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Termékrészek leírása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termékrészek leírása: 
1.Levegőbemenet 
2.Kijelző 
3.Kivehető sütőrács (ne használja enélkül a sütőt) 
4.Sütőkosár 
5.Fogantyú 
6.Légkimeneti nyílások 
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BIZTONSÁG 
• A biztonsági utasítások figyelmen kívül 

hagyásával a gyártó nem tehető 
felelőssé a kárért. 

a készülék biztonságos használata és hogy 
megértsék az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek

• Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése 
érdekében a gyártónak, vagy annak 
szervizügynökének vagy hasonló képzett 
személyeknek ki kell cserélniük. 

• Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór 
meghúzásával, és győződjön meg arról, 
hogy a kábel nem fonódik össze. 

• A készüléket stabil, vízszintes felületre kell 
helyezni. 

• Ezt a készüléket csak háztartási célokra lehet 
használni, és csak arra a célra, amelyre 
készült. A legrosszabb esetben az élelmiszer 
kigyulladhat. (azaz ne használjon egynél több 
teáskanál olajat, ne használjon olyan húst, 
amely nagyon zsíros és ne adjon az 
élelmiszerekhez vizet). 

• Ezt a készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek 
nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves 
vagy annál idősebb gyermekek, valamint 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel, illetve tapasztalat- és 
tudáshiánnyal rendelkező személyek 
használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást 
kaptak a következőkre vonatkozóan: 

nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a 
készüléket és zsinórját a 8 évnél fiatalabb 
gyermekek számára elzárva. A takarítást és a 
felhasználó karbantartását gyermekek csak 8 
évesnél idősebb korukban végezhetik, és csak 
felügyelet mellett. 

• Az áramütés elleni védelem érdekében ne 
merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket 
vízbe vagy bármilyen más folyadékba. 

• A készüléket földelt érintkezővel rendelkező 
aljzathoz kell csatlakoztatni  

• FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, 
kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az 
áramütés lehetőségét. 

• Tartsa a készüléket és zsinórját 8 évnél 
fiatalabb gyermekektől elzárva. 

• A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas 
lehet, amikor a készülék működik. 

• A készüléket külső időzítővel vagy külön 
távvezérlő rendszerrel nem lehet működtetni. 
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•  Az ezzel a logóval jelzett felületek 

használat közben felforrósodhatnak . 
• A légáramlás megakadályozásának elkerülése 

érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és 
győződjön meg arról, hogy mindig 10 centiméter 
szabad hely van a készülék körül . 

• A sütési folyamat után a készüléknek ki kell hűlnie, ez 
a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor 
az időzítő elkészült. A hűtési folyamat befejezése 
előtt ne húzza ki a készüléket a hálózati konektorból, 
mert a fennmaradó forró levegő károsíthatja a 
készüléket. 

• Ezt a készüléket háztartási és hasonló 
alkalmazásokban való használatra tervezték , mint 
például: 

• Személyzeti konyhai területek üzletekben, 
irodákban és egyéb munkakörnyezetekben. 

• A szállodákban, motelekben és más 
lakókörnyezetekben. 

• Panziós környezet. 

•  Parasztházak. 

Mentse el a használati 

utasítást 

Csak háztartási célra 

használja a készüléket 

 

 
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
• Távolítson el minden csomagolóanyagot. 

• Távolítson el minden matricát vagy címkét a készülékről. 

• Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket forró vízzel, 

némi mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal. 

• Törölje le a készülék belsejét és külsejét nedves ruhával. 

• Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. Ne 

helyezze a készüléket nem hőálló felületekre . 

• Amikor a készüléket először kapcsolják be, enyhe szag 

lép fel. Ez normális, biztosítsa a megfelelő szellőzést. Ez 

az illat csak átmeneti, és hamarosan eltűnik . 

• Helyezze megfelelően a sütőrácsot a sütőkosárba. 

MEGJEGYZÉS: ne használja a készüléket ezen a rács 

nélkül. 

• Ez egy airfryer , amely forró levegővel működik. Ne 

töltse fel a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral. 

• A légáramlás megakadályozásának elkerülése 

érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és 

győződjön meg arról, hogy mindig 10 centiméter 

szabad  hely van  a készülék körül. 
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Használat 
• Helyezze a hálózati csatlakozót egy földelt 

fali konektorba. 

• Lehetőség van a készülék elindítására is funkció kiválasztása nélkül . 

Állítsa be az időt és a hőmérsékletet, majd nyomja meg a  bekapcsológombot.  
 

• Óvatosan húzza ki a kosarat az airfryerből. 

• Tegye az összetevőket a serpenyőbe, győződjön meg 

róla, hogy a sütőrács a sütőkosárba kerül, mielőtt az 

összetevőket behelyezné. 

• Csúsztassa vissza a kosarat az airfryerbe. 

• Használat közben és egy ideig használat után ne érintse meg 

a sütőkosarat, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyúnál 

fogja meg a sütőkosarat. 

• 8 sütési program található: Airfryer krumpli, kagyló / rákfélék, 

hal, csirke, muffin, sütés, hagymakarikák és steak. Használja 

az üzemmód gombot a kívánt program kiválasztásához. 

• Amikor megnyomja a bekapcsológombot, az airfryer elindítja a 

megfelelő programot. Ha rossz programot választott, akkor a 

bekapcsológomb ismételt megnyomásával megszakíthatja. A 

készülék 20 másodperc múlva leáll. Ezt követően kiválaszthat 

egy másik funkciót. Lehetőség van a kiválasztott program 

módosítására is az idő és a hőmérséklet megváltoztatásával . 

