Φριτέζα αέρος Zilan ZLN3598
Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες ασφαλείας
• Παραβλέποντας τις οδηγίες ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για καμία ζημιά.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα προκειμένου να
αποφευχθεί ο κίνδυνος.
• Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
δεν μπλέκεται.
• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακούς σκοπούς και μόνο για τον
σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί.
Στη χειρότερη περίπτωση το φαγητό μπορεί να πάρει φωτιά. (π.χ. μην χρησιμοποιείτε
περισσότερα από ένα κουταλάκια του γλυκού λάδι, και κανένα είδος κρέας που
απελευθερώνει πολύ λίπος ή νερό και προορίζεται για βράσιμο).
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 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 επιβλέπονται τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο
μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη
δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και
εποπτεύονται.
• Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη
συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με γειωμένη επαφή (για συσκευές κλάσης Ι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να
αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
• Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
• Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή
λειτουργεί.
• Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειριστηρίου.

• Προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές της ροής αέρα, μην βάζετε τίποτα πάνω από
τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα 10 εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω από
τη συσκευή.

Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή έχει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη
συσκευή, όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση προς το μηδέν. Μπορείτε μόνοι σας να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα στρίβοντας το διακόπτη αριστερόστροφα.

Περιγραφή τμημάτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Καλάθι
Σκεύος
Λαβή καλαθιού
Πλήκτρο απελευθέρωσης καλαθιού
Λυχνία ένδειξης θέρμανσης
Λυχνία ένδειξης απενεργοποίησης
Χρονοδιακόπτης (0-30 λεπτά) / διακόπτης ενεργοποίησης
Διακόπτης θερμοκρασίας (80-200°C)
Είσοδος αέρα
Ανοίγματα εξόδου αέρα
Καλώδιο τροφοδοσίας

Πριν την πρώτη χρήση
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Καθαρίστε το καλάθι και το σκεύος σε ζεστό σαπουνόνερο και ένα μη λειαντικό
σφουγγάρι. Μπορούν να καθαριστούν και στο πλυντήριο πιάτων.
3. Σκουπίστε σχολαστικά.

Προετοιμασία για χρήση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή, οριζόντια, θερμοανθεκτική και
ομοιόμορφη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το καλάθι στο σκεύος. (Σχ.3)
Μη γεμίζετε το καλάθι με λάδι ή άλλα υγρά.

Χρήση
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Βάλτε το φις σε μια γειωμένη πρίζα.
Τραβήξτε προσεκτικά το σκεύος από τη φριτέζα (Σχ.4)
Βάλτε τα συστατικά στο καλάθι. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη ΜΑΧ.
Σύρετε το σκεύος πίσω στη φριτέζα αέρα (Σχ.5).
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σκεύος χωρίς το καλάθι.
Μην αγγίζετε το σκεύος κατά τη διάρκεια και λίγο μετά τη χρήση, καθώς
ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε το σκεύος μόνο από το χερούλι.
Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη σωστή θερμοκρασία. Βλέπε το κεφάλαιο
‘’Ρυθμίσεις’’.
Ορίστε τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για τα συστατικά.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στον απαραίτητο
χρόνο προετοιμασίας. Προσθέστε 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας, αν η συσκευή
είναι κρύα.
Σημείωση: Αν θέλετε μπορείτε να προθερμάνετε τη συσκευή χωρίς συστατικά μέσα.
Σε αυτήν την περίπτωση στρίψτε το χρονοδιακόπτη για περισσότερο από 3 λεπτά
και περιμένετε μέχρι η λυχνία ένδειξης θέρμανσης να ανάψει.

o
o
o

•

•

•

•
•

Οι λυχνίες ένδειξης θέρμανσης και ενεργοποίησης ανάβουν.
Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να μετρά αντίστροφα.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας η λυχνία ένδειξης θέρμανσης
αναβοσβήνει διαρκώς υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία παραμένει
σταθερή.
o Η περίσσεια του λαδιού συλλέγεται στον πάτο του σκεύους.
Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στο μισό του χρόνου προετοιμασίας. Για
να ανακινήσετε τα συστατικά, τραβήξτε το σκεύος από τη συσκευή από τη λαβή και
ανακινήστε το. Στη συνέχεια σύρετε το τηγάνι πίσω στη φριτέζα αέρα Μην πατάτε
το κουμπί απελευθέρωσης καλαθιού κατά την ανακίνηση.
Όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση, ο χρόνος έχει παρέλθει. Αφαιρέστε το
σκεύος από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και
χειροκίνητα.
Ελέγξτε εάν τα υλικά είναι έτοιμα. Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς
σύρετε το τηγάνι πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο σε μερικά
επιπλέον λεπτά.
Για να αφαιρέσετε μικρά συστατικά (π.χ. πατάτες), πατήστε το κουμπί
απελευθέρωσης του καλαθιού και σηκώστε το καλάθι από το σκεύος.
Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο. Όταν μια παρτίδα συστατικών
είναι έτοιμη, η φριτέζα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία μιας άλλης
παρτίδας.

Συμβουλές
•

•
•
•
•

•
•

Η ανάδευση μικρότερων συστατικών στα μισά της προετοιμασίας βελτιστοποιεί το
τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή ανομοιομορφίας στο
τηγάνισμα.
Προσθέστε λίγο λάδι σε φρέσκες πατάτες για τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίστε τα
συστατικά σας στη φριτέζα αέρα μέσα σε λίγα λεπτά αφού προσθέσετε το λάδι.
Μην προετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά συστατικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα.
Τοποθετήστε ένα ταψί ή ένα σκεύος πυρέξ στο καλάθι, εάν θέλετε να ψήσετε ένα
κέικ ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα συστατικά ή γεμιστά τρόφιμα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα για να θερμάνετε τα συστατικά.
Για να αναθερμάνετε τα συστατικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 ° C για έως
10 λεπτά.
Τα μικρότερα συστατικά συνήθως απαιτούν μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από
τα μεγαλύτερα.
Η ιδανική ποσότητα για τραγανές πατάτες τηγανητές είναι 500 γραμμάρια.

Καθάρισμα και συντήρηση
•
•

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει η
συσκευή.
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή δεν
είναι κατάλληλη για το πλυντήριο πιάτων.

•

•

•

Καθαρίστε το σκεύος και το καλάθι με ζεστό νερό, λίγο υγρό απορρυπαντικού και
ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Το σκεύος και το καλάθι δεν είναι κατάλληλα για το
πλυντήριο πιάτων.
Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στο καλάθι ή στο κάτω μέρος του σκεύους, γεμίστε το
τηγάνι με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό. Βάλτε το καλάθι στο σκεύος και
αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 10 λεπτά.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά και
λειαντικά καθαριστικά, μαξιλαράκια καθαρισμού ή σύρματα, που προκαλούν ζημιά
στη συσκευή.

Απόρριψη προϊόντος
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος
της ζωής της, αλλά πρέπει να προσφέρεται σε κεντρικό σημείο για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Αυτό το
σύμβολο στη συσκευή, στο εγχειρίδιο οδηγιών και στη συσκευασία σας εφιστά
την προσοχή σε αυτό το σημαντικό θέμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη
συσκευή μπορούν να ανακυκλωθούν. Με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων οικιακών
συσκευών συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας. Ζητήστε
πληροφορίες από τις τοπικές αρχές σχετικά με το σημείο συλλογής τους.

