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SI Cvrtnik na vroč zrak 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
 ■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo 

to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo 
potencialne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo 
izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Napravo in napajalni 
kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. 

 ■ Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
 –  kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 –  kmetije;
 –  hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 –  objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
 ■ Ta naprava služi za obdelavo živil s  toploto. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot tiste,  

za katere je bila zasnovana.
 ■ Naprave ne postavljajte na okenske police, pomivalno korito, nestabilne površine, na električni ali 

plinski štedilnik, ali v njihovo bližino. Napravo postavite le na stabilno, ravno in suho površino.
 ■ Preden napravo priključite, preverite, da se napetost na podatkovni nalepki skladna z  napetostjo 

v vtičnici. Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico.
 ■ Naprava je opremljena z odstranljivim napajalnim kablom. Preden odklopite napajalni kabel iz naprave, 

vedno najprej odstranite vtič iz vtičnice.

Pozor:
Ta naprava ni zasnovana za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega stikala s časovnim 
preklopom ali preko daljinskega upravljalnika.

 ■ Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki, ki jih je predvidel proizvajalec.
 ■ Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov, kot so zavese, kuhinjske krpe itd. 
 ■ Da bi zagotovili zadostno kroženje zraka med delovanjem, mora biti na vseh straneh naprave vsaj  

15 cm prostora. Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov in ne prekrivajte odprtin za zračenje.
 ■ Izogibajte se stiku z vročo paro, ki uhaja iz odprtine za prezračevanje, medtem ko naprava deluje. 
 ■ Odstranljive košare ne napolnite s preveliko količino živil. Poskrbite, da živila v odstranljivi košari ne 

pridejo v stik z grelnim elementom.
 ■ Med delovanjem, rok ne postavljajte v notranjost naprave.
 ■ V  odstranljivo posodo ne zlivajte olja. Polnjenje posode z  oljem lahko povzroči nevarno situacijo.  

Ta zdrava metoda za cvrtje temelji na načelu kroženja vročega zraka, ki ne zahteva uporabe olja. Majhna 
količina olja se lahko doda zgolj za dodajanje okusa hrani. 

 ■ Naprave ne uporabljajte za cvrtje živil z visoko vsebnostjo maščob.

Pozor: Vroča površina

 ■ Ko naprava deluje, je lahko temperatura dostopnih površin višja. Ne dotikajte se vročih površin. 
V  nasprotnem primeru bi to lahko povzroči opekline. Za odstranitev in prenašanje vroče posode in 
košare uporabljajte ročaj. Vročo posodo in košare postavljajte le na toplotno odporne površine. Ko iz 
naprave odstranjujete posodo, bodite še posebej previdni, da se ne opečete s paro, ki uhaja iz hrane. 
Preostala toplota naprave pomeni, da je za določen čas po izklopu naprava še vedno vroča.
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 ■ V  primeru, da se hrana v  notranjosti naprave zažge, jo takoj izklopite in izključite iz vtičnice. Pred 
odstranjevanjem posode, počakajte, da dim, ki uhaja iz odprtin za zračenje, izgine.

 ■ V vročo posodo ne zlivajte ledeno mrzle vode. 
 ■ Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste zaključili z delom, oziroma pred njenim čiščenjem, 

jo izklopite in izključite iz vtičnice. Pred premikanjem ali čiščenjem pustite napravo, da se ohladi.
 ■ Naprave ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. 
 ■ Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob 

mize ali se dotikal vročih površin. 
 ■ Napravo iz vtičnice izključite tako, da primete vtič napajalnega kabla, ne pa sam napajalni kabel. 

Drugače, lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 
 ■ V primeru, da je napajalni kabel poškodovan, mora biti zamenjan z originalnim napajalnim kablom, 

ki je na voljo na pooblaščenih servisnih centrih. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete 
uporabljati.

 ■ Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne popravljajte ali prilagajajte 
sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S  poseganjem v  napravo 
tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru 
neustreznega delovanja naprave.
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SI Cvrtnik na vroč zrak 
Uporabniški priročnik

 ■ Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni 
z  delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v  temu 
uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste 
kadarkoli lahko enostavno uporabili.

