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SEADME OSAD 
1. Alus 
2. Korv / anum 
3. Ekraan 
4. Puutejuhtimisega ekraan 
5. Pöördlüliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHUTUS 

 Järgige ohutust puudutavaid juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja turvaline. 
 Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, tuleb see tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 
 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist. 
 Seade tuleb asetada kindlale ja tasasele lauapinnale. 
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  



 

 

 Halvimal juhul võib toiduaine süttida (seega ei tohi selles fritüüris kasutada üle ühe 
teelusikatäie õli, väga rasvarikast liha ega vett toidu keetmiseks). 

 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  
 Seadet võivad kasutada lapsed (koolieast alates) ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

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

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 
 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku. 
 Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti. 
 HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - 

lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht! 
 Seadme väliskülje temperatuur võib seadme töötamisel muutuda väga kõrgeks. 
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 
 Osad seadme pinnad kuumenevad seadme töötamisel. 
 Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega ümberringi midagi asetada. Jätke 

seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi.  
 Küpsetamise järel tuleb seadmel jahtuda lasta. Jahutus käivitub pärast taimeriga seadistatud 

küpsetusaja lõppu automaatselt. Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust enne, kui jahutus on 
lõppenud – muul juhul võib kuumus seadmele kahjustusi põhjustada. 

 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja kodumajapidamisele sarnastes 
tingimustes, nagu personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades, hotellide 
/majutusasutuste kliendiruumid, kodumajutuse asutused, talud. 

 Hoidke juhend alles.  
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Eemaldage seadme ümbert kõik pakendi osad. Võtke ära kõik seadme küljes olevad kiled või 
kleebised.  
Puhastage seadet sooja vee, vähese nõudepesuaine ja mittekriimustava käsnaga. Pühkige seadme 
väliskülg puhtaks niiske lapiga.  
Asetage seade kindlale tööpinnale, mis kannatab kuumust. Paigutage fritüürikorv anumasse õiges 
asendis.  
See fritüür toimib kuuma õhuga. Ärge kallake anumasse mingit õli ega praerasva.  
Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega ümberringi midagi asetada. Jätke seadme 
ümber vähemalt 10 cm ruumi. 
 
KASUTAMINE 
Ühendage pistik maandusega varustatud pistikupessa. Tõmmake anum tasakesi fritüürist välja. 
Asetage toiduained fritüürikorvi. Libistage anum tagasi fritüüri sisse.  
Ärge puudutage anumat küpsetamise ajal ega mõni aeg pärast seda, sest anum kuumeneb. Hoidke 
anumat ainult sangast. 
Kasutada saab 8 eelseadistustega küpsetusrežiimi: kala, liha, kana, koorikloomad, küpsetis, 
friikartulid, köögiviljad, karbonaad. Vastavalt valmistatavale toidule saate valida sobiva programmi. 
 



 

 

FUNKTSIOONID  
Sobiva programmi valimiseks keerake lülitit. Sisselülitusnupu vajutusel alustab õhkfritüür 
küpsetamist valitud režiimil. Kui soovite küpsetamise katkestada ja valida mingi teise programmi, 
saate olemasoleva tühistada sisselülitamisnupu vajutusega. Fritüür lülitub 20 sekundi möödudes 
välja. Seejärel saab uue programmi valida. Võimalik on ka valitud programmi kohendada, muutes 
kestvust ja temperatuuriseadistust.  
Taimerinupuga saab määrata küpsetamise aja. Vajutage taimeri nuppu ühel korral ning keerake 
valiklülitit vastavalt, kui soovite küpsetusaega muuta ühe minuti haaval. Taimeriga valitav aeg on 
vahemikus 1 kuni 60 minutit.  
Temperatuur on reguleeritav vastava temperatuurinupuga. Temperatuurinupu ühekordsel vajutusel 
ja valiklüliti keeramisel tõstetakse või langetatakse temperatuuri 5 kraadi haaval. Temperatuur on 
seadistatav vahemikus 80 kuni 200 kraadi. Võimalik on ka seade lihtsalt käivitada, ilma mingit 
programmi valimata. Valige aeg ja temperatuur taimeri ja temperatuuri nuppude abil ja vajutage 
start/stop nupule. Anuma küpsetamise kestel fritüürist välja tõmbamisel katkestab seade 
automaatselt töö 5 sekundi pärast ja lülitub välja. Anuma tagasipaneku järel käivitub fritüür 
automaatselt uuesti. Mistahes programmi tühistamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Fritüür 
lülitub 20 sekundi möödudes välja. 
 
