
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutikas kuumaõhufritüür, 5,5 l, kasutusjuhend 
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Toiteallikas AC 220–240 V, 50 Hz 

Nimivõimsus 1700 W 

Mahutavus 5,5 liitrit (3–5 portsjonit) 

Temperatuur 77–204 °C 

Vahemik (77–204 °C) 

 

 

 

 

 

 
 

Pakendi sisu 

Spetsifikatsioonid 



 

 
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida esmaseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud 

järgmisi. 

 

1. ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KOGU KASUTUSJUHEND! 

2. Veenduge, et teie majapidamises kasutatav pinge vastab seadmel toodud pingele. 

3. Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe. 

4. Elektrilöögi, tulekahju või vigastuste vältimiseks ärge pange juhet, pistikut või seadet vee või 

muu vedeliku sisse. 

5. Lapsed võivad seadet kasutada ja seadet võib kasutada laste läheduses ainult range 

järelevalve all. Üldjuhul ei ole seade mõeldud lastele kasutamiseks. 

6. Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata, samuti enne puhastamist. Enne 

osade kinnitamist või äravõtmist tuleb lasta seadmel maha jahtuda. 

7. Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustada saanud või kui seade tõrgub 

või on mingil moel kahjustatud. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse 

uurimis- ja parandustöödeks või korrigeerimiseks. 

8.  Kasutades lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, riskite vigastuste ohuga. 

9. Mitte kasutada välitingimustes. 

10. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua- või kapiserva ega puutuda vastu kuumasid pindasid. 

11. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- või elektripliidile või selle lähedusse või kuuma ahju. 

12. Olge eriti ettevaatlik, kui liigutate seadet, mis sisaldab kuuma õli või muid kuumasid 

vedelikke. 

13. Vooluvõrgust eemaldamiseks keerake ükskõik milline juhtnupp asendisse „OFF“ (või „0“) ja 

eemaldage pistik pistikupesast. 

14. Ärge kasutage seadet viisil, mis ei vasta selle otstarbele. 

15. Nutikasse kuumaõhufritüüri ei tohi panna liiga suures koguses toitu ega metallist söögiriistu, 

sest need võivad tekitada tulekahju või elektrilöögiohu. 

16. Kui töötav seade kaetakse tuleohtliku materjaliga või kui see puutub vastu sellist materjali, 

sh vastu kardinaid, kangaid, seinasid jne, võib tekkida tulekahju. Ärge hoiustage töötava 

seadme peal muid esemeid. 

17. Ärge kasutage seadme puhastamiseks metallist pesusvammi. Sellise svammi küljest 

murduvad osakesed võivad minna elektriliste elementide vastu ja tekitada elektrilöögiohu. 

18. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate muust kui metallist või klaasist valmistatud mahuteid. 

19. Ärge hoidke seadme sees materjale, mis ei ole tootja soovitatud tarvikud, kui te seadet 

parasjagu ei kasuta. 

20. Ärge asetage seadmesse paberist, papist, plastist jms materjalist esemeid. 

21. Ärge katke küpsetuskorvi või ühtegi muud seadme osa fooliumiga, sest nii kuumeneb 

kuumaõhufritüür üle. 

22. Ärge jätke masinat kasutamise ajal järelevalveta. 

Olulised ohutusjuhised 



 

 

 

23. Olge eriti ettevaatlik, kui võtate korvi või korvisahtli seadmest välja, et tühjendada see 

kuumast rasvainest. 

24. Nutika kuumaõhufritüüri saab mis tahes funktsiooni kasutamise ajal alati toitenupust välja 

lülitada. 

25. Kuuma õhuga küpsetamise käigus eraldub väljalaskeavade kaudu kuuma veeauru. Jälgige, 

et teie käed ja nägu oleksid veeaurust ja väljalaskeavadest ohutus kauguses. Ühtlasi olge 

kuuma veeauru ja õhuga ettevaatlik toidualuse väljavõtmisel. 

