
 

  
 

 

Digital Air Fryer  
 

Aero Fryer * AF-D22-001A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RoHS 

User instructions  

Οδηγίες χρήσης 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Ελληνικά 

5 

 

 

 

 

Αγαπητέ πελάτη, 

    Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGERTEC. 

Τα προϊόντα HÆGERTEC έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών 

που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε 
σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι 
εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. Διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με 
την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ 

μεταδώστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας. 

 Προβλεπόμενη χρήση 

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τροφίμων με θερμότητα. Μην το 
χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό από ό,τι για το οποίο σχεδιάστηκε. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της 
συσκευής είναι αντίθετη με την προβλεπόμενη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη 
υλικών ή ακόμη και τραυματισμό.  
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.  
Δεν προορίζεται για χρήση σε τοποθεσίες όπως: 
– κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας· 
– γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 
– δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλοι χώροι διαβίωσης· 
– εγκαταστάσεις bed and breakfast. 
Ο κατασκευαστής/διανομέας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από 
τη χρήση αυτής της συσκευής σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση της. 

  
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος, μαζί με την κάρτα εγγύησης, την 
απόδειξη αγοράς και το κουτί για μελλοντική χρήση. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που 
περιλαμβάνονται εδώ μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού 
όταν τηρούνται σωστά. 
 

 Η τάση εισόδου αυτού του προϊόντος είναι AC220-240V~, 50-60Hz. Πριν από την 
ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση και η συχνότητα του κυκλώματος 
αντιστοιχούν σε αυτές που υποδεικνύονται στη συσκευή. 

 Η φριτέζα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια όταν λειτουργεί για να 
αποφευχθεί η ανατροπή. 

  Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περβάζια παραθύρων, σανίδες αποστράγγισης 
νεροχύτη, ασταθείς επιφάνειες, σε ηλεκτρικές σόμπες ή εστίες αερίου ή κοντά τους. 
Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε σταθερή, επίπεδη, στεγνή επιφάνεια. 

 Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας 
ή τραυματισμού ατόμων. 

 Ο κατασκευαστής/διανομέας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από 
ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση. 
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 Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστής/διανομέας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 
τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του 
κατασκευαστή. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πετσέτες 
κουζίνας κ.λπ. 

 Για να διασφαλιστεί επαρκής κυκλοφορία αέρα κατά τη λειτουργία, πρέπει να υπάρχει 
κενο τουλάχιστον 15 cm σε όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην τοποθετείτε αντικείμενα 
πάνω στη συσκευή και μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. 

 Αποφύγετε την επαφή με ζεστό ατμό, ο οποίος απελευθερώνεται από τα ανοίγματα 
εξαερισμού ενώ λειτουργεί η συσκευή. 

 Μη γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι τηγανίσματος με μεγάλη ποσότητα φαγητού. 
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο καλάθι τηγανίσματος δεν έρχονται 
σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο. 

 Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην εσωτερική περιοχή της συσκευής ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

 Μην γεμίζετε το αφαιρούμενο τηγάνι με λάδι. Η πλήρωση του τηγανιού με λάδι μπορεί 
να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Αυτή η υγιεινή μέθοδος τηγανίσματος 
βασίζεται στην αρχή της κυκλοφορίας ζεστού αέρα που δεν απαιτεί τη χρήση λαδιού. 
Μια μικρή ποσότητα λαδιού μπορεί να προστεθεί καθαρά για τον αρωματισμό του 
φαγητού. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά. 

 Μην εισάγετε αντικείμενα στη φριτέζα και μην τσακίζετε ή καταστρέφετε το καλώδιο 
ρεύματος. 

 Το φις τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, το 
σέρβις, τη συντήρηση ή τη μετακίνηση της φριτέζας. Όταν δεν χρησιμοποιείται, 
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το. 

  Η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην 
επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη φριτέζα. 

 Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, ατσάλινο μαλλί ή λειαντικά καθαριστικά για να 
καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας, καθώς αυτά θα γρατσουνίσουν την επιφάνεια του 
ανοξείδωτου χάλυβα και του χυτού μετάλλου. 

  Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά 
σε παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Αυτή η 
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο. και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν 

Προσοχή: Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για έλεγχο με 
προγραμματισμένη συσκευή, εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο. 
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πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά 
από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά 
κάτω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. 

