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MAX CHEF AIR FRYER OVEN 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες – Για οικιακή χρήση μόνο 
Μοντέλο: GLA-1006 

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας πρέπει 
πάντα  να ακολουθούνται συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 

1. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, η οποία περιέχει θερμαινόμενα και ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, μέσα στο νερό. Μην ξεπλένετε κάτω από τη βρύση στο νεροχύτη. 

2. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην βάζετε οποιαδήποτε υγρά στην κύρια 
συσκευή που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα. 

3. Η συσκευή έχει καλώδιο τύπου VDE. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εάν 
το καλώδιο δεν ταιριάζει στην πρίζα, αντιστρέψτε το καλώδιο. Εάν ακόμη δεν ταιριάζει, 
επικοινωνήστε με ένα ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε την 
πρίζα με κανένα τρόπο.  

4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην κατάλληλη πρίζα. Να βεβαιώνεστε 
πάντα ότι το καλώδιο έχει μπει σωστά στην πρίζα χωρίς να υπάρχουν άλλες συσκευές 
συνδεδεμένες σε αυτή την πρίζα. 

5. Για να αποφύγετε την επαφή τροφίμων με την άνω εσωτερική οθόνη και τα εξαρτήματα 
θερμότητας, ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ υπερβολικά το στρόγγυλο καλάθι. 

6. ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ τον Αγωγό Εισαγωγής Αέρα ή τον Αγωγό Εξαγωγής Αέρα της 
συσκευής όσο αυτή λειτουργεί. Κάνοντας αυτό, αποτρέπετε το ομοιόμορφο ψήσιμο και 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή να προκληθεί υπερθέρμανση. 

7. Ποτέ μην ρίχνετε λάδι μέσα στο στρόγγυλο καλάθι. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή 
προσωπικός τραυματισμός. 

8. Κατά την διάρκεια μαγειρέματος, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να φτάσει αρκετές 
εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου. Για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό, ποτέ μην 
τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στη συσκευή εκτός εάν έχει κρυώσει εντελώς. 

9. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από ανθρώπους με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή από ανθρώπους με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. 
Εκτός αν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες χρήσης της 
συσκευής. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από παιδιά. 

10. Όταν μαγειρεύεται, ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά στον τοίχο ή σε άλλες 
συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 12 εκατοστά κενό γύρω πίσω δίπλα και πάνω από τη 
συσκευή. Μην βάζετε οτιδήποτε πάνω από τη συσκευή. 

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η πρίζα, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει 
οποιουδήποτε τύπου φθορές. 

12. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε σόμπα. 
13. Εάν το καλώδιο είναι χαλασμένο ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 

παρόμοια εξειδικευμένο άτομο για να μην προκληθεί ζημιά. 
14. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν είναι σε λειτουργία ή 

όταν κρυώνει. 
15. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες. Μην συνδέετε το καλώδιο και μην 

χρησιμοποιείτε τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια. 
16. ΠΟΤΕ μην συνδέετε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή εξωτερικό σύστημα 

χειρισμού. 
17. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο προέκτασης οποιουδήποτε τύπου. 
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18. Μην λειτουργείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντηλα 
και κουρτίνες. 

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανέναν άλλο λόγο έκτος από αυτούς που 
περιγράφονται στο εγχειρίδιο. 

20. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 
21. Κατά την διάρκεια λειτουργίας, αέρας βγαίνει από τον Αγωγό Εξόδου Αέρα. Κρατήστε 

τα χέρια και το πρόσωπο σε ασφαλή απόσταση από τον αγωγό. Επίσης αποφύγετε τον 
αέρα καθώς αφαιρείτε το Στρόγγυλο Καλάθι από τη συσκευή. Η εξωτερική επιφάνεια 
θερμαίνεται πολύ κατά την διάρκεια της χρήσης. Το Στρόγγυλο Καλάθι γίνεται καυτό. 
Φορέστε γάντια φριτέζας θερμού αέρα ή χρησιμοποιήστε τσιμπίδες όταν χειρίζεστε τα 
ζεστά εξαρτήματα. Φορέστε γάντια για να χειρίζεστε καυτές επιφάνειες. 

22. Εάν βγαίνει μαύρος καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως και περιμένετε να 
σταματήσει ο καπνός και έπειτα να αφαιρέστε το περιεχόμενο. 

23. Όταν τελειώσει ο χρόνος, το ψήσιμο θα σταματήσει αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει 
να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή. 

24. Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια η οποία είναι λεία, σταθερή και 
μη εύφλεκτη. 

25. Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη για οικιακή χρήση μόνο. Δεν προβλέπεται για 
εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους. 

26. Εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημί-
επαγγελματικούς λόγους ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
εγχειρίδιο, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για 
τις φθορές. 

27. Αποσυνδέεται πάντα από το ρεύμα μετά τη χρήση. 
28. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά, πριν την μεταφέρετε, την 

καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. 
29. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που βγάζετε από τη συσκευή έχουν μαγειρευτεί και 

αποκτήσει χρυσαφί χρώμα και όχι μαύρο η καφέ. Αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα.  
30. Προσοχή, καυτές επιφάνειες. 
31. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από 

ανθρώπους με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή από 
ανθρώπους με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Εκτός αν επιβλέπονται από κάποιον 
υπεύθυνο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν 
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη. 

32. Η συσκευή και το καλώδιο πρέπει να παραμείνουν μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
1. Πριν από την πρώτη χρήση και μετά την επόμενη χρήση, πλύνετε στο χέρι το Στρόγγυλο 

Καλάθι και τα άλλα εξαρτήματα. Έπειτα σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της 
συσκευής με ένα ζεστό βρεγμένο πανί και μέτριο απορρυπαντικό. Τέλος, προθερμάνετε 
τη συσκευή για λίγα λεπτά για να καούν τυχόν εσωτερικά υπολείμματα.  

2. Το επάνω μέρος της συσκευής μπορεί να βγάλει καπνό όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη 
φορά.  Δεν είναι χαλασμένο και ο καπνός θα φύγει μέσα σε λίγα λεπτά. 
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Προστασία υπερθέρμανσης 
Σε περίπτωση πτώσης του εσωτερικού συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας, το σύστημα 
προστασίας υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθεί  και η συσκευή θα σταματήσει να 
λειτουργεί. 
Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε ή την επισκευάσετε.  
Αυτόματη απενεργοποίηση 
Η συσκευή έχει ενσωματωμένη συσκευή απενεργοποίησης, που θα απενεργοποιήσει τη 
συσκευή όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο 0. Μπορείτε να σβήσετε τη συσκευή 
χειροκίνητα επιλέγοντας το κουμπί ενεργοποίησης. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή. 
Ηλεκτρική Ενέργεια 
Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, το προϊόν μπορεί να 
μην λειτουργεί σωστά. Πρέπει να χρησιμοποιείτε με το κατάλληλο κύκλωμα. 
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 
Η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Με 
σωστό χειρισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει 
επιστημονικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα σήμερα. 
Τμήματα και Εξαρτήματα 
1. Κύρια συσκευή με πίνακα ελέγχου 
Σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες της συσκευής. 
2. Αγωγός Εισόδου Αέρα 
ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ τον Αγωγό Εισόδου Αέρα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
3. Αγωγός Εξόδου Καυτού Αέρα 
ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ τον Αγωγό Εξόδου Καυτού Αέρα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
4. Δίσκοι με πλέγμα (τραγανοί δίσκοι ) 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αφυδάτωση αλλά επίσης για να κάνετε τραγανά σνακ 
ή να ζεστάνετε τρόφιμα όπως πίτσα. Υπάρχουν 3τεμ/σετ. 
5. Στρόγγυλο Καλάθι (κλουβί μαγειρέματος) 
Ιδανικό για τηγανιτές πατάτες, ψητούς ξηρούς καρπούς και άλλα σνακ. Χρησιμοποιήστε το 
Περιστροφικό Εργαλείο Ψησίματος για να τοποθετήσετε το καλάθι μέσα στη συσκευή. 
6. Δίσκος συλλογής 
Μαγειρέψτε με το Δίσκο Συλλογής τοποθετημένο για εύκολο καθάρισμα. 
7. Περιστροφικός άξονας(σούβλα) , πιρούνια και βίδες  
Χρησιμοποιείστε για να ψήσετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Περάστε τον άξονα στην μέση 
κατά μήκος του κρέατος. Περάστε τις πιρούνες πάνω στον άξονα, και στις δύο άκρες του 
κρέατος και έπειτα κλειδώστε με τον σετ των βιδών. Υπάρχουν εσοχές πάνω στον άξονα για 
τις βίδες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις βίδες πιο κοντά στη μέση, αν χρειαστεί, αλλά ποτέ 
προς τα έξω, προς τα άκρα. 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το ψητό ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να 
περιστρέφεται άνετα μέσα στο φούρνο. Κοτόπουλο: 2 κιλά Ψητό: 2,5-3 κιλά (ανάλογα με το 
κομμάτι του κρέατος. Έως 15 εκατοστά διάμετρο) 
8. Περιστροφικό Εργαλείο ψησίματος (Λαβίδα) 
Χρησιμοποιείστε για να αφαιρέσετε τα ψητά και το κοτόπουλο που έχουν ψηθεί 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο του Περιστροφικού Άξονα. Βάλτε το κάτω από τον 
Περιστροφικό Άξονα και ανασηκώστε απαλά για να βγάλετε το φαγητό.  
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Σημείωση: Βγάλτε από τη συσκευασία όλα τα περιεχόμενα. Διαφέρουν ανά μοντέλο. 
Παρακαλούμε αφαιρέστε οποιαδήποτε διάφανη ή μπλε προστατευτική ζελατίνα από τα 
περιεχόμενα.  
Προειδοποίηση: Τα πιρούνια, οι βίδες και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα είναι κοφτερά και 
θερμαίνονται πολύ κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
προσωπικού τραυματισμού. Φορέστε προστατευτικά γάντια φούρνου. 
 