26. Ühendage seade koheselt vooluvõrgust lahti, kui seadmest tuleb tumedat suitsu. Oodake, 

kui seade lõpetab suitsemise ja seejärel eemaldage toidualus 

27. Ärge paigutage seadet vastu seina või teisi kodumasinaid. 

28. Jätke seadme taha, külgedele ja kohale vähemalt 15 cm vaba ruumi. 

 

Ettevaatust! 

* Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. 

* Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui olete lõpetanud selle kasutamise. 

* Enne käsitlemist või puhastamise laske seadmel vähemalt 30 minutit jahtuda. 

* Ohutuse tagamiseks on seadme sees olemas mikrolüliti, mis lülitab seadme automaatselt 

välja, kui toidukorv küpsetamise ajal seadmest välja võetakse. 

* Vajutage vabastamisnupule ainult siis, kui korvisahtel on asetatud tasasele ja kuumakindlale 

alusele! 

Ettevaatust! 

* Tuleohu vältimiseks ärge täitke toidukorvi või korvisahtlit õli või muude vedelikega. 

* Jälgige, et kõik toiduained oleksid korvi sees ega puutuks kokku seadme küttekehadega. Ärge 

pange toidukorvi liiga täis. 

* Kui masin töötab, siis ärge katke kinni selle peal olevat õhuvõtuava ega seadme taga olevat 

väljalaskeava. 

* Ärge puudutage seadme sisemust, kui see töötab. 

* Masina korpust ei tohi kunagi panna vee alla ega loputada jooksva vee all. 

Olulised ohutusjuhised 



 

 

Nutika kuumaõhufritüüriga saab valmistada mitmesuguseid eri 

roogasid. Põhilised küpsetusajad on toodud jaotises „Seaded“ 

esitatud tabelis. Teavet küpsetusaegade kohta leiate ka tootega kaasas 

olevast retseptiraamatust. 

1. Tõmmake käepidemest, et toidukorvi sahtel kuumaõhufritüürist ettevaatlikult välja võtta. 

2. Pange frittimiseks mõeldud toiduained korvi ja asetage see tagasi korvisahtlisse. 

3. Seejärel lükake sahtel tagasi kuumaõhufritüüri. 

NB! 

Ärge pange korvi kunagi täiesti täis ega ületage soovituslikke koguseid (vt samas peatükis 

jaotist „Seaded“), sest see võib mõjutada toidu valmimise kvaliteeti. 

Ettevaatust! 

* Ärge kunagi kasutage nutikat kuumaõhufritüüri ilma toidukorvi ja selle sahtlita! 

* Ärge puudutage toidukorvi, korvisahtlit või nutika kuumaõhufritüüri sisemust 

seadme kasutamise ajal ja vahetult pärast seadme kasutamist, sest need 

lähevad väga kuumaks. Hoidke toidukorvi ainult käepidemest. Kasutage alati 

pajakindaid. Masin on kuum! 
 

Seadme kasutamine 



 

 
 

POLARISEERITUD PISTIK 
 

Seadmel on polariseeritud pistik (üks laba laiem kui teine). Elektrilöögiohu vähendamiseks sobib 

pistik polariseeritud seinakontakti ainult ühtpidi. Kui tundub, et pistik ei taha esimese katsega 

pistikupessa ühenduda, siis pöörake see ümber. Kui pistik endiselt ei sobi, siis pöörduge pädeva 

elektriku poole. Ärge proovige pistikut ise modifitseerida. 

 

LÜHIKE TOITEJUHE 
 

Seadmel on lühike toitejuhe, et vähendada pika juhtme taha takerdumise või komistamise ohtu. 

Ettevaatusabinõude rakendamisel võib kasutada ka pikendusjuhtmeid. 

1. Pikendusjuhtme märgistus peab vastama seadme märgistusele. Kui pikendusjuhtme märgistuse 

väärtus on liiga madal, võib see üle kuumeneda ja põlema süttida, 

2. Pikendusjuhe tuleks paigutada selliselt, et see ei ripuks üle kapi- või lauaserva, kus see on 

laste käeulatuses või kus inimesed võivad selle taha komistada. 