 ■ Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni 
račun – skupaj z jamstvom prodajalca ali garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler 
pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. 
Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1 Vgrajen ročaj za prenašanje aparata 
A2 Odprtine za dovod zraka
A3 LED prikazovalnik
A4 Nadzorna plošča na dotik 
A5  Pokrov gumba za sprostitev odstranljive košare iz posode
A6  Gumb za sprostitev odstranljive košare iz posode
A7  Ročaj odstranljive košare
A8 Odstranljiva košara z nelepljivo površino
A9 Odstranljiva posoda z nelepljivo površino
A10 Prezračevalne rešetke z vgrajenim filtrom, ki zajema mastne pare in vonjave (ni prikazano)
 je na zadnji strani naprave.
A11 Grelni element in ventilator (ni prikazano)
 sta znotraj naprave.

OPIS NADZORNE PLOŠČE IN PRIKAZOVALNIKA
B1 Ikona vklopljenega grelnega elementa
B2 Ikona aktivirane varnostne zaščite za otroke
B3 Ikona vklopljenega ventilatorja
B4 Prikazovalnik temperature
B5 Prikazovalnik časa
B6 Gumb za samodejno izbiro programa kuhanja 
 Na voljo je 6 različnih programov za kuhanje.
B7 Gumb za povečanje temperature
 Temperaturo lahko nastavite v  območju 60–200  °C. Z  vsakim pritiskom gumba,  

se temperatura poveča za 5 °C.
B8 Gumb za zmanjšanje temperature
 Temperaturo lahko nastavite v  območju 60–200  °C. Z  vsakim pritiskom gumba,  

se temperatura zmanjša za 5 °C.
B9 Gumb varnostne zaščite za otroke
 Enkrat pritisnite gumb za aktiviranje varnostne zaščite za otroke. Gumb pridržite  

za 3 sekunde, da varnostno zaščito izklopite. 
B10 Gumb časa kuhanja
 Čas kuhanja lahko nastavite v  razponu od 1 do 60 minut. Z  vsakim pritiskom gumba,  

se čas zveča za 1 minuto.
B11 Gumb za nadaljevanje in premor 
B12 Gumb časa kuhanja
 Čas kuhanja lahko nastavite v  razponu od 1 do 60 minut. Z  vsakim pritiskom gumba,  

se čas zmanjša za 1 minuto.

PRED PRVO UPORABO 
 ■ Pred prvo uporabo, vzemite napravo in njene dele iz embalaže. 
 ■ Operite odstranljive dele (posodo A9 in košaro A8), namenjene za prihajanje v stik z živili, 

pod toplo tekočo vodo z uporabo kuhinjskega detergenta. Nato jih sperite s čisto vodo in 
obrišite. Nato jih postavite nazaj na svoje mesto.

Opomba: 
Odstranljivo košaro A8 lahko iz posode A9 odstranite ko ste odprli pokrov A5 in 
pritisnili gumb A6. Da se košara A8 pravilno usede nazaj v posodo A9, mora ročaj 
A7 zdrsniti nazaj na svoje mesto. Pri tem boste slišali klik.

 ■ Napravo priključite v vtičnico in pustite, da pri najvišji temperaturi prazna deluje 10 minut, 
da preprečite nastajanje morebitnih vonjav. 

Opomba: 
Ob vklopu naprave, sledite navodilom v  poglavju Uporaba naprave Ob prvem 
vklopu, lahko iz naprave uhaja majhna količina dima. To je normalno, nastajanje 
dima bo po določenem času prenehalo.

 ■ Po preteku časa, boste zaslišali zvok in naprava se bo samodejno preklopila v  način 
pripravljenosti.

 ■ Napajalni kabel izklopite iz vtičnice in počakajte, da se ohladi.

UPORABA NAPRAVE 
1. Napravo postavite na stabilno, ravno in čisto površino. Povlecite za ročaj A7 in posodo A9 

s  košaro A8 odstranite iz naprave. V  posodo A8 naložite sestavine, ki jih želite obdelati. 
Košare A8 s  sestavinami ne napolnite čez oznako MAX. Za optimalne rezultate, se držite 
minimalne in maksimalne količino hrane, navedene v tabeli Priporočeni časi kuhanja.

Pozor:
Živil nikoli ne postavljajte neposredno v posodo A9. 

2. Odstranljivo posodo A9 s košaro A8 potisnite nazaj v napravo. Priključiti napajalni kabel 
v priključek, ki se nahaja na zadnji strani aparata. Napajalni kabel priključite v električno 
vtičnico.

3. Ob priklopu naprave v vtičnico, boste zaslišali zvok in naprava se bo samodejno preklopila 
v način pripravljenosti. Simbol B2 bo prikazan na prikazovalniku A3.

