EN Instruction manual
SAFETY

• By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
• The appliance must be placed on a stable,
level surface.
• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for. In worst case the food can
catch fire. (i.e. do not use more than one tea
spoon of oil, no meat that will release to much
grease or water intended for boiling foods.
• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
• The appliance is to be connected to a socketoutlet having an earthed contact (for class I
appliances).
• WARNING: If the surface is cracked, switch
off the appliance to avoid the possibility of an
electric shock.
• Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
• The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
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•

Surfaces indicated with this logo are
liable to get hot during use.
• In order to prevent disruptions of the airflow
do not put anything on top of the appliance
and make sure there is always 10 centimeter
of free space around the appliance.
• After the baking process the appliance needs
to cooldown, this cooling process will activate
automatically when the timer is done. Avoid to
unplug the appliance from the net socket
before the cooling process is finished because
the remaining hot air can damage the
appliance.
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
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– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
– By clients in hotels, motels and other residential type environments.
– Bed and breakfast type environments.
– Farm houses.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
PARTS DESCRIPTION
1
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USE
• Put the mains plug in an earthed wall socket.
• Carefully pull the pan out of the air fryer.
• Put the ingredients in the basket.
• Slide the pan back into the air fryer.
• Never use the pan without the basket in it.
• Do not touch the pan during and some time after use, as it gets very hot.
Only hold the pan by the handle.
• When the pan is cold, please use the warm-up function first, by pressing
the warm-up function button. The device will warm up for 5 minutes on a
temperature of 80 degrees. After this, the device is ready for use.
• There are 7 seven frying programs included: CHIPS, CHICKEN, STEAK,
SHRIMP, MEAT, CAKE, and FISH. Use the corresponding function
button depending on the type of food you wish to prepare.
• When you press the function button, the aerofryer will start the
corresponding program. When you have chosen the wrong program, you
can abort by pressing the cancel button. The device will stop after 20
seconds. After this you can select another function. It is also possible to
adjust the chosen program by changing the time and temperature.
• The time can be adjusted with the timer control buttons. Press the timer
control buttons one time to increase or decrease the frying time by one
minute. Press and hold one of the buttons to adjust the time faster. You
can set the timer between 1 and 30 minutes.
• The temperature can be adjusted with the temperature control buttons.
Press the temperature control buttons one time to increase or decrease
the temperature by 5 degrees. Press and hold one of the buttons to
adjust the temperature faster. You can set the temperature between 80
and 200 degrees.
• It is also possible to start the device without selecting a function. Set the
time and temperature with the timer and temperature control buttons,
then press the start button.
• You can pause any program by pressing the start button, for example if
you want to shake your ingredients. The device will pause after 20
seconds. To resume the frying process, press the start button again.
• When you pull out the pan during the frying process, the device will shut
off automatically within 5 seconds. When you reinsert the device, the
program will resume.
• To cancel any program, press the cancel button. The device will shut off
after 20 seconds.
• During the hot air frying process, the heating-up light comes on and goes
out from time to time. This indicates that the heating element is switched
on and off to maintain the set temperature.
• Excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
• Some ingredients require shaking halfway through the preparation time.
To shake the ingredients, pull the pan out of the appliance by the handle
and shake it. Then slide the pan back into the air fryer. Do not press the
basket release button during shaking
• When you hear the timer beep 5 times, the set preparation time has
elapsed. The device will shut off after 20 seconds. Pull the pan out of the
appliance and place it on a heatresistant surface.
• Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet,
simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few
extra minutes.
• To remove small ingredients (e.g. fries), press the basket release button
and lift the basket out of the pan. Do not turn the basket upside down
with the pan still attached to it, as any excess oil that has collected on
the bottom of the pan will leak onto the ingredients.
• Empty the basket into a bowl or onto a plate. When a batch of
ingredients is ready, the air fryer is instantly ready for preparing another
batch.
Tips
• Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time
optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients.
• Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in
the air fryer within a few minutes after you've added the oil.
• Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air
fryer.
• Place a baking tin or oven dish in the basket if you want to bake a cake
or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
• You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat
ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool
down.
• Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not
dishwasher proof.
• Clean the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a
non-abrasive sponge. The pan and basket are not dishwasher-proof.
• If dirt is stuck to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot
water with some washing-up liquid. Put the basket in the pan and let the
pan and the basket soak for about 10 minutes.
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.