Kuumaõhufritüüri omadused 



 

 

Friikartulid  Krevetid Pitsa   Kana   Kala   Lihalõik Kook Peekon 
 
 
 

Wi-Fi 

Väärtuse 
suurendamine 

Kohandatud 
režiim 

Väärtuse 
vähendamine 

Kestus 

Väärtuse 
suurendamine 

 
 

Väärtuse 
vähendamine 

 
Hoia soojana     Eelkuumuta   Toide       Käivita/paus 

 

 
Oleku kirjeldus 

1. Seisatud. Toidet pole või seade on toitenupust välja lülitatud. 

2. Ootel. Toitenupule vajutades süttivad kõikide ikoonide märgutuled. 

3. Töötab. Töörežiimile lülitumiseks tuleb valida vastav režiim ja vajutada käivitamisnupule. 

4.  Paus. Masina töötamise ajal pausile vajutamine peatab seadme töö, aga ei lülita seda välja. 

 

 
 Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse – toitenupul sütib 
sinine märgutuli, pärast sisselülitamist sütib valge märgutuli. 

1. Sisselülitamise korral sütivad kõikide ikoonide märgutuled ning pärast piiksu jääb neist põlema 

üksnes toitenupu tuli. 

2. Kui vajutate seadme toitenupust tööle, sütivad kõik ikoonid ja seadme ekraanile ilmub 

vaikeseadistus 180 °C ja 15 minutit. Iga viie sekundi tagant kuvatakse vaheldumisi teavet 

temperatuuri ja kestuse kohta. 

 
 

Käivitamine/paus. Ooterežiimil põleb valge tuli ja töötamise ajal sinine 
tuli. Pausile panemise korral hakkab nupp siniselt vilkuma. 

1. Üks funktsioon. Valige menüü, vajutage käivitusnupule ja selle peale hakkab menüüvalik 

valge märgutulega vilkuma, muud menüüikoonid jäävad varjatuks. 

2. Kombineeritud funktsioon. Pärast menüü valimist hakkab vilkuma valge märgutuli. Kui valite 

muud ikoonid kombineeritud küpsetuslahenduse jaoks, siis jäävad kõrvalised ikoonid 

varjatuks, kui küpsetuspott alustab tööd ja muude menüüvalikute märgutuled jäävad põlema. 

Märguanded 



 

 
 

Töörežiim 

 Eelkuumuta. 

Vajutage ooterežiimil eelkuumutamise nupule     . Vaikeseaded on 188 °C ja viis minutit. 

 
 Hoia soojas. 

Soojas hoidmise vaiketemperatuur ja -aeg on vastavalt 77 °C ja viis minutit. Temperatuurivalikut ei 

saa muuta, aga soojas hoidmise aega saab pikendada kas ühe minuti kaupa (lühike vajutus) või 

viie minuti kaupa (pikk vajutus). 

 

         Seadista aeg. 

Seadistatud aja lõppedes lülitub masin vaikerežiimile. 

Kombineeritud funktsioon 

1. Menüü+ hoia soojas 
2. Seadista aeg + menüü 

3. Seadista aeg + hoia soojas 

4. Seadista aeg + menüü + hoia soojas 

Soovitused. 
Töö lõppedes lülitub seade automaatselt soojas hoidmise režiimile. Soojendamise kestus ja 

temperatuur on vaikimisi seadistatud viie minuti ja 77 °C peale. Soojas hoidmise funktsioon on 

kombineeritud seadete puhul alati järjekorras viimane. 

NB! 
Pärast mis tahes töörežiimi valimist hakkab vastava funktsiooni märgutuli siniselt vilkuma. Soovitud 

režiimi kinnitamise korral jääb tuli siniselt põlema. Kui seade on tööle lülitatud, hakkab funktsiooni 

märgutuli kinnitavalt vilkuma. Kui soovite töörežiimi muuta pärast selle kinnitamist, siis vajutage 

nupule uuesti nii kaua, kuni märgutuli muutub valgeks (näitab, et funktsioon on tühistatud). 

Küpsetuskorvi avamine ja sulgemine 

Kui seade töötab. 

