
     
 
 
 
 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                             FR-6994 ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 
Αγαπητέ αγοραστή, 
Διάβασε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες λόγω  
εσφαλμένης χρήσης. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως της συσκευής να μεταβιβαστούν και οι οδηγίες χρήσης. 
 
Πληροφορίες Προστασίας 

 Εσφαλμένη λειτουργία συσκευής και ακατάλληλη χρήση μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή της και τον τραυματισμό του 
χρήστη. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση βλάβης 
λόγω εσφαλμένης χρήσης. 

 Η τροφοδοσία της συσκευής οφείλει να είναι η προβλεπόμενη με βάση τις προδιαγραφές αυτής όπως αναγράφονται στη 
συσκευή. 

 Βεβαιώνετε την ανεμπόδιστη διέλευση του καλωδίου από τη συσκευή προς την πηγή τροφοδοσίας. 
 Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής για μακρά χρονική περίοδο, αφαιρέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας από την αντίστοιχη 

πηγή. 

 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται προκειμένου να ρίπτονται αντικείμενα ή/και υγρά στη συσκευή. 

 Εάν προκληθεί βλάβη από πτώση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επισκεφθείτε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών για να 
διαπιστωθεί και να επισκευαστεί η βλάβη. 

 Μη επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. 

 Ελέγχετε το καλώδιο και το βύσμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ύπαρξη βλάβης και στην περίπτωση που 
διαπιστώσετε πρόβλημα, ζητήσατε αντικατάσταση του καλωδίου από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Μη βρέχετε τη συσκευή ή το βύσμα τροφοδοσίας με οποιοδήποτε υγρό. Σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή έχει βραχεί, 
αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για να ελέγξει την ύπαρξη βλάβης. Ελλοχεύει ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας! 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε βρεγμένη επιφάνεια ή όταν είναι η συσκευή είναι βρεγμένη. 
 Μη πιάνετε το βύσμα τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. 

 Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής για μακρά χρονική περίοδο, αφαιρέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας από την αντίστοιχη 
πηγή. 

 Μη αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από αιχμηρές άκρες, κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστά αντικείμενα και εστίες 
φωτιάς. Επίσης, να αφαιρείτε πάντα την συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. 

 Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δε θα τραβηχτεί απότομα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής 
 Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την συσκευή καθώς έχουν άγνοια του κινδύνου και ενδέχεται να τραυματιστούν. 

 Μη αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν την καθαρίζετε. 

 Με την απενεργοποίηση της συσκευής ξεκινάει η διαδικασία μείωσης θερμοκρασίας του αέρα στο εσωτερικό της.  
Αν αφαιρέσετε αμέσως την πρίζα ενδέχεται ο ζεστός αέρας που έχει απομείνει να βλάψει τη συσκευή.  
 
 
 

 
 
Περιγραφή μερών 
1. Ρύθμιση θερμοκρασίας 
2. Χρονοδιακόπτης (0-60 λεπτά)/Διακόπτης ενεργοποίησης 
3. Ένδειξη λειτουργίας 
4. Ένδειξη θέρμανσης 
5. Καλάθι τηγανίσματος  
6. Αποσπώμενο χερούλι 
7. Σχάρα  
8. Είσοδος αέρα  
9. Έξοδος αέρα  
10. Καλώδιο τροφοδοσίας 
 
 
 
Πριν από την πρώτη χρήση 

 

 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ταμπέλες και κρατήστε τα μακριά από παιδιά. 
 Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα, ζεστό νερό και ήπια καθαριστικά για να καθαρίσετε το καπάκι, το μπολ, τη χειρολαβή, το 

καλάθι και το εξωτερικό της συσκευής. Προσεκτικά στεγνώστε όλα τα μέρη της συσκευής. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια. 

 Κουμπώστε το καλάθι σωστά ώστε να λειτουργήσει η συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καλάθι τηγανίσματος. 
         
Η συσκευή λειτουργεί με θερμό αέρα. Μη γεμίσετε το καλάθι με λάδι. 

Μη τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή και σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών για την σωστή κυκλοφορία του αέρα. 
  

Λειτουργία 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχει κρυώσει εντελώς. 
1. Βγάλτε το καλάθι από τη συσκευή. Κρατήστε το καλάθι από τη χειρολαβή. 
2. Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι. Μη γεμίζετε το καλάθι για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. 
3. Βάλτε το καλάθι προσεκτικά στη θέση του. 
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4. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το καλάθι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος και λίγη ώρα μετά το ψήσιμο γιατί καίει. 
Να κρατάτε το καλάθι μόνο από τη λαβή.  

5. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο θερμότητας. 
6. Συνδέστε τη πρίζα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
7. Καθορίστε την επιθυμητή ώρα ετοιμασίας τον υλικών και προσθέστε 3 λεπτά ακόμα εάν η συσκευή είναι κρύα. 
8. Οι ενδείξεις λειτουργίας και θερμοκρασίας ανάβουν. Η ένδειξη θερμοκρασίας σβήνει όταν η θερμοκρασία φτάσει την επιθυμητή. 

Η ένδειξη ανάβει και σβήνει ούτως ώστε να διατηρείται σταθερή η προκαθορισμένη θερμοκρασία. 
9. Τα έλαια των τροφίμων συλλέγονται στο κάτω μέρος του καλαθιού. 
10. Κάποια τρόφιμα χρειάζονται ανακίνηση κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Κρατήστε το καλάθι από τη λαβή, τραβήξτε 

το προσεκτικά, ανακινείστε το και τοποθετήστε το πάλι στη θέση του. 
11. Όταν ακούσετε τον ήχο του χρονοδιακόπτη, αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα και δείτε αν τα τρόφιμα είναι έτοιμα. Εάν 

απαιτείται κι άλλος χρόνος για να ετοιμαστούν, απλά τοποθετήστε το τηγάνι πάλι στη φριτέζα και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη 
λίγα λεπτά ακόμα. 