 
 
 

Η επιφάνεια ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη χρήση. 
 Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών 

μπορεί να είναι υψηλότερη. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Διαφορετικά, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε και να 
μεταφέρετε το ζεστό τηγάνι και το καλάθι. Τοποθετήστε το ζεστό τηγάνι και το καλάθι 
μόνο σε ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες. Όταν βγάζετε το τηγάνι από τη συσκευή, 
προσέξτε ιδιαίτερα να μην ζεματιστείτε από τον ατμό που απελευθερώνεται. 

 Η υπολειπόμενη θερμότητα της συσκευής σημαίνει ότι παραμένει ζεστή για ορισμένο 
χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίησή της. 

 Σε περίπτωση που το φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής πάρει φωτιά, 
απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να 
εξαφανιστεί ο καπνός που βγαίνει από τα ανοίγματα εξαερισμού πριν σύρετε έξω το 
τηγάνι. 

 Μην ρίχνετε παγωμένο κρύο νερό στο ζεστό τηγάνι. 

 Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την 
αφήνετε χωρίς επίβλεψη ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη μετακινήσετε ή την 
καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. 

  Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε 
άλλο υγρό. 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν αγγίζει μια 
καυτή επιφάνεια. 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου 
ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα. 

 Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 
αντικατασταθεί με ένα γνήσιο καλώδιο ρεύματος που διατίθεται σε εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν έχει φθαρμένο καλώδιο 
ρεύματος. 

  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε 
μόνοι σας τη συσκευή και μην κάνετε καμία προσαρμογή σε αυτήν. Όλες οι επισκευές 
πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με την παραβίαση της 
συσκευής, κινδυνεύετε να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από 
μη ικανοποιητική απόδοση ή εγγύηση ποιότητα  
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  Επισκόπηση στοιχείων  

 

1. Κυρίως σώμα  5. Λαβή 

2. Πίνακας αφής ελέγχου  6. Είσοδος αέρα  

3. Τηγάνι 7. Έξοδος αέρα 

4. Αφαιρούμενο πλέγμα  8.  Καλώδιο 
τροφοδοσίας 

Περιγραφή του πίνακα ελέγχου    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπιά στη συσκευή είναι πλήκτρα αφής. Αγγίξτε απαλά τα κουμπιά με ένα 
δάχτυλο για να εκτελέσετε τη λειτουργία. Κάθε φορά που πατιέται ένα κουμπί, θα επιβεβαιώνεται 
από ένας ήχος μπιπ. 

 
 

Σύμβολο Όνομα συμβόλου  Λειτουργία 
 

 Διακόπτης ρεύματος 
ON/OFF. 

 
 

Αυτόματα προγράμματα 
μαγειρέματος 

Αυτόματη επιλογή προγράμματος 
μαγειρέματος. Διατίθονται 8 διαφορετικά 
προγράμματα. 

 
 

 

 
 

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη 

Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί 
στην περιοχή από 1 έως 30 λεπτά.  

 
 

 

 
Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη  

 

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ώρα θα 
μειώνεται κατά 1 λεπτό. Κάθε φορά που 
πατάτε το κουμπί, ο χρόνος θα αυξάνεται 

 

 Ψηφιακή οθόνη 
Εμφάνιση βρόχου θερμοκρασίας και χρόνου. 
 

 
 

Λυχνία  θερμοκρασίας Αυτή η λυχνία θα ανάψει όταν εμφανίζεται η 

θερμοκρασία στην οθόνη. 
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Ενδεικτική λυχνία χρόνου 

 

Αυτή η λυχνία θα ανάψει όταν εμφανίζεται η 
ώρα στην οθόνη. 

 

 
 
 

 

 
 
Λειτουργία προθέρμανσης 

 

Όταν το φως ανάψει μετά την έναρξη της 
λειτουργίας, το θερμαντικό στοιχείο 
θερμαίνεται. Το φως θα σβήσει όταν η 
θερμοκρασία φτάσει στον καθορισμένο 
χρόνο, που υποδεικνύει ότι το θερμαντικό 
στοιχείο σταματά τη  
θέρμανση 

 

 

 
 
Μείωση θερμοκρασίας 

 

 
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στην 
περιοχή 80°C - 200°C. Κάθε φορά που πατάτε 
το κουμπί, η θερμοκρασία θα 

μείωση κατά 5°C. 

 

 

 

Αύξηση θερμοκρασίας  

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στην 
περιοχή 80°C - 200°C. Κάθε φορά που πατάτε 
το κουμπί, η θερμοκρασία θα 

αυξηθεί κατά 5°C. 

 

 Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. 

 Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή. 