1. Tõmmake korv välja – seda tehes kõlab piiks, küttekeha ja ventilaator lõpetavad töö, ajaarvestus 

ekraanil peatub ja. Juhtnuppude paneeli see ei mõjuta. 

2. Pange korv tagasi masinasse – kõlab piiks, masin jätkab küpsetamist eelnevalt seadistatud 

režiimil. 

Muude režiimide ajal (sh pausil ja ootel olles) 

1. Korvi väljavõtmine ja tagasiasetamine ei avalda masinale mingit mõju. 

Automaatne väljalülitus 

Ooterežiim: kui seadet ei kasutata, lülitub see kuue minuti pärast automaatselt välja. 

Pausil: kui seadet ei kasutata, lülitub see 30 minuti pärast automaatselt välja. 

Märguanded 



 

 
 

Märkused 

1. Kui seade töötab, ei saa nuppudele vajutada ja nende märgutuled ei süti, välja arvatud 

töörežiimi valimisel (temperatuur (±), kestus (±)). 

Soojas hoidmise režiimil saab valida ja reguleerida üksnes ajalist kestust (±). 

Temperatuur ± on vaikeväärtusega ja seda ei saa muuta. 

Eelkuumutamise režiimil on võimalik valida üksnes temperatuuri ±. Kestus on vaikimisi paika 

pandud ja seda ei saa muuta ±. 

2. Kombineeritud režiimi korral osutab vilkuv märgutuli parasjagu töötavale protsessile. 

 
Wi-Fi tuli 

Kui masin lülitatakse sisse, lülitub Wi-Fi tuli vaikimisi välja. Hoidke toitenuppu viis sekundit all – 

Wi-Fi tuli hakkab aeglaselt vilkuma (kord sekundis) ja jääb põlema, kui seade on Wi-Figa 

ühendatud. Kui Wi-Fi ühendus puudub kauem kui 10 minutit, lülitub Wi-Fi tuli automaatselt välja. 

Kui tuvastatakse Wi-Fi riistvaraline tõrge, siis hakkab Wi-Fi tuli pärast viiesekundilist nupu all 

hoidmist vilkuma (kolm korda sekundis), jääb üheks minutiks tööle ja seejärel lülitub välja. 

 

Eelseadistused 
Juhtpaneeli retseptiseadistused 

 

Retsept 
Vaike-

temperatuur 

(°C) 

Reguleeritav 
vahemik 

Vaikekestus 

(min) 
Reguleeritav 
vahemik 

Vaikesäte 188  
 
 
 
 

77–204 °C 

15  
 
 
 
 

 
1–60 min 

Friikartulid 204 18 

Krevetid 182 8 

Pitsa 166 7 

Kana 182 20 

Kala 204 10 

Lihalõik 182 8 

Kook 182 12 

Peekon 182 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märguanded 



 

 

 

Eelkuumutamise funktsioon 

1. Kui vajutate vaikimisi ooterežiimil eelkuumutamise nupule, algab eelkuumutamine 188 °C 

juures kestusega 5 minutit. 

2. Kui valite esmalt retsepti ja vajutate seejärel eelkuumutamise nupule, algab eelkuumutamine 

vastavalt retsepti vaiketemperatuurile. 

3. Kui vajutate ooterežiimil eelkuumutamise nupule ja muudate seejärel temperatuuriseadeid, 

algab eelkuumutamine vastavalt valitud temperatuurile. 

Eelkuumutamise funktsiooni puhul saab reguleerida üksnes temperatuuri, mitte taimerit 

(ajanäitajad on toodud all tabelis). Maksimaalne kestus on viis minutit. Soovitud temperatuuri 

saavutamisel annab masin sellest kolme piiksuga märku ja lülitub toiduainete sisestamiseks 

ooterežiimile. 
 

Temperatuuriseadistus Eelkuumutamisajad 

204 5 min 

199 5 min 

193 5 min 

188 4 min 

182 4 min 

177 4 min 

171 4 min 

166 3 min  

160 3 min  

154 3 min  

149 3 min  

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 

1. Võtke seade ja selle tarvikud (toidukorv, korvisahtel) pakendist välja. Peske tarvikud sooja 

seebiveega puhtaks ja kuivatage. Pühkige fritüür seest niiske lapi või svammiga üle ja kuivatage 

paberkäterätikuga. Enne masina kasutamist veenduge, et fritüür on seest kuiv. 