Opomba: 
Naprava se bo samodejno preklopila v  način pripravljenosti, ko v  eni minuti ne 
naredite nobenih sprememb in ob koncu nastavljenega časa delovanja. 

4. Pritisnite in pridržite gumb B9 za izklop varnostne zaščite za otroke. Prikazovalnik se 
bo osvetlil in prikazane bodo privzete nastavitve, temperatura 180 °C in čas 10 minut. 
Z  gumboma B7 in B8 nastavite želeno temperaturo v  območju 60–200 °C. Vrednosti se 
spreminjajo hitreje, če gumb držite.

5. Z gumboma B10 in B12 nastavite želeni čas v območju 1–60 minut. Za hitrejše spreminjanje 
vrednosti pridržite gumb.

6. Po nastavitvi temperature in časa, zaženite napravo s pritiskom na gumb B11. Simbola B1 
in B3 bosta prikazana na prikazovalniku A3. Nastavljena temperatura in preostali čas se 
izmenično prikazujeta na prikazovalniku A3. Nastavljeni čas in temperaturo lahko kadarkoli 
med delovanjem naprave spremenite. Mast in sok iz hrane odtekajo v ponev A9.

Opomba: 
Za nastavitev pravilne temperature in časa, upoštevajte tabelo Priporočeni čas 
kuhanja. 

7. Če želite napravo hitro zagnati, brez nastavitve temperature in časa, lahko pritisnete gumb 
B11. Temperatura je nastavljena na 180 °C in čas kuhanja na 10 minut.

8. Program samodejnega kuhanja lahko uporabite za pripravo nekaterih jedi. Z gumbom B6 
izberite program kuhanja. V programu samodejnega kuhanja sta temperatura in čas že prej 
nastavljena.

Tabela programa 
samodejnega kuhanja

Teža / velikost 
obroka

Temperatura Čas kuhanja

01 – Zamrznjen ocvrt 
krompirček

350 g 200 °C 16 min

02 – Doma pripravljeni ocvrt 
krompirček

350 g 200 °C 18 min

03 – Biftek 300 g 180 °C 15 min
04 – Piščančje krače 300 g 180 °C 20 min
05 – Ribe 300 g 200 °C 12 min
06 – Mafini 5 kosov 200 °C 17 min

9. Če želite začasno zaustaviti napravo, pritisnite gumb B11. Za nadaljevanje, znova pritisnite 
gumb. 

10. Nekatera živila lahko zahtevajo predgrevanje aparata. To traja približno 3 do 4 minute. 
Nato previdno povlecite posodo A9 s košaro A8 ven in jo postavite na toplotno odporno 
površino. Bodite pozorni, da se ne dotaknete vroče površine. Košaro A8 napolnite z živili in 
odstranljivo posodo A9 s košaro A8 postavite nazaj v napravo.

11. Nekatera živila je potrebno med kuhanjem mešati ali obrniti. Previdno povlecite posodo 
A9 iz naprave in jo postavite na toplotno odporno površino. Bodite previdni, da se ne 
dotikate vroče površine ali, da se ne opečete s  paro, ki uhaja iz hrane. Pritisnite gumb 
A6 za sprostitev odstranljive košare A8, nato jo dvignite in držite nad posodo A9. Bodite 
previdni na vročo maščobo ali sokove, ki lahko kapljajo z nekatere hrane. Hrano previdno 
pretresite iz ene strani na drugo, premešajte in jo postavite nazaj v ponev A9. Da se košara 
A8 pravilno usede nazaj v posodo A9, mora ročaj A7 zdrsniti nazaj na svoje mesto. Pri tem 
boste slišali klik. Če hrano želite le obrniti, uporabite silikonsko ali leseno lopatico oziroma 
klešče za žar. Posodo A9 potisnite nazaj v napravo. 

12. Ob koncu določenega časa, boste zaslišali zvok in naprava se bo samodejno izklopila. 
Naprava se bo samodejno preklopila v stanje pripravljenosti. 

13. Ko se naprava ustavi, povlecite posodo A9 ven. Pritisnite gumb A6 da sprostite odstranljivo 
košaro A8, nato jo dvignite in izpraznite vsebino. Za odstranjevanje hrane lahko uporabite 
silikonske ali lesene kuhinjske pripomočke. Da bi se izognili praskanja nelepljivega sloja 
odstranljive košare A8, vam ne priporočamo uporabe kovinskih kuhinjskih pripomočkov. 

