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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 ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

 Kui seadet kasutavad lapsed, on täisealise inimese poolne tähelepanelik juhendamine vajalik. 
 HOIATUS: kuum toit võib põhjustada tõsiseid põletusi. Hoidke seadet ja selle juhet eemal 

väikelaste käeulatusest.  
 Juhe ei tohi rippuda üle lauaäärte, vältige tööpinna-aluseid pistikupesi ja ärge ühendage 

seadet elektrikontakti pikendusjuhtmega.  
 Muude lisaseadmete kasutamine peale tootja soovitatute on keelatud, kuna võib põhjustada 

ohuolukordi.  
 Ärge kasutage seadet õues.  
 Ärge asetage seadet kuumale pliidile, gaasileegile ega nende lähedusse, samuti mitte ka 

kuuma ahju.  



 

 

 Ärge puhastage seadet metallist pesukäsnaga – selle küljest võib murduda tükikesi, sattuda 
seadme sisemusse ja puutuda kokku elektriliste osadega, põhjustades lühise ja elektrilöögi 
ohu. 

 Äärmise ettevaatusega tuleb käsitseda kuuma rasva või kuuma kondensatsioonivee alust.  
 Kui liigutatakse seadet, mille sees on kuum õli või muud kuuma vedelikku, tuleb olla eriti 

ettevaatlik.  
 Hoiatus! Kasutage toiduvalmistamisel seadme sees alati sellega kaasasolevat anumat / 

ahjutarvikut. 
 Välja lülitades tuleb vajutada seadme sisselülitusnupule, lasta jahutusventilaatoril oma töö 

teha ja alles seejärel eemaldada seadme pistik elektrikontaktist.  
 Kui küpsetusanum või õhkfrittimisalus kahjustub või deformeerub, ärge kasutage neid. 

HOIATUS: ärge frittige selle seadmega, kasutades õli. See on ohtlik, õli võib süttida ja tekitada 
tuleohu ning raske õnnetuse. 

 Enne küpsetusanuma või õhkfrittimisaluse paigutamist seadme sisse, kindlustage et need on 
kuivad. 

 Kui tõstate küpsetusanumat seadmest, kasutage pajakindaid.   
 Paigutage seade eemale seintest ja pindadest, mis võiks saada kahjustusi seadmest tõusva 

auru tagajärjel.  
 Kunagi ei tohi seadet tõsta kaanest kinni hoides.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja kodumajapidamisele sarnastes 

tingimustes, nagu personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades, hotellide 
/majutusasutuste kliendiruumid, kodumajutuse asutused, talud.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastel ei tohi lubada seadet kasutada. Hoidke seade 
kaugemal laste käeulatusest.  

 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 
vedelikku.  

 Seade tuleb enne puhastamist eemaldada elektrikontaktist.  
 Kindlustage, et seadet ei ühendataks vooluvõrku märjana.  
 Seadme pinnad kuumenevad kasutamise käigus.  
 HOIATUS: seadme mistahes pinna pragunemisel või purunemisel ei tohi seadet kasutada - 

lülitage seade kohe välja. Elektrilöögi oht!  
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 

Seade tuleb ühendada maandusega varustatud elektrikontakti.  
 Et õhuvool oleks takistamatu, ei tohi seadme peale ega vahetult selle kõrvale paigutada muid 

esemeid. Jätke seadme ümber vähemalt 10 cm ruumi. 
 
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.  
See fritüür toimib kuuma õhuga. Ärge kallake anumasse mingit õli ega praerasva. Kasutage veepaagis 
vaid puhast joogivett. 
 
  



 

 

KASUTAMINE 
Puutenuppude kirjeldused. 
 
Sisselülitusnupp 
Valmisolekurežiimil seadme sisselülitusnupule vajutamisel lülitub seade sisse. 
 
Aurupahvaku nupp 
Nupu vajutusel lisatakse küpsetuskambrisse ühekordne pahvakas auru. 
 
Programmide nupud 
Puudutades eelseadistustega programmide nuppe, valib seade automaatselt vastava programmi 
jaoks sobiva aja ja temperatuuri. 
Aega ja temperatuuri saab ka ise valida, kui eelnevalt puudutada nuppu „käsitsijuhtimine". Edaspidi 
on programmidest rohkem juttu. 
 
Taimeri nupud 
Pluss-nupu vajutustega lisatakse ja miinus-nupu vajutustega vähendatakse küpsetusaega 1 minuti 
haaval. Maksimaalselt saab küpsetada 90 minutit korraga. 
Vajutage ja hoidke pluss/miinus-nuppe vajutatuna, et aega kiiremini lisada või vähendada. 
 
Temperatuuri nupud 
Temperatuuri pluss-nupu vajutusel lisatakse temperatuuri 5°C korraga. Maksimaalne valitav 
temperatuur on 200°C. 
Temperatuuri miinus-nupu vajutusel vähendatakse temperatuuri 5°C haaval. Vajutage ja hoidke 
pluss/miinus-nuppe vajutatuna, et temperatuuri kiiremini lisada või vähendada. 
 