2. Masina esmakordsel kasutamisel tuulutage tuba. Nutikast kuumaõhufritüürist võib esimese 

ülessoojenemise käigus tulla pisut suitsu ja ebameeldivast lõhna. See on küttekehaga seadmete 

puhul igati normaalne ega mõjuta fritüüri ohutust. 

Ettevaatust! 

Kui tõstate kuumaõhufritüüri ühest kohast teise, siis veenduge, et masina põhi oleks toetatud. Ärge 

kasutage fritüüri tõstmiseks toidukorvi käepidet! 

 
 
 

 

Kuumaõhufritüüri kasutamine 



 

 

 

Veel funktsioone 

1. Määrake toiduainetele sobiv valmistamisaeg ja küpsetustemperatuur (vt sellele peatükile 

järgnevat jaotist „Seaded“). 

2. Vajutage punasele toitenupule, et masin käivitada. Muutke ajalise kestuse ja 

temperatuuriseadeid vastavalt eelistustele. 

3. Kasutage +/– nuppe küpsetusaja pikendamiseks või lühendamiseks. Lühike vajutus 

pikendab või lühendab küpsetusaega ühe minuti võrra, pikk vajutus suurendab või 

vähendab küpsetusaega kiiresti ühe minuti kaupa. 

4. Kasutage +/– nuppe küpsetustemperatuuri suurendamiseks või vähendamiseks. Lühike 

vajutus pikendab või lühendab küpsetustemperatuuri 2,8 kraadi (C; 5 kraadi Fahrenheiti järgi) 

võrra, pikk vajutus suurendab või vähendab küpsetustemperatuuri kiiresti 2,8 kraadi kaupa. 

5. Kuuma õhuga frittimiseks vajutage uuesti käivitamise/pausi nupule. Kestuse, temperatuuri või 

eelseadistuse valimine käivitab masina automaatselt pärast viit sekundit, kui pärast seda ei 

vajutata ühelegi muule nupule. 

6. Kui fritüür alustab tööd, käivitub kuval taimeri pöördloendus. 

7. Kuuma õhuga frittimise ajal annab masin kuuldavate klõpsudega märku, kui fritüür on 

saavutanud soovitud temperatuuri ja küttekeha lülitub välja. Töötamise ajal võib kuulda 

mitut klõpsu – see näitab, et kuumaõhufritüür hoiab seadistatud temperatuuri. 

8. Toiduvalmistamise ajal kogunevad korvisahtlisse ülemäärane õli ja toiduainetest eralduvad 

mahlad. See on ootuspärane. 

9. Mõne retsepti puhul tuleb toiduaineid küpsetuskorvis poole küpsetamise peal raputada (vt 

sellele peatükile järgnevat jaotist „Seaded“). Toiduainete raputamiseks haarake korvi 

käepidemest ja tõmmake see sahtlist välja. Seejärel raputage korvi ettevaatlikult ent 

kindlalt. Lükake korvisahtel tagasi kuumaõhufritüüri sisse ja jätkake küpsetamist. 

NB! 
Kuna õhu kiirkuumutamise tehnoloogia muudab masinas oleva õhu vaid mõne hetkega 

ülikuumaks, ei sega toidukorvi lühiajaline eemaldamine toidu valmimist. 

Soovitus. 
Kui retsept näeb ette, et toidukorvi tuleb poole küpsetamise peal raputada, on lihtsam jagada 

küpsetusaeg kahte etappi. Kui seadistate taimeri poole küpsemisaja peale annab märgukell 

teada, kui on aeg korvi sisu läbi raputada. 

Soovitus. 
Seadistades taimeri terve küpsemisaja peale käivitub märgukell alles siis, kui toit on valmis. 