14. Ko ste jo končali uporabljati, se prepričajte, da je naprava izklopljena. Napravo izklopite iz 
vtičnice, pustite da se ohladi, nato pa jo očistite v skladu z navodili, v poglavju Čiščenje in 
vzdrževanje.

Varnostno stikalo
 ■ Naprava je opremljena z  varnostnim stikalom, ki samodejno izklopi grelni element A11 

in ustavi odštevanje časovnika, ko med delovanjem odstranite posodo A9 s  košaro A8. 
Naprava bo samodejno začela delovat naprej, ko posodo A9 s košaro A8 potisnete nazaj 
v napravo. Priporočamo, da posodo A8 s košaro A8 čim prej vstavite nazaj v napravo, da 
preprečite preveliko izgubo temperature. 
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PRIPOROČENI ČAS KUHANJA
Vrsta hrane MIN in MAX 

količina
Temperatura Čas kuhanja Mešanje/

obračanje 
med 
kuhanjem

Opomba

Zamrznjen ocvrt 
krompirček 
7 × 7 mm

200–500 g 200 °C 12–20 min da

Doma 
pripravljeni ocvrt 
krompirček 
10 × 10 mm

200–500 g 180–200 °C 16–30 min da Dodajte pol 
žličke olja

Svinjski zrezki 100–500 g 180 °C 10–20 min da
Mleto 
hamburger 
meso

100–500 g 180 °C 7–14 min ne Dodajte pol 
žličke olja

Piščančje krače 100–500 g 180 °C 18–22 min da
Zamrznjeni 
piščančji 
medaljoni

100–500 g 200 °C 10–15 min da Napravo prej 
segrejte

Zamrznjene ribje 
palčke

100–400 g 180 °C 6–12 min ne Napravo prej 
segrejte in 
dodajte pol 
žličke olja.

Mafini 5 kosov 200 °C 15–18 min ne Uporabite 
pekač za 
mafine

Opomba: 
Časi, navedeni v  tabeli so samo okvirne narave in se lahko razlikujejo glede na 
velikost in količino hrane, ter vaš osebni okus.
Testo za mafine itd. najprej postavite v  ustrezen pekač, ki se bo prilegal 
v odstranljivo košaro A8. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
 ■ Pred čiščenjem naprave, jo izklopite iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Naprava se bo 

hitreje ohladila, če odstranite posodo A9 in košaro A8.
 ■ Priporočamo, da napravo očistite takoj po uporabi, ko se ohladi, da se živila ne bodo zasušila 

nanjo. Te je kasneje težje odstraniti.
 ■ Posodo A9 in košaro A8 operite z gobico pod toplo tekočo vodo z uporabo kuhinjskega 

detergenta. Nato ju splaknite pod čisto vodo, temeljito osušite in postaviti nazaj na svoje 
mesto.

 ■ Če vam zasušenih živil na košari A8 ali posodi A9 ne uspe odstraniti, napolnite posodo A9 
s toplo vodo in kuhinjskim detergentom in vanjo postavite košaro A8. Vodo z detergentom 
pustimo delovati približno 10 minut, da se zasušena hrana namoči. Nato oba dela operite 
na običajen način.

 ■ Poskrbite, da se zapečeni ostanki hrane ne nabirajo na posodi A9 ali košari A8. Pred 
nadaljnjo uporabo, morata biti oba dela čista.

 ■ Površino naprave obrišite z mehko krpo, navlaženo v raztopini tople vode in nevtralnega 
kuhinjskega detergenta. Po uporabi gospodinjskega detergenta, površino obrišite s krpo, 
ki ste jo navlažili v  čisti vodi, nato površine obrišite s  suho krpo. Poskrbite, da v  vtičnico 
napajalnega kabla ne pride voda.

 ■ Naprave ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
 ■ Za čiščenje katerega koli dela naprave ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali 

raztopin.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ............................................................................................................220−240 V
Nazivna frekvenca .................................................................................................................................. 50/60 Hz
Nazivna vhodna moč .................................................................................................................1 200–1 400 W
Raven hrupa  ............................................................................................................................................. 70 dB(A)

Deklarirana raven hrupa naprave je 70 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na 
referenčno akustično moč 1 pW. 

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene 
električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z  ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh 
naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanem mestu za 
odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, 
lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri 
katerem nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in 

preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega 
odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za 
zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena 
denarna kazen.

Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o  podrobnostih posvetujte 
s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih 
oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