Χαρακτηριστικά Συσκευής 
Μοντέλο: GLA-1006 
Τάση: 220-240V 50/60Hz 
Ισχύς: 1800W 
Χωρητικότητα: 12 λίτρα 
Θερμοκρασία: 80-200ο C  
Οθόνη: LED οθόνη αφής 
 
Χρησιμοποιώντας τα Εξαρτήματα 
Τοποθέτηση του Δίσκου Συλλογής  μέσα στη συσκευή 
1. Τοποθετήστε τον Δίσκο Συλλογής μέσα στο κάτω μέρος της συσκευής. 
2.Μαγειρέψτε με το Δίσκο Συλλογής τοποθετημένο για εύκολο καθάρισμα. 
 
Τοποθετήστε τους Δίσκους με το Πλέγμα μέσα στη συσκευή 
1. Τοποθετήστε τους Δίσκους μέσα στη συσκευή σύροντας στις πλευρικές αυλακώσεις και 
στο πίσω χείλος. 
2. Τοποθετήστε τους Δίσκους πιο κοντά στα θερμαινόμενα εξαρτήματα για γρηγορότερο 
ψήσιμο και πιο τραγανό. 
3. Για την τοποθέτηση των Δίσκων να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου, όταν η 
συσκευή είναι ζεστή. 
 
Αφαίρεση Στρόγγυλου Καλαθιού (Κλουβί Ψησίματος) και Άξονα Ψησίματος (σούβλα) 
από τη συσκευή. 
1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής για να σταματήσει ο κύκλος ψησίματος ή 
απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. 
2. Βάλτε το Περιστροφικό Εργαλείο Ψησίματος (λαβίδα) κάτω από τον Άξονα Ψησίματος 
(σούβλα). 
3. Ανασηκώστε τη δεξιά πλευρά του Εργαλείου Ψησίματος (Λαβίδα) δημιουργώντας μια 
μικρή γωνία για να καθαρίσετε το βραχίονα, έπειτα μετακινείστε προς τα δεξιά έως ότου η 
αριστερή πλευρά του άξονα γλιστρήσει από την υποδοχή του άξονα ψησίματος. 
4. Προσεκτικά βγάλτε το Στρογγυλό Καλάθι ή τον Άξονα Ψησίματος από τη συσκευή. 
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε πάντα την Λαβίδα για να αφαιρέσετε το Στρόγγυλο Καλάθι ή 
Τον Άξονα Ψησίματος (Σούβλα) 
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Χρησιμοποιήστε τον Ψηφιακό Πίνακα Ελέγχου 
1. Κουμπί / Έναρξη – Παύση 
Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα το κουμπί έναρξης θα ανάψει. 
Πατώντας το Κουμπί Έναρξης μία φορά ολόκληρος ο πίνακας θα φωτιστεί. Πιέζοντας αυτό 
το κουμπί δεύτερη φορά  θα ενεργοποιήσετε την διαδικασία ψησίματος στην 
προκαθορισμένη θερμοκρασία των 185ο C και το χρόνο στα 15 λεπτά. 
Πατώντας το Κουμπί Έναρξης οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά την διάρκεια ψησίματος, θα 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η οθόνη θα μαυρίσει αμέσως και το φως λειτουργίας θα 
σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα. 
Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα για να κρυώσει η συσκευή. 
 
2. Εσωτερικό Φως 
Πατήστε αυτό το κουμπί και θα σας βοηθήσει να ελέγξετε την πρόοδο ψησίματος καθώς η 
συσκευή είναι σε λειτουργία. 
Σημείωση: Ανοίγοντας την πόρτα κατά την διάρκεια ψησίματος θα σταματήσει η λειτουργία 
της συσκευής. Το εσωτερικό φως θα ανάψει όταν ανοίξει η πόρτα. 
 