Saate toidukorvi igal ajal seadmest välja võtta, et kontrollida toidu valmidusastet. Toide lülitub 

automaatselt välja ja uuesti sisse, kui olete korvisahtli tagasi oma kohale pannud. Sellisel juhul 

lõpetab taimer automaatselt pöördloenduse. 

1. Nutika kuumaõhufritüüriga saab järjest valmistada mitu toiduportsu. 

 
 
 

Kasutusjuhend 



 

 
 
 

NB! 
Saate seadme igal ajal välja lülitada. Selleks tuleb lihtsalt vajutada toitenupule. Toitenupp 

hakkab punaselt põlema ja ventilaator jätkab tööd veel 20 sekundi vältel, et masin enne 

väljalülitumist maha jahutada. 

1. Kontrollige, kas toit on valmis. Kui toit pole veel valmis, lükake korv tagasi fritüüri sisse ja 

seadistage taimeril mõned lisaminutid. 

2. Selleks, et toidukorv sahtli seest kätte saada, lükake kaitseriba eemale ja vajutage selle all 

olevale vabastamisnupule. 

3. Hoidke korvi käepidemest ja tühjendage selle sisu kaussi või taldrikule. 

Soovitus. 
Suuremate või kergesti murenevate toiduainete eemaldamiseks võib kasutada tangide abi. 

Jälgige, et tangidel oleks kuumakindel plastkate. Metallist haaratsitega tangid või söögiriistad 

võivad kriimustada korvi pealispinda. 

1. Nutika kuumaõhufritüüriga saab järjest valmistada mitu toiduportsu. 

OLULINE! 
Kui märkate, et masina ventilaator ei hakka küpsetamise ajal tööle (ei kostu müra ega ole tunda 

õhuvoolu), siis lõpetage koheselt seadme kasutamine ja võtke ühendust klienditeenindusega. 

Eelseadistatud menüüde kasutamine 

1. Kuumaõhufritüüril on kaheksa eelseadistatud kiirfunktsiooni: FRIIKARTULID, LIHALÕIK, 

KANA, MUFFIN, KREVETID, PITSA, KALA ja PEEKON. 

2. Eelseadistuse valimiseks vajutage otse vastava retsepti nupule. Frittimise alustamiseks 

vajutage toitenupule. Seejuures hakkab masin kestuse, temperatuuri või eelseadistuse 

valimisel viie sekundi möödudes automaatselt ise tööle, kui pärast seda ei vajutata ühelegi 

muule nupule. 

3. Kui soovite valida eelseadistust pärast seda, kui masin on juba käivitunud, vajutage 

toitenupule ja seejärel otse retseptiikoonidele, et valida soovitud eelseadistus. 

4. Seadme taaskäivitamiseks soovitud eelseadistusega vajutage toitenupule. 

SEADED 
Alltoodud tabel aitab teil valida sobivad seaded soovitud toidu jaoks. 

NB! 
Tegemist on soovituslike juhistega. 

Kasutusjuhend 



 

 

 
Min-max 

Kogus (g) 

Kestus 

(min) Temp (°C) 
Raputamis-

vajadus 
Lisateave 

Kartulid ja friikartulid      

Peenikesed külmutatud 
friikartulid 

270–680 9–16 204 raputada  

Paksud külmutatud 

friikartulid 

270–680 11–20 204 raputada  

Kodused friikartulid 
(8 x 8mm) 