Küpsetamine 
Ühendage pistik maandusega varustatud pistikupessa. Sisselülitusnupu vajutuse järel aktiveerub 
ekraan. Kui ühtegi seadistust 20 sekundi vältel ei tehta, naaseb seade valmisoleku režiimile. 
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.  
Mõni toiduaine vajab küpsetamise käigus raputamist/ ümberpööramist anumas. Selleks tõmmake 
anum sangapidi välja ja raputage. Libistage anum seejärel tagasi fritüüri sisse.  
Ärge vajutage fritüürikorvi vabastamise nuppu sel ajal, kui anumat raputate.  
Kui anum seadme kasutamise käigus välja tõmmatakse, katkeb fritüüri töö. Anuma tagasipaneku järel 
käivitub fritüür automaatselt uuesti. 
 
Õhkfrittimisalus  
Õhkfrittimisaluse ülesehitus võimaldab küpsetada nii suuremat kui väiksemat toidukogust. Suurema 
koguse valmistamisel painutage aluse jalad kokku aluse alla. Väiksema 
koguse puhul sirutage aluse jalad välja.  
 
Auru režiim 
Pöörake veepaagi korki, et avada veepaak. Täitke paak veega. 
Kasutage puhast joogivett. Keerake paagi kork kinni ja pange veepaak 
seadmesse tagasi. Valige aurufunktsioon, kasutades 



 

 

käsitsijuhtimisprogrammi. Temperatuur seadistatakse automaatselt 100°C kraadile.  
Aurufunktsiooni puhul mingit muud temperatuuri valida ei saa.  
Paigutage anumasse koostisained. Valige soovitud aeg toiduainete aurutamiseks, kasutades taimeri 
nuppe. Programmi alustamiseks vajutage sisselülitusnupule. Aurufunktsiooni saab erinevate toitude 
valmistamisel kasutada. 
 
Veega täitmine  
Kui aurutamisel saab veepaak tühjaks, süttib vastav märgutuli ja vilgub. Kostab helisignaal.  
Paagi uuesti täitmisel ja tagasipanekul märgutuli kustub ja signaal lakkab. Kui veepaak on tühi kauem 
kui 2 minutit, lülitub seade automaatselt välja. 
 
Õhkfrittimine 
Paigutage anumasse toiduained. Valige käsitsijuhtimist kasutades õhkfrittimise režiim. 
Käsitsijuhtimise nupu vajutuse järel saate valida soovitud temperatuuri ja aja, kasutades vastavaid 
nuppe. Võite ka valida ühe eelseadistustega programmide hulgast. Programmi alustamiseks vajutage 
sisselülitusnupule. 
Taimerisignaali kostumisel on küpsetusaeg lõppenud. Fritüür lülitub 20 sekundi möödudes välja. 
Tõmmake anum fritüürist välja ning asetage kuumakindlale alusele. 
 
PROGRAMMID 

 aur õhkfritüür 1/2 vahemik /aur Vahemik / õhkfritüür 
Programm aeg temp aeg temp aeg temp aeg temp 
Friikartulid - - 20  200   1-90 80-200 
Köögiviljad 20  100 2 180 1-60 100 1-90 80-200 
Kana 20 100 10/35 200/160 1-60 100 1-90 80-200 
Kala 8 100 4 200 1-60 100 1-90 80-200 
Liha 5 100 10 200 1-60 100 1-90 80-200 
Leib 3 100 40/45 180 1-60 100 1-90 40-200 
Pasta, riis, 
teratooted 

25 100 - - 1-60 100   

Käsitsi  20 100 20 180 1-60 100 1-90 80-200 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.  
Kui seadet on ühtekokku juba 20 h kasutatud, süttib katlakivieemaldamise / puhastamise märgutuli. 
See režiim on käivitatav ka muul ajal, vajutades puhastamise / katlakivieemaldamise nuppu. 
Puhastusrežiimi käivitamisele eelnevalt veenduge, et paak on veega täidetud. Segades paagis 
olevasse vette sidrunhapet või söögiäädikat, saab katlakivi lõhustava lahuse.  
Vajutage puhastamisnupule ja seade alustab puhastusprogrammiga. See režiim kestab 25 minutit. 
Pärast iga kasutamist pühkige seadme alus ja kaas niiske lapiga puhtaks.  
Ärge kallake vedelikke seadme sisemusse. Äravõetavaid osi (küpsetusanum, õhkfrittimisalus ja 
kondensatsioonialus) võib pesta nõudepesuainega. Loputage, kuivatage iga osa põhjalikult. Need 
kolm osa on ka nõudepesumasinas pestavad. Sellegipoolest on käsitsi pesemine nendele osadele 
säästvam.  
Ärge küürige küpsetusanumat abrasiivsete ainete, vahendite ega metallist tarvikutega. Ärge peske 
ühtki seadme osa kangete keemiliste puhastusainete, küürimistarvikute ega millegi muu 
pindakahjustavaga. 



 

 

Säilitamiseks laske seadmel täielikult jahtuda. Säilitage anumat, õhkfrittimisalust ja 
kondensatsioonialust seadme sees. Seade peab asuma kuivas kohas, normaaltemperatuuril, 
kinnikaetuna või originaalkarbis. 
 
Mistahes tehnilise tõrke ilmnemisel pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse või seadme 
edasimüüja poole. 
 
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. 
 