3. Κουμπί Περιστροφής 
Επιλέξτε αυτό το κουμπί όταν μαγειρεύετε οτιδήποτε, χρησιμοποιώντας την Μέθοδο 
Ψησίματος. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε προκαθορισμένη 
ρύθμιση. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια χρήσης. 
 
4. Κουμπιά Ρύθμισης Θερμοκρασίας 
Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία ανά 5ο C από 
80ο C έως 200ο C 
 
5. Κουμπιά Ρύθμισης Χρόνου 
Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να επιλέξετε το χρόνο ψησίματος ανά λεπτό, από το 1 έως 
το 90. Σε όλες τις λειτουργίες εκτός από την περίπτωση αφυδάτωσης, που χρησιμοποιεί 30 
λεπτά, ο χρόνος λειτουργίας και τα διαστήματα είναι από 2 – 24 ώρες.  
 
6. Ψηφιακή Οθόνη LED 
Η Ψηφιακή Αριθμητική Οθόνη θα αλλάζει ανάμεσα στη Θερμοκρασία και τον Υπολειπόμενο 
Χρόνο κατά τη διάρκεια μαγειρέματος. 
 
7 – 16 Προεπιλογές Μαγειρέματος 
Επιλέγοντας οποιαδήποτε κουμπιά προεπιλογών ρυθμίζετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις 
Χρόνου και Θερμοκρασίας. Η διαδικασία μαγειρέματος θα ξεκινήσει αυτόματα μέσα σε 5 
δευτερόλεπτα, μετά την επιλογή προγράμματος. Ή πατώντας το Κουμπί Ενεργοποίησης θα 
ξεκινήσει αμέσως. 
Μπορείτε να παραλείψετε τα προεπιλεγμένα προγράμματα με τα πλήκτρα της 
Θερμοκρασίας και του Χρόνου.  
 
17. Εικονίδιο Ανεμιστήρα 
Αυτό το εικονίδιο θα αναβοσβήνει ρυθμικά κατά τη διάρκεια του ψησίματος και θα 
συνεχίσει να αναβοσβήνει έως και 30 δευτερόλεπτα μόλις απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
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18. Προθέρμανση 
Λειτουργία για να ζεσταθεί η συσκευή πριν το μαγείρεμα. 
 
19. Μαγείρεμα Κατεψυγμένου Φαγητού 
Μπορούν να μαγειρευτούν κατεψυγμένα φαγητά όπως κατεψυγμένα πατατάκια και 
κατεψυγμένες γαρίδες. 
 
Προεπιλογές Μαγειρέματος 
Πίνακας κουμπιών Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων 
*Ο χρόνος ψησίματος για ένα ολόκληρο ψητό κοτόπουλο διαφέρει ανάλογα με το βάρος. 
Χρησιμοποιείστε θερμόμετρο κρέατος για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία όπως με 
τον παρακάτω πίνακα. 
 
Κουμπί Προεπιλογής Θερμοκρασία Χρόνος  
7. Τηγανιτές Πατάτες 200ο C 15 λεπτά 
8. Μπριζόλες / Παϊδάκια 175 ο C 25 λεπτά 
9. Ψάρι 165 ο C 15 λεπτά 
10. Γαρίδες 160 ο C 12 λεπτά 
11. Πίτσα 180 ο C 15 λεπτά 
12. Κοτόπουλο 185 ο C 40 λεπτά 
13. Ψήσιμο 160 ο C 30 λεπτά 
14. Ψητό στη σούβλα 190 ο C 30 λεπτά 
15. Αφυδάτωση 30 ο C   2 ώρες 
16. Διατήρηση Θερμότητας 115 ο C 12 λεπτά 
17. Προθέρμανση 80 ο C   5 λεπτά 
18. Μαγείρεμα Κατεψυγμένων Τροφίμων 200 ο C 20 λεπτά 
 
Πίνακας εσωτερικής θερμοκρασίας κρέατος 
Τρόφιμο Τύπος Εσωτερική 

Θερμοκρασία 

Βοδινό και μοσχαρίσιο 

Κιμάς 70 ο C 
Μπριζόλες, Ψητά: Μέτρια 70 ο C 
Μπριζόλες, Ψητά: Μισοψημένες 63 ο C 
Στήθος 75 ο C 

Κοτόπουλο & γαλοπούλα 
Κιμάς, γεμιστό 75 ο C 
Ολόκληρο, πόδια, μπούτια, φτερά  75 ο C 

Ψάρια & oοστρακοειδή 
Οποιουδήποτε τύπου 63 ο C 
Κιμάς 70 ο C 

Αρνί 
Μπριζόλες: Ψητά: Μέτρια 70 ο C 
Μπριζόλες, Ψητά: μισοψημένα 63 ο C 

Χοιρινό 
Μπριζόλες, κιμά, παϊδάκια, ψητά 70 ο C 
Πλήρως μαγειρεμένο χοιρινό 60 ο C 