PREHEAT (P) ja QUICK 5 (5) funktsioonid: 
 
PREHEAT ehk eelkuumutus. 
Kui retsept eeldab, et toit asetatakse küpsema juba eelkuumutatud keskkonda, saab kasutada 
eelkuumutusfunktsiooni. Asetage tühi anum fritüürkorviga seadmesse. Keerake valiklülitit, kuni 
süttib märguanne P. Funktsiooni valimiseks vajutage start/stop nuppu, ekraanil kuvatakse vaikimisi 
aega ja temperatuuri. Sama nupu teistkordsel vajutusel algab eelkuumutus. Kui kostab 5 helisignaali, 
on fritüür piisavalt eelkuumutatud. Eelkuumutusega küpsetamisel võib kogu küpsetusaega 3 minuti 
võrra vähendada. 
 
QUICK 5. 
Funktsioon QUICK 5 (5) tähendab, et lisatakse 5 minuti võrra küpsetusaega juurde, temperatuuril 
180°C.  
Keerake valiklülitit, kuni süttib märguanne 5. Vajutage start/stop nuppu, et küpsetusaega pikendada.  
 
Õli või rasv, mis toidus võib sisalduda, koguneb anuma põhjale. Mõni toiduaine vajab küpsetamise 
käigus raputamist/ ümberpööramist anumas. Selleks tõmmake anum sangapidi välja ja raputage. 
Libistage anum seejärel tagasi fritüüri sisse. Ärge vajutage fritüürikorvi eemaldamise nupule sel ajal, 
kui anumat raputate.  
Taimeri helisignaali kostudes on seadistatud küpsetusaeg lõppenud. Fritüür lülitub 20 sekundi 
möödudes välja. Tõmmake anum fritüürist välja ning asetage kuumakindlale alusele. Kontrollige, kas 
toiduaine on korralikult valminud. Kui valmimiseks on vaja toiduainet veel küpsetada, asetage anum 
tagasi fritüüri ja lisage mõned küpsetamisminutid taimeriga.  
Et väiksematükilist toiduainet fritüürikorvist välja võtta, vajutage korvi vabastamise nupule ja tõstke 
korv anumast. Ärge kummutage korvi anuma külge kinnitatuna, sest mistahes õli võib olla valgunud 
anuma põhjale ja sattuda kallamisel toiduaine sekka tagasi.  
Tühjendage korv kaussi või taldrikule. Kui üks kogus toiduainet on valmis, saab kohe jätkata teise 
koguse valmistamisega. 
 
 



 

 

Nõuandeid 
Toiduainete raputamine poole küpsetamise pealt aitab neil ühtlasemalt läbi küpseda. Kodustehtud 
friikartulitele väikese koguse õli lisamine muudab need krõbedamaks. Küpsetage friikartuleid pärast 
õli juurdelisamist mõne minuti vältel.  
Ärge pange sellesse fritüüri ülirasvaseid toiduaineid, näiteks vorste.  
Asetage fritüürikorvi sobivas suuruses küpsetusanum, kui soovite valmistada kooki või quiche’d või 
soovite küpsetada kergesti purunevaid toite / täidisega toite.  
Õhkfritüür sobib ka toitude ülessoojendamiseks. Ülessoojendamiseks sobiv temperatuur on 150°C 
kuni 10 minuti jooksul. Küpsetamise aeg oleneb ka toiduaine kogusest, tüübist, temperatuurist ja 
isegi konkreetse (pool)toote eripäradest. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS  
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Kunagi ärge kastke seadet vette 
ega muudesse vedelikesse! Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.  
Puhastage anumat ja äravõetavat resti sooja vee, vähese nõudepesuaine ja mittekriimustava 
käsnaga. Anum ja rest ei ole masinpesuks sobivad.  
Kui mustus jääb resti või anumapõhja külge kinni, täitke anum kuuma veega ja lisage 
nõudepesuainet. Jätke rest ka sellesse vette likku ja leotage 10 minutit, peske käsnaga.  
Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid 
puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks.  
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 
Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 
Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme 

käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 
toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 
 