270–770 18–25 204 raputada Lisada pool spl õli 

Kodused kartulisektorid 
270–770 18–22 182 raputada Lisada pool spl õli 

Kodused kartulikuubikud 270–725 12–18 182 raputada Lisada pool spl õli 

Kartulikook 230 15–18 182 raputada  

Kartuligratään 500 15–18 182 raputada  

Looma- ja linnuliha      

Lihalõik 90–500 8–12 204   

Sealihalõik 90–500 10–14 182   

Hamburgerikotlet 90–500 7–14 204   

Vorstipirukas 90–500 13–15 204   

Kanakoivad 90–500 18–22 182   

Kanarind 90–500 10–15 182   

Suupisted      

Kevadrullid 90–450 8–10 204 raputada Eelkuumutamisega 

Külmutatud kananagitsad 90–500 6–10 204 raputada Eelkuumutamisega 

Külmutatud kalapulgad 90–450 6–10 204  Eelkuumutamisega 

Külmutatud paneeritud 
juustusnäkid 

90–450 8–10 182  Eelkuumutamisega 

Külmutatud köögiviljad 90–450 10 160 raputada Eelkuumutamisega 

Küpsetised      

Kook 320 20–25 182   

Lahtine pirukas 400 20–22 204   

Muffinid 320 20–25 182   

Magusad suupisted 400 20 182   

Soovitused. 
1. Iga rooga, mida on võimalik valmistada tavalises ahjus, saab valmistada ka nutikas 

kuumaõhufritüüris. 

2. Parima tulemuse saamiseks ja ebaühtlase küpsemise välistamiseks tasub väiksemaid 
toiduaineid poole küpsemisaja peal raputada. 

3. Kui toitu on rohkem, kulub nende valmistamiseks vaid pisut rohkem aega. Väiksema koguse 
küpsetamine võtab seevastu pisut vähem aega. 

4. Kui mõni toit kipub toidukorvi põhja külge jääma, siis piserdage korvi enne toidu lisamist 
küpsetusõliga. 

5. Ärge kasutage kuumaõhufritüüri väga rasvaste toitude (nt vorstikesed) valmistamiseks, sest 
nendest eralduv rasv võib põlema süttida. 

6. Krõbeda pealispinna saamiseks lisage värsketele kartulitele pisut õli. Pärast õli lisamist 
tuleks toiduained mõne minuti jooksul kuumaõhufritüüri panna. 

7. Optimaalne kartulikogus krõbedate friikartulite valmistamiseks on 500 g. 

Kasutusjuhend 



 

 
 
 

8. Kasutage valmistainast, et valmistada kiiresti ja lihtsalt mitmesuguseid suupisteid. 

Valmitaigna kasutamisel jõuab toit kiiremini lauale kui koduse taigna valmistamisel. 

9. Kui soovite kuumaõhufritüüris valmistada kooki või lahtist pirukat või muid kergesti murenevaid 
või täidetud toite, siis kasutage toidukorvi sees koogi- või ahjuvormi. 

10. Nutikat kuumaõhufritüüri saab kasutada ka toidu soojendamiseks. Kui soovite toitu uuesti üles 
soojendada, siis seadke temperatuur 140 kraadi peale ja taimer 10 minutiks. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
1. Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda! 

2. Lülitage seade välja. Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske sel 

täielikult jahtuda. 

3. Korvi ja korvisahtlit võib puhastada sooja vee ja õrnatoimelise 

pesuainega/nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas. Ärge kasutage puhastamiseks 

metallist söögiriistu või abrasiivseid puhastusvahendeid, sest see võib mittenakkuvat kattekihti 

kahjustada. Loputage pestud tarvikud puhta veega üle ja kuivatage. 

4. Kinnijäänud toidujäätmete eemaldamiseks täitke korvisahtel kuuma seebiveega. Asetage 
toidukorv alusele ja laske neil umbes 10 minutit liguneda. Seejärel peske kraanikausis. 

Fritüüri sisemuse puhastamine 
1. Pühkige fritüür seest niiske lapi või svammiga üle. Kuivatage paberkäterätikuga. 

2. Ärge kunagi kasutage fritüüri sisemuse puhastamiseks abrasiivseid vahendeid! 

3. Ärge kunagi pange seadet vette ja jälgige, et vesi ja niiskus ei tungiks nutika kuumaõhufritüüri 

ülemise osa sisse. 

4. Kasutage harja, et puhastada kuumaõhufritüüri küttekeha toidujääkidest. 

Nutika kuumaõhufritüüri pealispinna puhastamine 

1. Kasutage seadme pühkimiseks niisket svammi või lappi. Kuivatage. 

2. Ärge laske vedelikel sattuda nutika kuumaõhufritüüri õhuvõtuavadesse. 

* Muud hooldustööd peaks teostama volitatud teenuseosutaja. 