 
Χρησιμοποιώντας το 12L Max Chefair fryer Oven χωρίς τους πίνακες 
Μόλις εξοικειωθείτε με το Max Chefair fryer Oven, θα θέλετε να πειραματιστείτε με τους 
δικούς σας χρόνους μαγειρέματος και θερμοκρασίες. 
Προειδοποίηση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα μαγειρικό σκεύος με λάδι μαγειρικής ή με 
άλλα υγρά μαζί με τη συσκευή! Μπορεί να υπάρξει πυρκαγιά και προσωπικός 
τραυματισμός.  
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Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας 
Πριν χρησιμοποιήσετε το Max Chef Air Fryer Oven για πρώτη φορά 
1. Διαβάστε όλα τα υλικά, τα αυτοκόλλητα προειδοποιήσεων και τις ετικέτες. 
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες και τα αυτοκόλλητα. 
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος 
με σαπούνι και νερό. 
Σημείωση: Μόνο τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. 
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα πανί. 
Σημείωση: Ποτέ μην πλένετε ή μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό. 
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, ποτέ μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή 
άλλο υγρό . Η συσκευή μαγειρεύει μόνο με καυτό αέρα. 
 
Προετοιμασία χρήσης 
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη, λεία, οριζόντια και ανθεκτική στη 
θερμότητα επιφάνεια. 
2. Επιλέξτε τα εξαρτήματα ψησίματος για τη συνταγή σας. 
Σημείωση: Πριν από την πρώτη χρήση και μετά την επόμενη χρήση, πλύνετε στο χέρι το 
Στρόγγυλο Καλάθι και τα άλλα εξαρτήματα. Έπειτα σκουπίστε το εσωτερικό και το 
εξωτερικό της συσκευής με ένα ζεστό βρεγμένο πανί και μέτριο απορρυπαντικό. Τέλος, 
προθερμάνετε τη συσκευή για λίγα λεπτά για να καούν τυχόν εσωτερικά υπολείμματα.  
 
Μια ευέλικτη συσκευή 
Το Max Chef Air Fryer Oven είναι σχεδιασμένο για να μαγειρεύει μια μεγάλη ποικιλία των 
αγαπημένων σας φαγητών. Οι πίνακες και οι σημειώσεις που σας δίνονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Παρακαλούμε διαβάστε 
αυτές πληροφορίες για τις σωστές ρυθμίσεις χρόνου/θερμοκρασίας και τις σωστές 
ποσότητες φαγητού. 
 
Προειδοποιήσεις 
ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στη συσκευή. 
ΠΟΤΕ μην καλύπτετε τους αγωγούς αέρα πάνω και πίσω από τη συσκευή. 
ΠΟΤΕ μην βάζετε μαγειρικά σκεύη με λάδι ή άλλα υγρά. Η συσκευή μαγειρεύει μόνο με 
καυτό αέρα. 
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου για να ακουμπήσετε το Καλάθι 
Τηγανίσματος γεμάτο με φαγητό. Το καυτό Καλάθι Τηγανίσματος μπορεί να καταστρέψει 
την πόρτα ή τη συσκευή. Μπορεί να προκύψει προσωπικός τραυματισμός. 
ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε τους Δίσκους Ψησίματος. 
 
Γενικές Οδηγίες Χρήσης 
Μαγειρέψτε με το  Max Chef Air Fryer Oven 
1. Τοποθετήστε τα συστατικά πάνω στους Δίσκους Ψησίματος ή στα εξαρτήματα 
Ψησίματος ή στο Στρογγυλό Καλάθι. 
2. Τοποθετήστε το Δίσκο Ψησίματος, το Στρογγυλό Καλάθι ή τον Άξονα Ψησίματος (Σούβλα) 
μέσα στη συσκευή και κλείστε την πόρτα του φούρνου. Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα 220-
240V.  
3. Όταν το Στρόγγυλο Καλάθι ή τα Εξαρτήματα Ψησίματος είναι τοποθετημένα στη θέση 
τους, πιέστε το Κουμπί Ενεργοποίησης μια φορά. 
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4. Επιλέξτε μια προκαθορισμένη λειτουργία  ή επιλέξτε τη Θερμοκρασία και το Χρόνο 
χειροκίνητα. 
5. Η συσκευή θα αρχίσει τον κύκλο μαγειρέματος αυτόματα μετά την επιλογή του  
προκαθορισμένου προγράμματος . Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε το Κουμπί 
Ενεργοποίησης για να αρχίσει ο κύκλος μαγειρέματος  αμέσως μόλις έχει επιλεχθεί η 
επιθυμητή θερμοκρασία και ο χρόνος χειροκίνητα.  
Σημείωση: Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου για να δείτε το ψητό ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και να ελέγχετε την πρόοδο. 
Σημείωση: Συμβουλευτείτε τους πίνακες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο για να καθορίσετε 
τις σωστές ρυθμίσεις. 
 
