
Onemoon OA5 Air Fryer
forrólevegős sütő

Használati útmutató



Termék bemutatása

1. Légbevezető

4. Időnövelő gomb

7. Hőmérséklet
csökkentő gomb

10. Serpenyő

2. LCD kezelőpanel

5. Időcsökkentés gomb

8. Menüválasztó gomb

11. Grill

3. Fogantyú

6.Hőmérséklet-emelés
gomb
9. Bekapcsoló gomb



Alapvető paraméterek
Termék név Onemoon Air Fryer

Termék modell OA5

Névleges feszültség 230V-

Névleges frekvencia 50 Hz

Névleges teljesítmény 1500W

Nettó tömeg 3,6 kg

A gyártás dátuma

Vezetői szabványok GB 4706.1.GB4706J4

Felhasználás előtti előkészítés

• Távolítson el minden csomagolóanyagot.

• Vegye ki a serpenyőt, és csomagolja ki a buborékzsák eltávolításához.

• Tisztítsa meg a serpenyőt és a grillsütőt meleg vízzel, majd törölje le az elektromos sütő
oldalfalát tisztítószerrel átitatott nedves ruhával alul, majd hagyja teljesen megszáradni
használat előtt. Helyezze a sütőt sima felületre külön tápkábel segítségével.

• Elegendő helyet kell hagyni az elektromos sütő körül, hogy legalább 10 cm távolságot
biztosítson a felülettől más tárgyaktól. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegőkimenetbe.

• Az első használatkor melegítse elő az elektromos sütőt 10 percig, hogy eltávolítsa a csomagolás
vagy a szállítás során keletkező maradékokat. Első használatkor különös szagot érezhet, ezúttal
normál jelenségben, nem elektromos sütőben

• Kérjük, használja a termék eredeti tartozékait.



Figyelem
Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tájékoztató jellegűek. Az élelmiszer-alapanyagok különböző
forrásai, méretei, formái és márkái miatt nem tudjuk garantálni az összetevők ideális beállítását.

Tippek
• A kisebb alapanyagok főzési ideje valamivel rövidebb, mint a nagyobbaké.

• Ha nagy a hozzávalók mennyisége, akkor a főzési időt csak kis mértékben kell növelni, míg ha
kevesebb az összetevő, akkor a főzési időt kissé le kell csökkenteni. Állítsa be az időt.

• A főzés során a kis méretű élelmiszer-moteriolok megfordítása javíthatja a végső főzési hatást, és
elősegítheti az összes anyag egyenletes sütését.

• Adjunk hozzá egy kevés olajat a friss burgonyához, hogy ropogós legyen. Az olaj hozzáadása után
néhány percig állni kell a hozzávalókat, majd elektromos sütőben kisütjük.

• Ne süssön magas olajtartalmú ételt az elektromos sütőben.

• A sütőben főzhető harapnivalók elektromos sütőben is elkészíthetők.

Hozzávalók Idő
(perc) Hőmérséklet Forgatás További információ

sült krumpli 15-22 200° igen

garnélarák 15-22 180°

Torta 20-25 160°

steak 20-25 200° igen Adjunk hozzá 1/2
evőkanál olajat

csirkecomb 15-22 180°

hal 15-22 200°



Tisztítás és karbantartás:
• Az elektromos sütő tisztítása előtt kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a csatlakozódugót, és
várja meg, amíg az elektromos sütő teljesen kihűl.

• Ha olajfoltok vannak az elektromos sütőben, kérjük, törölje le puha, nedves ruhával, amelyet
semleges tisztítószerrel bevontunk.

• Tisztítsa meg az összes tartozékot, beleértve a serpenyőt és a grillt semleges tisztítószerrel.

• Ne mossa az egész sütőt vízben vagy más folyadékban, hogy elkerülje az áramütés veszélyét
vagy a működési hibákat.

• Tisztítás után a terméket szárítás után hűvös és száraz helyen tárolja.

△Figyelem

A munkaidő alatt a termék elülső, bal és jobb oldalának felületi hőmérséklete
megemelkedhet. A készülék használat közben felforrósodik. Ügyeljen a forrázás
elkerülésére.



