumutuse seadistused nuppude B1, B2, 
B4 ja B5 abil. Nupu B6 vajutusel käivitage 5 minuti pikkune eelkuumutuse faas.  

 Mõlema korvi kasutamiseks samaaegselt ja samade seadistustega, vajutage nuppu B11. Et 
mõlemat korvi samaaegselt erinevate seadistustega kasutada, tehke kummagi korvi kohta 
omad seadistused, nagu eelnevalt kirjeldatud ja vajutage sünkroniseerimisnuppu B9, et 
küpsetamine kummaski korvis lõppeks samaaegselt. Nupu B9 märgutuli põleb, et osutada 
aktiivsele sünkroniseerimisfunktsioonile. Nupu B6 vajutusel käivitage küpsetamine.  



 

 

 Vältige seadme kuumenenud anuma ja resti puutumist palja käega. Anumat tõstke 
käepidemest hoides. Taimeriga seadistatud aja täitudes kostab helisignaal.  

 Libistage küpsetuskorvid käepidemetest hoides, seadmest välja. Kui toit vajab veel 
küpsetamist, libistage anumad tagasi seadmesse ja lisage taimerinupuga küpsetamisaega.  

 Tõstke kuum toit korvidest välja kuumakindlate toidutangidega. 
 Laske seadmel enne puhastamist vähemalt 10 minuti vältel jahtuda. Ärge kastke seadet vette 

ega muudesse vedelikesse.  
 Ärge kasutage mingeid kangeid keemilisi aineid, lahusteid ega kütuseid, et seadme mistahes 

osa puhastada. Vältige abrasiivseid puhastusaineid, mis kahjustavad seadme pinda.  
 Peske seadme toiduga kokkupuutuvad osad nõudepesuaine ja veega. Küpsetusaluseid tohib 

pesta nõudepesumasinas.  
 Puhastage seadme välispinda pehme niiske lapiga. Vältige vee / vedelike sattumist seadme 

korpuse ja esipaneeli ning korvide käepidemete sisemusse. 