Συμβουλές 
Τα τρόφιμα που είναι μικρότερα σε μέγεθος συνήθως απαιτούν λιγότερο χρόνο ψησίματος 
από ότι τα μεγαλύτερα. 
Μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο ψησίματος 
από ότι οι μικρότερες ποσότητες. 
Γυρνώντας τα μικρότερα σε μέγεθος τρόφιμα στη μέση της διαδικασίας ψησίματος, σας 
εξασφαλίζεται το ομοιόμορφο τηγάνισμα σε όλα τα κομμάτια. 
Ψεκάζοντας λίγο λάδι λαχανικών πάνω σε φρέσκες πατάτες προτείνετε για πιο τραγανό 
αποτέλεσμα. Όταν προσθέτετε λίγο λάδι στα τρόφιμα, πρέπει να γίνετε πριν το μαγείρεμα.  
Τα σνακ που μπορούν να ψηθούν στο φούρνο, μπορούν επίσης να ψηθούν και σε αυτή τη 
συσκευή.  
Χρησιμοποιήστε προ  ψημένες ζύμες για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. 
Οι προ ψημένες ζύμες, χρειάζονται λιγότερο χρόνο ψησίματος από ότι οι σπιτικές.. 
Τοποθετήστε ένα ταψί ή ένα πιάτο φούρνου μέσα στο Max Chef Air Fryer Oven όταν ψήνετε 
κέικ ή τάρτα. Ένα ταψί προτείνεται, όταν μαγειρεύεται εύθραυστα ή γεμιστά φαγητά.  
 
Βγάζοντας το μαγειρεμένο καυτό φαγητό 
Όταν αφαιρείτε το ζεστό φαγητό από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το Περιστροφικό 
Εργαλείο Ψησίματος και γάντια φούρνου. Το περιστροφικό εργαλείο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και με τη Σούβλα. 
 
Προειδοποίηση:  
Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, το στρόγγυλο καλάθι και τα άλλα εξαρτήματα γίνονται 
ιδιαίτερα καυτά. Όταν τα αφαιρείτε για να ελέγξετε την πρόοδο, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κοντά σας μία ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, για να μπορέσετε να τα ακουμπήσετε. 
Ποτέ μην τοποθετείτε το στρόγγυλο Καλάθι απευθείας πάνω στον πάγκο της κουζίνας ή στο 
τραπέζι. 
Τα εξαρτήματα μαγειρέματος είναι ιδιαίτερα καυτά για τη διάρκεια τηγανίσματος. Να 
φοράτε πάντα γάντια φούρνου και να χειρίζεστε με προσοχή για να αποφύγετε τον 
τραυματισμό.  
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Πίνακας Μαγειρέματος 
Ρυθμίσεις 
Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία και το χρόνο 
για καλύτερα αποτελέσματα. Μόλις εξοικειωθείτε με το Max Chef Air Fryer Oven, μπορείτε 
να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ταιριάζουν στο προσωπικό σας γούστο. 
 

Φαγητό 
Ελάχιστη – 
μέγιστη 
ποσότητα 

Χρόνος Θερμοκρασία Σχόλια 

Λεπτές κατεψυγμένες 
πατάτες 1 ¼ - 3 κούπες 15-16 λεπτά 200ο C  

Χονδρές κατεψυγμένες 
πατάτες 1 ¼ - 3 κούπες 15-20 λεπτά 200ο C  

Σπιτικές τηγανιτές 
πατάτες 

1 ¼ - 3 ¼ 
κούπες 10-16 λεπτά 200ο C 

Προσθέστε ½ 
κουταλιά της σούπας 
λάδι 

Σπιτικές σφηνοειδείς 
πατάτες 

1 ¼ - 3 ¼ 
κούπες 18-22 λεπτά 182 ο C 

Προσθέστε ½ 
κουταλιά της σούπας 
λάδι 

Σπιτικοί κύβοι πατάτας 1 ¼ - 3 κούπες 12-18 λεπτά 182ο C 
Προσθέστε ½ 
κουταλιά της σούπας 
λάδι 