 Καθαρίστε καλά τα εξαρτήματα με ζεστό νερό, λίγο απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό 
σφουγγάρι. 

 Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια, μην τοποθετείτε 
τη συσκευή σε μη ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες. 

  Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί μια ελαφριά μυρωδιά. 
Αυτό είναι φυσιολογικό, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Αυτό το άρωμα είναι μόνο 
προσωρινό και θα εξαφανιστεί σύντομα. 

 Τοποθετήστε σωστά την αφαιρούμενη σχάρα στο ταψί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή χωρίς αυτό το πλέγμα. 

 Αυτή είναι μια φριτέζα αέρα που λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μη γεμίζετε το τηγάνι με 
λάδι ή λίπος τηγανίσματος. 

 Για να αποφύγετε διαταραχές της ροής αέρα, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη 
συσκευή και φροντίστε να υπάρχει πάντα 10 εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω από τη 
συσκευή. 

Πριν την πρώτη χρήση  
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 Λειτουργία συσκευής  
 

1. Βάλτε το φις σε μια γειωμένη πρίζα, όλοι οι οπίσθιοι φωτισμοί θα ανάψουν. Μετά από 
αυτοέλεγχο της πλακέτας κυκλώματος, το προϊόν θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής μετά από 

1 δευτερόλεπτο. Εκτός από το κουμπί λειτουργίας , οι λυχνίες ανάπαυσης είναι σβηστά και το 
προϊόν θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 
2. Τραβήξτε προσεκτικά το δοχείο από τη φριτέζα αέρα. 
3. Βάλτε τα υλικά στο ταψί, φροντίστε να έχει τοποθετηθεί η αφαιρούμενη σχάρα στο ταψί πριν 
βάλετε τα υλικά. 
4. Σύρετε το δοχείο ξανά στη φριτέζα αέρα. 

5. Αγγίξτε απαλά το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή 
ενεργοποιείται με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 180°C και 25 λεπτά. 
6. Προς το παρόν, μπορείτε να προσαρμόσετε τον σωστό χρόνο μαγειρέματος και τη θερμοκρασία 
με τα κουμπιά αφής αύξησης και μείωσης του χρόνου ή τα κουμπιά αφής αύξησης και μείωσης 
θερμοκρασίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες για διαφορετικά τρόφιμα 
μέσω κουμπί αφής λειτουργίας Μ. 
7. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από 1 έως 30 λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε το 
κουμπί, ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά 1 λεπτό. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα 
κουμπιά για να ρυθμίσετε την ώρα πιο γρήγορα. 
8. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή 80°C - 200°C. Κάθε φορά που πατάτε το 
κουμπί, η θερμοκρασία θα αυξάνεται ή θα μειώνεται κατά 5°C. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα 
κουμπιά για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πιο γρήγορα. 

9. Όταν ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα και θερμοκρασία, αγγίξτε το κουμπί λειτουργίας  για να 

ξεκινήσετε. Το θερμαντικό στοιχείο θα αρχίσει να θερμαίνεται και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
για εργασία η κατάσταση θα ανάψει. Αυτή η ένδειξη θα σβήσει όταν το θερμαντικό στοιχείο 

σταματήσει να θερμαίνεται. Οι ενδεικτικές λυχνίες  θα ανάψουν σε λειτουργία περιστροφής. 
10. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος του φαγητού, τραβήξτε έξω το δοχείο και ανακινήστε ή 
ανακατέψτε το φαγητό δύο φορές (για να κάνετε πιο ομοιόμορφο ψήσιμο). Σπρώξτε ξανά το 
δοχείο μέσα στο προϊόν για να συνεχίσετε το ψήσιμο. 
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11. Μετά την πάροδο του χρόνου, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει, πράγμα που σημαίνει 
ότι το μαγείρεμα του φαγητού έχει τελειώσει. Μετά από ψύξη για 60 δευτερόλεπτα η ένδειξη του 

 και τα φώτα θα σταματήσουν και μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε την κατσαρόλα. 
Σημείωση: Μην αναποδογυρίζετε το καλάθι καθώς το λάδι ή το λίπος που είναι αποθηκευμένο 
στον πάτο μπορεί να εισχωρήσει στα συστατικά. Αδειάστε το καλάθι σε ένα πιάτο ή άλλο δοχείο. 
12. Βγάλτε το φις από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή. 
Σημείωση: Μην αγγίζετε το τηγάνι κατά τη διάρκεια και κάποια στιγμή μετά τη χρήση, καθώς 
ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε το τηγάνι μόνο από τη λαβή. 
 