FRITÜÜRI EI TOHI KUNAGI PANNA PLIIDI PEALE! 

Hooldus ja korrashoid 



 

 
 

Probleem Võimalik põhjus Lahendused 

 
 
Nutikas 

kuumaõhufritüür ei 

tööta. 

Seade ei ole ühendatud 
vooluvõrku. 

Ühendage toitepistik maandatud 
seinakontakti. 

Taimer on seadistamata. 
Seadme sisselülitamiseks tuleb 
seadistust muuta nii, et see 
vastaks nõutavale 
valmistamisajale. 

Korvisahtel ei ole paigas. Lükake korvisahtel korralikult oma 
kohale tagasi. 

 
 

Nutikasse fritüüri 
pandud toit ei ole läbi 
küpsenud. 

Korvis on liiga palju toiduaineid. 
Pange toidukorvi korraga väiksem 
kogus toitu. Väiksemad portsud 
küpsevad ühtlasemalt. 

Seadistatud temperatuur on liiga 
madal. 

Muutke seadistus sobivale 
temperatuurile (vt jaotist „Seaded“). 

Küpsetusaeg on liiga lühike. 
Seadistust tuleb muuta, et see 
vastaks nõutavale valmistamisajale 
(vt jaotist „Seaded“). 

Frititud suupisted ei 
ole fritüürist välja 
võttes krõbedad. 

Kasutasite suupisteid, mis on 
mõeldud küpsetamiseks 
traditsioonilises fritüüris. 

Kasutage suupisteid, mis on 
mõeldud ahjus valmistamiseks või 
katke need õhukese õlikihiga, et 
saada krõbedam tulemus. 

 
Toidukorvi ei õnnestu 
tagasi seadme sisse 
lükata. 

Korvis on liiga palju toiduaineid. 
Ärge pange korvi lubatust rohkem 
asju. Koguste piirmäärad on 
toodud „Seadete“ jaotises esitatud 
tabelis. 

Toidukorv ei ole korralikult 
korvisahtlis. 

Lükake korv sahtli sisse, kuniks 
kuulete kõpsu. 

 
 
 

 
Seadmest tuleb 
valget suitsu. 

 
 
Küpsetate rasvast toitu. 

Rasvase toidu valmistamisel lekib 
toidualusele suures koguses õli. Õli 
tekitab valget suitsu ja toidualus 
võib tavalisest enam kuumeneda. 
See ei avalda fritüürile ega 
valmistatavale toidule mingit mõju. 

 
Toidualus on viimasest 
kasutuskorrast rasvane. 

Valget suitsu tekitab korvisahtlis 
kuumenev õli. Puhastage korvi ja 
kohvisahtlit pärast igakordset 
kasutamist. 

Värsked friikartulid ei 
ole nutikas fritüüris 
ühtlaselt küpsenud. 

Te ei kasutanud õiget tüüpi 
kartulit. 

Kasutage värskeid kartuleid ja 
veenduge, et need säilitavad 
frittimisel kuju. 

Te ei loputanud kartulipulkasid 
enne frittimist vee all. 

Loputage kartulipulgad põhjalikult 
veega üle, et pesta maha kartuli 
välispinnal olev tärklis. 

 
Värsked friikartulid ei 
ole nutikast fritüürist 
välja võttes krõbedad. 

 
Friikartulite krõbedus sõltub õli 
kogusest ja kartulite 
veesisaldusest. 

Veenduge, et kartulipulgad oleksid 
enne õli lisamist ära kuivatatud. 

Lõigake kartulid peenemateks 
pulkadeks, et tulemus saaks 
krõbedam. 
Lisage veel pisut õli, et tulemus 
saaks krõbedam. 

 

Veatuvastus 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klienditeenindus:  

 (DE) +49 202 7588 6417 E-R 13.00–16.00, inglise ja saksa keeles 

 (JP) +04 63-68-7447 月曜～金曜 9.00–17.00, jaapani keeles 

 (CN) +86 400-0097-087 周一～周五 9.00–17.00, hiina keeles 

 (US) +1 8885179168 9.00–17.30 E–R 
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