Κάστανα 1 κούπα 15-18 λεπτά 182ο C  
Πατάτες ογκρατέν 2 κούπες 15-18 λεπτά 200ο C  
Μπριζόλες 113-498 γρμ  08-12 λεπτά 182ο C  
Χοιρινά παϊδάκια 113-498 γρμ 10-14 λεπτά 182ο C  
Χάμπουργκερ 113-498 γρμ 7-14 λεπτά 182ο C  
Πισροσκί 113-498 γρμ 13-15 λεπτά 200ο C  
Μπούτια κοτόπουλο 113-498 γρμ 18-22 λεπτά 182ο C  
Στήθος Κοτόπουλο 113-498 γρμ 10-15 λεπτά 182ο C  

Σπριγκ ρολλς 113-340 γρμ 15-20 λεπτά 200ο C Προ θερμασμένος 
φούρνος 

Κατεψυγμένες 
κοτομπουκιές 113-498 γρμ 10-15 λεπτά 200ο C Προ θερμασμένος 

φούρνος 
Κατεψυγμένα φιλέτα 
ψαριού 113-498 γρμ 6-10 λεπτά  200ο C Προ θερμασμένος 

φούρνος 

Στικς μοτσαρέλας 113-498 γρμ 08-10 λεπτά 182ο C Προ θερμασμένος 
φούρνος 

Γεμιστά λαχανικά 113-498 γρμ 10 λεπτά 160ο C  

Κέικ 1 ¼ κούπες 20-25 λεπτά 160ο C Χρησιμοποιήστε 
κουτί ψησίματος 

Πίτες 1 ½ κούπες 20-22 λεπτά 182ο C 

Χρησιμοποιήστε 
κουτί 
ψησίματος/πιάτο 
φούρνου 

Μάφιν 1 ¼ κούπες 15-18 λεπτά 200ο C Χρησιμοποιήστε 
κουτί ψησίματος 

Γλυκά σνακ 1 ½ κούπες 20 λεπτά 160ο C 

Χρησιμοποιήστε 
κουτί 
ψησίματος/πιάτο 
φούρνου 

Κατεψυγμένες ροδέλες 
κρεμμυδιού 453 γρμ 15 λεπτά 200ο C  
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Σημείωση: Έχετε υπόψιν ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Από την στιγμή που τα 
συστατικά διαφέρουν κατά την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα δεν μπορούμε να σας 
εγγυηθούμε ότι αυτές είναι οι ιδανικές ρυθμίσεις. 
Συμβουλή: Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη στο μισό χρόνο που χρειάζεται η συνταγή και το 
κουδούνι θα σας υπενθυμίσει ότι έφτασε η ώρα να γυρίσετε το φαγητό. Όταν ακούσετε το 
κουδούνι ο προκαθορισμένος χρόνος έχει τελειώσει. Προσθέστε επιπλέον 3 λεπτά αν 
ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής όταν είναι κρύα. 
 
 
Καθαρισμός και αποθήκευση 
Καθαρισμός 
Καθαρίστε το Max Chef Air Fryer Oven μετά από κάθε χρήση. Το Στρόγγυλο Καλάθι και τα 
άλλα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και μπορούν να πλυθούν 
στο πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά υλικά ή 
εξαρτήματα σε αυτές τις επιφάνειες. Για να αφαιρέσετε τα κολλημένα υπολείμματα πρέπει 
να μουλιάσετε σε ζεστό νερό και σαπούνι. 
 
Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει 
εντελώς πριν τον καθαρισμό.  
1. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί και απορρυπαντικό. 
2. Για να καθαρίσετε το γυαλί, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. 
3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό, μέτριο απορρυπαντικό και μαλακό 
σφουγγάρι. 
4. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα ανεπιθύμητα υπολείμματα φαγητού από το επάνω 
μέρος της οθόνης με μια βούρτσα.  
 
Αποθήκευση 
1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει. 
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά. 
3. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό μέρος. 
 
Απόρριψη  
Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι πρέπει να μάθετε και 
να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους 
προϊόντος. 
Μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή όπως θα κάνατε και άλλα οικιακά απορρίμματα. 
Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς. 
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να 
έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή / και στην ανθρώπινη υγεία και πρέπει να 
ανακυκλώνονται σωστά. 
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση 
Το Air Fryer Oven δεν 
λειτουργεί 

1. Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στο ρεύμα. 
2. Δεν έχετε ενεργοποιήσει 
τη συσκευή ρυθμίζοντας τη 
θερμοκρασία και το χρόνο. 

1. Βάλτε το καλώδιο στην 
πρίζα. 
2. Ρυθμίστε το χρόνο και τη 
θερμοκρασία και 
βεβαιωθείτε ότι η πόρτα 
είναι κλειστή. 

Τα τρόφιμα δεν 
μαγειρεύονται 

1. Το Στρόγγυλο Καλάθι 
είναι υπερφορτωμένο. 
2. Η επιλεγμένη 
θερμοκρασία είναι πολύ 
χαμηλή. 