•

Tässä logossa näytetyt pinnat tulevat
kuumiksi käytön aikana.
• Älä estä ilmavirtausta laittamalla jotain laitteen
päälle ja pidä aina vähintään 10 cm vapaata
tilaa laitteen ympärillä.
• Leivonnan jälkeen laitteen on annettava
jäähtyä. Tämä jäähtymisprosessi käynnistyy
automaattisesti ajastinajan päätyttyä. Älä irrota
virtapistoketta pistorasiasta ennen jäähtymisen
päättymistä, sillä jäljelle jäävä kuuma ilma voi
vaurioittaa laitetta.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotitalouksissa ja samankaltaisissa
ympäristöissä, kuten:
– Henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä.
– Asiakkaiden käytössä olevissa tiloissa hotelleissa, motelleissa ja
muissa asuinympäristöissä.
– Majoituksen ja aamiaisen tarjoavissa ympäristöissä.
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This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
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Basket
Basket release
button
Basket handle
Pan
Air inlet
Hot Air outlet
openings
Mains cord
Grill Rack

• Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja
ei ole vastuussa vahingoista.
• Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan,
huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden
haltijan vaihtaa se, jotta vältytään sähköiskun
vaaralta.
• Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja
varmista, ettei johto sotkeennu.
• Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
• Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien
tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen. Pahimmassa tapauksessa
ruoka voi syttyä tuleen. (Älä käytä enempää
kuin yksi teelusikallinen öljyä, äläkä lihaa, joka
vapauttaa paljon rasvaa tai ruoan keittämiseen
tarkoitettua vettä.)
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• Painaessasi ohjelmapainiketta ilmapaistin käynnistää vastaavan
ohjelman. Jos olet valinnut väärän ohjelman, voit peruuttaa ohjelman
painamalla peruutuspainiketta, Laite pysähtyy 20 sekunnin jälkeen.
Tämän jälkeen voit valita uuden toiminnon. Valitun ohjelman säätäminen
on myös mahdollista muuttamalla aikaa ja lämpötilaa.
• Voit säätää aikaa ajastimen säätöpainikkeilla. Lisää tai vähennä
paistoaikaa yhdellä minuutilla painamalla ajastimen säätöpainikkeita
yhden kerran. Säädä aikaa nopeammin pitämällä säätöpainiketta
painettuna. Voit asettaa ajastimen ajaksi 1 - 30 minuuttia.
• Voit säätää lämpötilaa lämpötilan säätöpainikkeilla. Lisää tai vähennä
lämpötilaa 5 astetta painamalla lämpötilan säätöpainikkeita yhden
kerran. Säädä lämpötilaa nopeammin pitämällä säätöpainiketta
painettuna. Voit asettaa lämpötilaksi 80 - 200 astetta.
• Laite voidaan myös käynnistää valitsematta toimintoa. Aseta aika ja
lämpötila ajastimen ja lämpötilan säätöpainikkeilla ja paina sitten
käynnistyspainiketta.
• Voit keskeyttää minkä tahansa ohjelman painamalla
käynnistyspainiketta, esim. ainesten ravistelemiseksi. Laite menee
taukotilaan 20 sekunnin jälkeen. Jatka paistoprosessia painamalla
käynnistyspainiketta uudelleen.
• Jos vedät pannun ulos paistoprosessin aikana laite sammuu
automaattisesti 5 sekunnin kuluessa. Ohjelma jatkuu, kun työnnät
laitteen takaisin paikalleen.
• Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelman painamalla peruutuspainiketta.
Laite sammuu 20 sekunnin jälkeen.
• Kuumailmapaistoprosessin aikana lämmityksen merkkivalo syttyy ja
sammuu ajoittain. Tämä osoittaa lämmitysvastuksen kytkeytymisen
päälle ja pois asetetun lämpötilan ylläpitämiseksi.
• Liika öljy aineksista kerätään pannun pohjalle.
• Jotkut ainekset edellyttävät ravistelua valmistuksen puolivälissä.
Ravistele aineksia vetämällä pannu ulos laitteesta kahvaa käyttäen ja
ravistele pannua. Liu'uta sitten pannu takaisin ilmapaistimeen. Älä paina
korin vapautuspainiketta ravistelun aikana.
• Kun kuulet ajastimen piippaavan 5 kertaa, asetettu valmistusaika on
kulunut loppuun. Laite sammuu 20 sekunnin jälkeen. Vedä pannu ulos
laitteesta ja aseta se lämpöä kestävälle alustalle.
• Tarkista ainesten olevan valmiita. Jos ainekset eivät ole vielä valmiita,
työnnä pannu takaisin laitteeseen ja aseta ajastimeen muutama
lisäminuutti.
• Poista pienet ainekset (esim. ranskalaiset) painamalla korin
vapautuspainiketta ja nostamalla kori pois pannusta. Älä käännä koria
ylösalaisin pannun ollessa vielä liitettynä siihen. Tämä aiheuttaa pannun
pohjalle kerääntyneen ylimääräisen öljyn valumisen aineksiin.
• Tyhjennä kori maljaan tai lautaselle. Aineserän ollessa valmis ilmapaistin
on välittömästi valmis seuraavan erän valmistukseen.
Vinkit
• Pienempien ainesten ravistelu valmistuksen puolivälissä optimoi
lopputuloksen ja voi auttaa estämään epätasaisesti paistuneet ainekset.
• Lisää hieman öljyä tuoreisiin perunoihin rapean lopputuloksen
saamiseksi. Paista aineksesi ilmapaistimessa muutaman minuutin
kuluessa öljyn lisäämisen jälkeen.
• Älä valmista ilmapaistimessa erittäin rasvaisia aineksia, kuten
makkaroita.
• Aseta paisto- tai uuniastia koriin, jos haluat valmistaa kakun tai piirakan
tai jos haluat valmistaa arkoja aineksia tai täytettyjä aineksia.
• Voit käyttää ilmapaistinta myös ainesten lämmittämiseen uudelleen.
Lämmitä ainekset uudelleen asettamalla lämpötilaksi 150 °C ja ajaksi 10
minuuttia.
PUHDISTUS JA YLLÄPITO
• Ennen puhdistusta irrota laite sähköverkosta ja odota, että laite viilenee.
• Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laite ei kestä
konepesua.
• Puhdista kori ja pannu kuumalla vedellä, nestemäisellä pesuaineella ja
hankaamattomalla sienellä. Pannu ja kori eivät ole konepesun kestäviä.
• Jos likaa on tarttunut kiinni koriin tai pannun pohjalle, täytä pannu
kuumalla vedellä ja nestemäisellä pesuaineella. Aseta kori pannuun ja
liota pannua ja koria noin 10 minuuttia.
• Puhdista laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita, hankaustyynyä tai teräsvillaa, jotka voivat vahingoittaa
laitetta.
YMPÄRISTÖ