• Az idő az időzítő vezérlőgombjaival állítható be. Nyomja meg 

egyszer az időzítő vezérlőgombjait, hogy egy perccel növelje 

vagy csökkentse a sütési időt. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva az egyik gombot az idő gyorsabb beállításához. Az 

időzítőt 1 és 60 perc között állíthatja be. 

• A hőmérséklet a hőmérséklet-szabályozó gombokkal állítható 

be. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályozó gombokat a 

hőmérséklet 5 fokos növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot a hőmérséklet 

gyorsabb beállításához. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között 

állíthatja be. 

Amikor a sütési folyamat során kihúzza a kosarat, a készülék automatikusan 
kikapcsol. A kosár újbóli behelyezésekor a program folytatódik. 

•  Bármely program törléséhez nyomja meg a 

bekapcsológombot.   A készülék 20 másodperc múlva 

kikapcsol. 

• A forró levegős sütési folyamat során a felfűtési fény hevítés 

közben villogni fog, amikor eléri a beállított hőmérsékletet, a 

felfűtési lámpa folyamatosan világít. Amikor a hőmérséklet a 

beállított hőmérséklet alá csökken, a felfűtési fény újra villogni 

kezd a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében . 

• Az összetevőkből származó felesleges olajat és zsír a 

serpenyő alján gyűlik össze. 

• Egyes összetevők az elkészítési idő felénél rázást/fordítást 

igényelnek. Az összetevők megrázásához/fordításához, húzza ki 

a kosarat a készülékből a fogantyúnál fogva, és rázza 

meg/fordítsa meg eszköz segítségével. Ezután csúsztassa 

vissza a kosarat a sütőbe. Ne nyomja meg a kosár kioldógombját 

rázkódás közben 

• Amikor meghallja az időzítő sípolását, a beállított előkészítési 

idő lejárt. A készülék 20 másodperc múlva kikapcsol. Húzza ki 

a kosarat a készülékből, és helyezze hőálló felületre. 

• Ellenőrizze, hogy az étel készen áll-e. Ha az étel még nem áll 

készen, egyszerűen csúsztassa vissza a kosarat a 

készülékbe, és állítsa az időzítőt néhány további percre. 

• A kis összetevők (pl. krumpli) eltávolításához először Nyomja 

meg a kosár kioldógombját, és emelje ki a kosarat az edényből.  



 

 

 

Ne fordítsa fejjel lefelé a kosarat úgy, hogy  a sütőrács még 

mindig hozzá van rögzítve. A kosár alján összegyűlt felesleges 

olaj/zsír folyhat az elkészített ételre. 

• Ürítse ki a kosarat egy tálba vagy egy tányérra. Amikor egy 

adag étel elkészült, majd az airfryer azonnal készen áll egy 

másik étel elkészítésére. 
 

A programok hőmérséklet (°C) és idő (perc) táblázata 

Airfryer 

krumpli 

Kagyló Hal  Csirke Muffin Sütem
ény 

Hagy

ma 

karika 

Steak 

200° C-
on 

180°C
-on 

200° C 
-on 

200° C-
on 

190° C-
on 

160° 

C-on 

190° C-
on 

200° 
C-on 

20 

Perc 

20 perc 7 perc 15 perc 15 perc 20 

Perc 

10 perc 12 

Perc 

 
Tippek 

• A kisebb összetevők félúton történő megrázása/fordítása az 

elkészítési idő alatt optimalizálja a végeredményt , és segíthet 

megelőzni az egyenetlenül sült összetevőket. 

• Adjunk hozzá egy kiskanálnyi olajat a friss burgonyához a 

ropogós eredmény érdekében. Az olaj hozzáadása után néhány 

percen belül süssük meg az összetevőket az airfryerben. 

•  Ne készítsen rendkívül zsíros összetevőket, például kolbászokat 

az airfryerben. 

• Helyezzen a sütőtálcát a kosárba, ha tortát szeretne sütni  , vagy 

ha sérülékeny összetevőket vagy töltött összetevőket  szeretne  

sütni. 

• Az airfryert ételek újramelegítésére is használhatja. Az 

összetevők újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-

ra és legfeljebb 10 percre. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és várja meg, amíg a 

készülék lehűl. 

• Soha ne merítse a készüléket  vízbe vagy más  folyadékba.  A 

készülék nem mosható mosogatógépben. 

• Tisztítsa meg az edényt és a sütőrácsot forró vízzel, némi   

mosogatószerrel és nem koptató szivaccsal.  A kosár és a 

sütőrács nem mosható mosogatógépben. 

• Ha szennyeződés ragadt a sütőrácsra, vagy a kosár aljára, 

töltse fel az edényt forró vízzel és némi mosogatószerrel. Tegye 

a sütőrácsot a kosárba, és hagyja, hogy a kosár és a rács 

körülbelül 10 percig ázzon. 

• Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon 

kemény és koptató tisztítószereket, súrolópárnát vagy dörzsit, 

amely károsítja a készüléket. 

 

KÖRNYEZET 

 
Ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási 

szemétbe tenni , hanem az elektromos és elektronikus háztartási 

készülékek újrahasznosításának központi pontján kell elhelyezni. Ez 

a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a 

csomagoláson felhívja a figyelmet erre a fontos kérdésre. A 

készülékben használt anyagok újrahasznosíthatók. A használt 

háztartási készülékek újrahasznosításával ön jelentős mértékben 

hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjen tájékoztatást a helyi 

hatóságoktól az elhelyezés helyével kapcsolatban.



 

 

 
 



 

 

 