1. Χρησιμοποιείστε 
μικρότερες μερίδες για 
ομοιόμορφο ψήσιμο. 
2. Αυξήστε τη θερμοκρασία 
και συνεχίστε το ψήσιμο. 

Το φαγητό δεν ψήνεται 
ομοιόμορφα 

Μερικά τρόφιμα πρέπει να 
γυρίζονται κατά τη διάρκεια 
του ψησίματος 

1. Δείτε τις Γενικές Οδηγίες 
στο εγχειρίδιο. 

Λευκός Καπνός βγαίνει από 
τη συσκευή 

1. Έχει χρησιμοποιηθεί 
λάδι. 
2. Τα εξαρτήματα έχουν 
υπολείμματα λίπους από 
προηγούμενη χρήση. 

1. Σκουπίστε για να 
απομακρύνετε το επιπλέον 
λάδι. 
2. Καθαρίστε το Στρόγγυλο 
Καλάθι μετά από κάθε 
χρήση. 

Οι τηγανιτές πατάτες δεν 
τηγανίζονται ομοιόμορφα 

1. Χρησιμοποιείτε λάθος 
τύπος πατάτας. 
2.Οι πατάτες δεν έχουν 
κοπεί σωστά κατά την 
προετοιμασία. 

1. Χρησιμοποιήστε φρέσκες 
πατάτες. 
2. Χρησιμοποιήστε πατάτες 
κομμένες σε ράβδους και 
στεγνώστε για να φύγει το 
περιττό άμυλο. 

Οι πατάτες δεν είναι 
τραγανές 

1. Οι ωμές πατάτες 
περιέχουν πολύ νερό. 

1. Στεγνώστε τις πατάτες 
σωστά πριν τις ψεκάσετε με 
λάδι. Κόψτε σε μικρότερα 
κομμάτια. 
Προσθέστε περισσότερο 
λάδι. Ζεματίστε τις πατάτες. 

Ένδειξη Οθόνης Πιθανή αιτία Λύση  
Ε1 Σπασμένο κύκλωμα του 

θερμικού αισθητήρα 
Καλέστε το τμήμα Σέρβις 

Ε2 Βραχυκύκλωμα το θερμικό 
αισθητήρα 

Καλέστε το τμήμα Σέρβις 

 
 
Συχνές ερωτήσεις 
1. Μπορώ να μαγειρέψω άλλα τρόφιμα εκτός από τηγανιτά με το Air Fryer Oven; 
Μπορείτε να μαγειρέψετε μια μεγάλη ποικιλία πιάτων όπως μπριζόλες, παϊδάκια, 
μπέργκερ και ζύμες. 
2. Είναι το Max Chef Air Fryer Oven κατάλληλο για να φτιάξω ή να ξαναζεστάνω σούπες και 
σάλτσες; 
Ποτέ μην μαγειρεύετε ή ξαναζεσταίνετε υγρά στον Max Chef Air Fryer Oven. 
3. Τί πρέπει να κάνω εάν η συσκευή σβήσει κατά την λειτουργία; 
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Σαν χαρακτηριστικό ασφαλείας, το Max Chef Air Fryer Oven διαθέτει συσκευή αυτόματης 
απενεργοποίησης σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αποσυνδέστε από το ρεύμα, αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει. Έπειτα συνδέστε πάλι και αρχίστε τη λειτουργία της συσκευής. 
4. Χρειάζεται χρόνος για να ζεσταθεί η συσκευή; 
Η προθέρμανση είναι απαραίτητη όταν μαγειρεύετε με κρύα αρχή, προσθέστε 3 λεπτά στον 
χρόνο ψησίματος για να το πετύχετε.  
5. Είναι δυνατό να κλείσω την συσκευή οποιαδήποτε στιγμή; 
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μια φορά ή ανοίξτε την πόρτα. 
6. Μπορώ να ελέγξω το φαγητό κατά την διάρκεια του μαγειρέματος; 
Μπορείτε να αφαιρέστε το Στρόγγυλο Καλάθι οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
μαγειρέματος. Κατά αυτή τη διάρκεια, μπορείτε να γυρίσετε το περιεχόμενο των Δίσκων 
εάν είναι απαραίτητο για ομοιόμορφη μαγείρεμα. Ο χρόνος και η θερμοκρασία θα 
παραμένουν στο σημείο που τα αφήσατε.  
7. Το Max Chef Air Fryer Oven μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων; 
Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Η συσκευή περιέχει πηνία 
θέρμανσης και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και δεν πρέπει να βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό ή 
να καθαρίζετε με τίποτα άλλο εκτός από βρεγμένο πανί με ζεστό ή μαλακό σφουγγάρι με 
μαλακό απορρυπαντικό. 
 
 