Biztonsági előírások
• Ez a termék kizárólag családi használatra készült. Kérjük, ne használja más célra.

• Ez a termék csak olyan személyek számára alkalmazható, akiknek nincs fizikai, érzékszervi
vagy szellemi fogyatékossága. A készülékek gyerekek nem használhatják felügyelet nélkül, és
nem játszhatnak vele.

• A csomagolás felbontása után azonnal tegye a műanyag zacskót a szemetesbe, hogy elkerülje a
gyerekek játékát és fulladást.

• Használatkor minden csomagolóanyagot el kell távolítani, különben a termék tüzet okozhat.

• A termék bemeneti feszültsége 220 ~ 50. Kérjük, ellenőrizze, mielőtt a terméket az
áramforráshoz csatlakoztatja, hogy összhangban van-e a helyi tápfeszültséggel, a magas vagy
alacsony feszültség károsíthatja az alkatrészeket, vagy befolyásolhatja a termék teljesítményét.
A veszteség elkerülése érdekében ajánlott feszültségszabályozót használni.

• Ez a termék I. osztályú elektromos készülék. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a
földelő vezeték megfelelően földelve van, hogy elkerülje az elektromos szivárgást.

• A 10A vagy nagyobb földelt aljzatot külön kell használni, a dugó végét teljesen be kell dugni az
aljzatba, hogy elkerülje az alkatrészek túlmelegedését és a rossz érintkezés miatti kiégést,
valamint rövidzárlatot vagy tűzveszélyt.

• Kérjük, ne működtesse a terméket külső időzítő vagy független távirányító üzemmódban.
Kerülje el a rövidzárlatot, a spontán égést és egyéb veszélyeket.

• Szigorúan tilos a terméket ételsütésen kívül más célra felhasználni.

• Tilos nedves kézzel bedugni vagy kihúzni a hálózati csatlakozót az áramütés elkerülése
érdekében.

• Kérjük, vízszintes asztalon dolgozzon, ne dolgozzon szőnyegen, törülközőn, műanyagon,
papíron és egyéb gyúlékony anyagokon.

• Ne használja ezt a terméket olyan környezetben, ahol éghető gázok szivárognak, a tűz és az
áramütés elkerülése érdekében.

• Ne hagyja a pterméket felügyelet nélkül dolgozni a megperzselt élelmiszerek által okozott tűz
elkerülése érdekében.



Garanciális utasítások
Ennek a terméknek az értékesítés utáni szolgáltatása szigorúan összhangban van Magyarország
fogyasztói jogainak és érdekeinek védelméről szóló törvényeivel, valamint Magyarország
termékminőségi törvénye alapján cégünk az értékesítés utáni garancia szolgáltatást hajtja végre,
melynek a tartalma a következő:

Jótállási politika
A három garancia érvényességi ideje alatt a visszaküldés, csere és javítás szolgáltatását a jelen
szabályzat szerint díjmentesen veheti igénybe.

Nem garanciális előírások
• A termék használati útmutatójában foglaltak nem megfelelő használatából, karbantartásából és
tárolásából eredő károk.

• A nem megfelelő kezelés (például a termék mosása), a szokatlan áramellátás, a szállítás és egyéb
balesetek, valamint az általa okozott károk miatt.

• A cégünk által nem jóváhagyott javítás vagy módosítás által okozott károk.

• Más vis maior tényezők (pl. villámcsapás, földalatti áramszünet, tűz, árvíz stb.) által okozott
károk.

• Nem háztartási vagy személyes használatból (például ipari vagy kereskedelmi használatból)
okozott károk.

• A termékek normál használatból eredő öregedése és kopása.


	Termék bemutatása
	Alapvető paraméterek
	Felhasználás előtti előkészítés
	Figyelem
	Tippek
	Tisztítás és karbantartás:
	△Figyelem
	Biztonsági előírások
	Garanciális utasítások
	Jótállási politika
	Nem garanciális előírások