 
Πίνακας Ενδείξεων θερμοκρασίας ψησίματος 

 Ποσότητα (gr) Ώρα (λεπτά) Θερμοκρασία 
(˚C) 

Επιπλέον πληροφορίες 

Κατεψυγμένες-Προψημένες  πατάτες 300-700 10-18 200  
Φρέσκιες πατάτες 300-800 16-20 200  
Κροκέτες κρέατος/ψαριού/πατάτας 100-400 6-10 200  
Hamburger 100-500 13-15 180 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο 

μαγειρικό σκεύος 

Springrolls 100-400 8-10 200  
Κέικ 300 20-25 160 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο 

μαγειρικό σκεύος 

Μάφιν 300 15-18 200 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο 

μαγειρικό σκεύος 

 
Συμβουλές 

 Για καλύτερα αποτελέσματα προσθέστε 3 λεπτά στο χρόνο ψησίματος των υλικών. 
 Η ανακίνηση των μικρών τροφίμων κατά τη διάρκεια του ψησίματος, θα προσφέρει καλύτερο τελικό αποτέλεσμα 

 Μη ψήνετε πολύ λιπαρά τρόφιμα, όπως είναι τα λουκάνικα. 

 Για κέικ, εύθραυστα τρόφιμα ή γεμιστά τρόφιμα τοποθετήστε τα σε ένα ταψί για να τα ψήσετε.  
 Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα για να ζεστάνετε ξανά τα τρόφιμά σας. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη 

θερμοκρασία στους 150 ˚C για 10 λεπτά.  
 
Καθαριότητα και Συντήρηση 

 Πριν την καθαριότητα, αφαιρέστε τη πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά εργαλεία. 

 Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. 
 Σκουπίστε τις επιφάνειες της συσκευής με ένα στεγνό ύφασμα, ζεστό νερό και ήπια καθαριστικά. 

 Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρι ή σύρμα για τον καθαρισμό της συσκευής. 

 Εάν υπάρχουν δύσκολα υπολείμματα τροφίμων στο καλάθι, γεμίστε το με ζεστό νερό, λίγο καθαριστικό πιάτων και κ αφήστε το 
να μουλιάσει για 10 λεπτά. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Πριν την παράδοση της συσκευής, έχει πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός τεχνικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της συσκευής 
που εσείς παραλαμβάνετε. Εάν παρ’ όλα αυτά έχει προκληθεί βλάβη κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά, σας παρακαλούμε να 
επιστρέψετε τη συσκευή εκεί από όπου την αγοράσατε. Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από τη στιγμή 
που αγοράσατε την συσκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής 
εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας της συσκευής από τον αγοραστή. Επίσης η εγγύηση παύει να 
ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 
Πληροφορίες απόρριψης  

Α.Για χρήστες (ιδιωτική οικιακή χρήση) 
1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Προσοχή: Αν θέλετε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε κανονικούς κάδους απορριμμάτων. 
O χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να μεταχειρίζεται μεμονωμένα και σύμφωνα με τη νομοθεσία που απαιτεί κατάλληλη 
μεταχείριση, αποκατάσταση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ακολουθώντας τις εφαρμογές των κρατών μελών, οι 
ιδιοκτήτες συσκευών ιδιωτικής, οικιακής χρήσης στα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να επιστρέφουν τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
τους σε ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις συλλογής χωρίς επιβάρυνση*. Σε κάποιες χώρες* ο τοπικός μεταπράτης μπορεί να παραλάβει το παλαιό σας προϊόν χωρίς 
επιβάρυνση αν αποκτήσετε ένα παρόμοιο καινούργιο.  
*) Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για περεταίρω λεπτομέρειες.  Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας έχει 
μπαταρίες ή συσσωρευτές,  παρακαλούμε να τα απορρίψετε νωρίτερα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.  Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα 
βοηθήσετε στην επιβεβαίωση ότι τα απόβλητα υποβάλλονται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάστασης και ανακύκλωσης και ότι έτσι αποφεύγονται εν 
δυνάμει αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που μπορούν αλλιώς να προκληθούν εξαιτίας της ανάρμοστης μεταχείρισης 
αποβλήτων.  
2.Σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ 
Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές και να ρωτήσετε για τη σωστή μέθοδο 
απόρριψης. Για την Ελβετία: Μεταχειρισμένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί χωρίς επιβάρυνση στον προμηθευτή, ακόμη και αν 
δεν αγοράσετε νέο προϊόν.  Περεταίρω διευκολύνσεις περισυλλογής είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα www.swico.ch  ή www.sens.ch.  
Β. Για χρήστες (επαγγελματική χρήση) 

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αν το προϊόν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς και θέλετε να το απορρίψετε: Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας που θα σας πληροφορήσει για την 
ανάληψη του προϊόντος. Μπορεί να χρεωθείτε για τα έξοδα που θα προκύψουν από την ανάληψη και την ανακύκλωση.  Μικρά προϊόντα  (και μικρά ποσά)  μπορούν να αναληφθούν 
από τοπικές υπηρεσίες περισυλλογής. Για την Ισπανία: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το καθιερωμένο σύστημα περισυλλογής ή τις τοπικές αρχές για την επιστροφή των 
χρησιμοποιημένων σας προϊόντων. 
2. Σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ 

                Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές και ρωτήστε για τη σωστή μέθοδο  
                απόρριψης Το παρόν προϊόν δε θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψή του πρέπει να γίνεται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 