– Maataloissa.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN
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BEFORE THE FIRST USE
• Remove all packaging material.
• Remove any stickers or labels from the appliance.
• Thoroughly clean the basket and the pan with hot water, some
washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
• Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.
• Place the appliance on a stable, horizontal and level surface, do not
place the appliance on non-heat-resistant surfaces.
• Place the basket in the pan properly

• Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä
laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja
sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on
fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen
liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen
kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto
alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa
käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8vuotiaita ja valvottuina.
• Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa,
pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
• Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan
(luokan I laitteille).
• VAROITUS: Jos pinta on haljennut, kytke laite
pois päältä sähköiskumahdollisuuden
välttämiseksi.
• Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
• Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen käytön
aikana.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella
ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.

Ajastimen
säätöpainikkeet
Lämpötilan
säätöpainikkeet
Käynnistäpainike
Peruuta-painike
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Katkarapupainike
Liha-painike
Kakku-painike
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Ilman tuloliitin
Ilman
ulostuloaukot
Virtajohto
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Grillausritilä

ENVIRONMENT

Timer control
buttons
Temperature
control buttons
Start button
Cancel button
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• This is an air fryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil
or frying fat.
• In order to prevent disruptions of the airflow do not put anything on
top of the appliance and make sure there is always 10 centimeter of
free space around the appliance.
• NOTE: After the baking process the appliance needs to cool down,
this cooling process will activate automatically when the timer is
done. Please avoid to unplug the appliance from the net-socket
before the cooling process is finished because the remaining hot
air can damage the appliance.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
• Poista kaikki pakkausmateriaali.
• Poista kaikki tarrat ja etiketit laitteesta.
• Puhdista kori ja pannu läpikotaisin kuumalla vedellä, nestemäisellä
pesuaineella ja hankaamattomalla sienellä.
• Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.
• Aseta laite vakaalle, vaakasuoralle pinnalle. Älä aseta laitetta kuumuutta
kestämättömille pinnoille.
• Aseta kori pannuun asianmukaisesti.
• Tämä on kuumalla ilmalla toimiva ilmapaistin. Älä täytä pannua
öljyllä tai paistorasvalla.
• Ilmavirtauksen varmistamiseksi älä aseta esineitä laitteen päälle ja
huolehdi siitä, että laitteen ympärillä on aina vähintään 10 cm
vapaata tilaa.
• HUOMAA: Leivonnan jälkeen laitteen on annettava jäähtyä.
Jäähtymisprosessi käynnistyy automaattisesti ajastinajan
päätyttyä. Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta ennen jäähtymisen
päättymistä, sillä jäljelle jäävä kuuma ilma voi vaurioittaa laitetta.
KÄYTTÖ
• Laita virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Vedä varovasti pannu ulos ilmapaistimesta.
• Aseta ainekset koriin.
• Liu'uta pannu takaisin ilmapaistimeen.
• Älä koskaan käytä pannua ilman, että siinä on kori.
• Älä koske pannuun käytön aikana ja jonkin aikaa käytön jälkeen, sillä
pannu tulee hyvin kuumaksi. Pidä pannusta kiinni vain kädensijasta.
• Kun pannu on kylmä, käytä ensin lämmitystoimintoa painamalla
lämmitystoiminto-painiketta. Laite lämpenee 5 minuuttia 80 asteen
lämpötilassa. Laite on käyttövalmis tämä jälkeen.
• Laitteessa on seitsemän (7) paisto-ohjelmaa: RANSKALAISET, KANA,
PIHVI, KATKARAPU, LIHA, KAKKU a KALA. Käytä valmistamallesi
ruoalle sopivaa toimintopainiketta.

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren
lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva
symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit
voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikutat
tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta
viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.
Tuki
Tiedot ja varaosat löydät osoitteesta: www.princesshome.eu