Προγράμματα Αυτόματου Μαγειρέματος 
Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος για την 
προετοιμασία ορισμένων γευμάτων. Επιλέξτε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το κουμπί M. Η 
θερμοκρασία και ο χρόνος προκαθορίζονται στο πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος. 

Λειτουργία 
Ενδεικτική  

λυχνία 
Προκαθορισμένη 

θερμοκρασία σε °C 

 

Προκαθορισμένος 
χρόνος σε ελαχ. 

Προθέρμανση 
 

 180°C 3 min 

Τσιπς 

 
180°C 25 min 

Παϊδάκια  

 180°C 25 min 

Φτερούγα 

κοτόπουλου 

 

 180°C 20 min 

Γαρίδα 
 

 160°C 20 min 

Τυμπανόξυλο  

 180°C 30 min 

Ψάρι 
 

 160°C 25 min 

Μπριζόλα 

 160°C 20 min 

Κέικ 
 

 160°C 30 min 
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 Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας , η συσκευή θα ξεκινήσει το αντίστοιχο 
πρόγραμμα. Όταν έχετε επιλέξει λάθος πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε πατώντας 
το κουμπί λειτουργίας. Μετά από αυτό μπορείτε να επιλέξετε άλλη λειτουργία. Είναι 
επίσης δυνατή η προσαρμογή του επιλεγμένου προγράμματος αλλάζοντας την ώρα και 
τη θερμοκρασία. 

 Για να διακόψετε ένα πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας  . 

 Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου προετοιμασίας. Για να 
ανακινήσετε τα υλικά, τραβήξτε το τηγάνι έξω από τη συσκευή από τη λαβή και 
ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σύρετε το τηγάνι ξανά στη φριτέζα αέρα. 

 Αφού παρέλθει ο χρόνος και σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία , ελέγξτε αν τα υλικά 
είναι έτοιμα. Εάν τα υλικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς σύρετε το τηγάνι πίσω στη 
συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο σε μερικά επιπλέον λεπτά. 

 Το υπερβολικό λάδι από τα υλικά μαζεύεται στον πάτο του τηγανιού. 
 
 
 
 
 
 

Παύση λειτουργίας 
Η λειτουργία θα διακοπεί μόλις αφαιρέσετε το καλάθι. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, 
τοποθετήστε ξανά το καλάθι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θα ξεκινήσει από το σημείο που έχει σταματήσει. Εάν, ωστόσο, βγάλετε 

το φις από την πρίζα ή εάν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, το προϊόν θα απομνημονεύσει την 
κατάσταση λειτουργίας και τον χρόνο εργασίας πριν από τη διακοπή ρεύματος εντός 2 ωρών μετά 
την απόσυρση του συρταριού. Αφού το προϊόν ενεργοποιηθεί ξανά, θα συνεχίσει να λειτουργεί 
σύμφωνα με την κατάσταση πριν από τη διακοπή ρεύματος. 
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 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. 
Η συσκευή θα κρυώσει πιο γρήγορα όταν αφαιρέσετε το τηγάνι και το δοχείο. 

 Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως αφού κρυώσει για να αποτρέψετε το 
στέγνωμα των υπολειμμάτων τροφών. Αυτά είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν αργότερα. 

 Πλύνετε το τηγάνι με το δοχείο χρησιμοποιώντας μαλακά σφουγγάρια πιάτων κάτω από 
τρεχούμενο νερό με την προσθήκη ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια 
ξεπλύνετε αυτά τα μέρη κάτω από καθαρό νερό, στεγνώστε τα καλά και τοποθετήστε τα 
ξανά στη θέση τους. 

 Εάν δεν καταφέρετε να αφαιρέσετε τα ψημένα υπολείμματα φαγητού, τα οποία έχουν 
κολλήσει στο δοχείο ή στο τηγάνι, τότε γεμίστε το τηγάνι με ζεστό νερό με προσθήκη 
ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων και βάλτε το δοχείο μέσα σε αυτό. Αφήστε το 
διάλυμα νερού και απορρυπαντικού να δράσει για περίπου 10 λεπτά για να μουλιάσουν 
τα υπολείμματα τροφών. Στη συνέχεια, καθαρίστε και τα δύο μέρη με τον συνηθισμένο 
τρόπο. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα υπολείμματα φαγητού δεν συσσωρεύονται στο τηγάνι και στο δοχείο. 
Πριν από περαιτέρω χρήση, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι καθαρά.  

 Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε 
διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Αφού εφαρμόσετε το 
απορρυπαντικό κουζίνας, σκουπίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και στη 
συνέχεια σκουπίστε καλά τα πάντα. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή σύνδεσης του καλωδίου 
ρεύματος δεν βραχεί. 

 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

  Μη χρησιμοποιείτε χαλύβδινο μαλλί, λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες κ.λπ. για 
να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής. 

 





Καθαρισμός και συντήρηση  
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Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η φριτέζα ζεστού αέρα δεν 
λειτουργεί 
 

Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη 
στην πρίζα. 

Συνδέστε τη συσκευή σε μια 
γειωμένη πρίζα. 

Δεν έχετε ρυθμίσει το 
χρονόμετρο. 

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, 
χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου 
του χρονοδιακόπτη και τα + και - για 
να ρυθμίσετε την επανάληψη 
απαιτούμενος χρόνος 
προετοιμασίας. 

Τα υλικά δεν έχουν γίνει. 
 

Υπάρχει πάρα πολύ φαγητό στο 
καλάθι 

Αφαιρέστε λίγο φαγητό. 
Μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται 
πιο ομοιόμορφα. 

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 
πολύ χαμηλή. 

Προγραμματίστε τη θερμοκρασία σε 
υψηλότερη ρύθμιση. 

Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 
πολύ μικρός. 

Ρυθμίστε περισσότερο χρόνο για να 
αφήσετε το φαγητό να ψηθεί 
εντελώς. 

Τα υλικά τηγανίζονται άνισα. Ορισμένοι τύποι συστατικών 
πρέπει να ανακατεύονται στη 
μέση της προετοιμασίας χρόνος. 

Αφαιρέστε το τηγάνι από το κύριο 
σώμα και ανακινήστε το ελαφρά 
μέχρι τη μέση διαδικασία 
προετοιμασίας. 

Τα τηγανητά σνακ δεν είναι 
τραγανά. 

Τα σνακ προορίζονταν για μια 
παραδοσιακή φριτέζα. 

Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή 
αλείψτε ελαφρά τα υλικά με λίγο 
λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα 

Το τηγάνι δεν χωράει στην 
ιδιότητα της συσκευής. 

Πολύ φαγητό στο καλάθι αφαιρέστε λίγο φαγητό. 
Μικρότερος 
οι παρτίδες τηγανίζονται πιο 
ομοιόμορφα. 
  
 
 

Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά. 

 

Σπρώξτε το καλάθι προς τα κάτω 
το τηγάνι μέχρι να κάνει ένα κλικ 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
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Από τη συσκευή βγαίνει λευκός 
καπνός. 
 

Ετοιμάζεις λιπαρά υλικά Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη 
φριτέζα αέρα. θα διαρρεύσει 
μεγάλη ποσότητα λαδιού στο τηγάνι 
και βγάζει λευκό καπνό. Το τηγάνι 
μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο 
από το συνηθισμένο. Αυτό δεν 
επηρεάζει την απόδοση ή το τελικό 
αποτέλεσμα. 

Υπάρχει λάδι από προηγούμενη 
χρήση. 

Φροντίστε να καθαρίσετε το τηγάνι 
σωστά μετά από κάθε χρήση 
 

Τα φρέσκα πατατάκια 
τηγανίζονται άνισα. 

Δεν ξεπλύνατε σωστά τα 
πατατάκια πριν τα τηγανίσετε. 

Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά 
το τηγάνι μετά από κάθε χρήση. 

Τα φρέσκα πατατάκια δεν είναι 
τραγανά όταν βγαίνουν από τη 
φριτέζα αέρα. 

Η τραγανότητα των πατατών 
εξαρτάται από την ποσότητα 
λαδιού και νερού στις πατάτες. 

Ξεπλύνετε τα τσιπς σωστά για να 
αφαιρέσετε όλο το άμυλο από το 
εξωτερικό. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Μοντέλο  AF-D22.001A 

Ισχύς 1000W 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V~, 50Hz／60Hz 

Χωρητικότητα  2.0L 

Χρόνος  λειτουργίας 2h 

Χρόνος  διαλλείματος  20min 

Συμμόρφωση 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ , 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 
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Περιβάλλον  

 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για 

τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας τη 

σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα 

μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο 

προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής 

για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των 

αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την 

ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την 

υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

Εγγύηση  

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει 

την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών 

εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, 

λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν 

καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών 

εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που 

καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα 

ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι 

συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο 

πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου.                                                
(*)Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης 
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