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Starlyf® Air Oven 
                                                Φουρνάκι με αέρα 

 
 

Οδηγίες χρήσης  
Μόνο για οικογενειακή χρήση 
 
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις 
ασφαλείας.  
Μην χρησιμοποιείτε το Air Fryer Oven, πριν διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. 
Το Starlyf® Air Fryer Oven, χρησιμοποιεί την αρχή του θερμού αέρα σε συνδυασμό με την 
κυκλοφορία του αέρα υψηλής ταχύτητας.  
Όλες οι πλευρές του φαγητού μαγειρεύονται ταυτόχρονα και τα περισσότερα συστατικά 
δεν χρειάζονται επιπλέον προσθήκη λαδιού. 
Απολαύστε υγιεινό, νόστιμο φαγητό! 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για 
πρώτη φορά και φυλάξτε το σε προσβάσιμο μέρος για μελλοντική χρήση. 
Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως 
υποδεικνύεται στην ενότητα "Καθαρισμός", πριν από τη χρήση. 
 
Γενικά και Ασφάλεια  
Ενδείξεις 
1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και 
από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. 
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι 
μεγαλύτερα από 8 ετών και επιβλέπονται. 
3. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει επιτήρηση των παιδιών,  
να μην παίζουν με τη συσκευή. Η θερμοκρασία της πόρτας και άλλες προσβάσιμες 
επιφάνειες μπορεί να είναι υψηλή, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά.  
Επιστρέψτε το Starlyf® Air Oven® στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις, εάν 
το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή 
να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
6. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν 
επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες, σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. 
7. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακές εφαρμογές και άλλα περιβάλλοντα 
εργασίας: χώροι κουζίνας που προορίζονται για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία 
και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροκτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και 
άλλα οικιστικά περιβάλλοντα, σε περιβάλλοντα όπως τα δωμάτια ξενοδοχείων. 
8. Βεβαιωθείτε ότι, η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών, ταιριάζει με 
την τάση του δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. 
9. Το φις της συσκευής πρέπει να εφαρμόζει σωστά στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το 
βύσμα. 
10. Μην πιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο. 
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11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.  
12. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.  
13. Μην αφήνετε το καλώδιο σύνδεσης να κρέμεται ή να έρχεται σε επαφή με τις θερμές 
επιφάνειες της συσκευής.  
14. Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα 
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
15. Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια. 
16. Εάν σπάσει κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη 
συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. 
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν υπάρχουν ορατά 
σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή. 
18. Χρησιμοποιείτε το Starlyf® Air Oven  μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε στεγνές 
επιφάνειες.  
19. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες χωρίς ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια ή  
μαξιλάρια.  
20. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί 
να αντέξει το βάρος του Starlyf® Air Oven. 
21. Μην καλύπτετε τη συσκευή, καθώς αυτό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του 
τηγανίσματος με θερμό αέρα. 
22. Βγάλτε το φις από την πρίζα του Starlyf® Air Oven, όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν 
τον καθαρισμό. Απενεργοποιήστε το Starlyf® Air Oven, πριν το αποσυνδέσετε από την 
πρίζα. 
23. Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του Starlyf® Air Oven, με βρεγμένα χέρια. 
24. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και 
σκοτεινοί χώροι, προκαλούν ατυχήματα.  
25. Για να αποφύγετε ζημιές ή/και τραυματισμούς, χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα 
που συνιστά ο κατασκευαστής. 
 
Εισαγωγή προϊόντος 
Το Air Fryer Oven,  χρησιμοποιεί την αρχή του turbo ζεστού αέρα, σε συνδυασμό με την 
κυκλοφορία αέρα υψηλής ταχύτητας (ταχεία εναλλαγή αέρα) και είναι εξοπλισμένο με μια 
ποικιλία αξεσουάρ ψησίματος, τα οποία είναι βολικά για να μαγειρέψετε μια ποικιλία από 
νόστιμα φαγητά με υγιεινό, γρήγορο και απλό τρόπο. Παρέχει πλήρη θερμότητα για τα 
συστατικά σας ταυτόχρονα, επομένως για τα περισσότερα συστατικά, δεν χρειάζεται να 
προσθέσετε λάδι για το μαγείρεμα. Με τη βοήθεια μιας επιπλέον ψηστιέρας, υπάρχει ένας 
πιο βολικός τρόπος για να φτιάξετε εύκολα τηγανιτές πατάτες, φτερούγες κοτόπουλου, 
τάρτες αυγών και άλλα φαγητά. 
 
Α. Ανταλλακτικά και εξαρτήματα: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην αγορά. 
1. Κύρια Μονάδα 
2. Γυάλινη πόρτα 
Η πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί από την κύρια μονάδα για καθαρισμό 
3. Λαβή 
4. Ψηφιακός Πίνακας Ελέγχου 
Σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες του Starlyf® Air Oven 
5. Είσοδος αέρα 
Μην το σκεπάζετε όταν μαγειρεύετε. 
6. Έξοδος αέρα 
Μην το σκεπάζετε όταν μαγειρεύετε. Να είστε προσεκτικοί με τον ζεστό αέρα. 
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7. Άξονας, Πιρούνια & Σετ Βίδες ψησίματος. 
Χρησιμοποιείται για ψητά και ολόκληρο κοτόπουλο. Περάστε τον άξονα κατά μήκος μέσα 
από το κρέας και το κέντρο. 
Σύρετε τα πιρούνια στον άξονα και από τα δύο άκρα μέσα στο κρέας και στη συνέχεια, 
ασφαλίστε τα στη θέση τους, με τις ρυθμιστικές βίδες. Υπάρχουν εσοχές στον άξονα για τις 
ρυθμιστικές βίδες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βίδες πιο κοντά στη μέση εάν χρειάζεται, 
αλλά ποτέ προς τα έξω, προς τα άκρα. 
8. Εργαλείο αφαίρεσης ψητών (Λαβίδα) 
Χρησιμοποιήστε το για να αφαιρέσετε τα μαγειρεμένα ψητά και το κοτόπουλο που έχουν 
μαγειρευτεί,  χρησιμοποιώντας τις μεθόδους ψησίματος ή σούβλας. Τοποθετήστε κάτω 
από τον άξονα ψησίματος  και ανασηκώστε και στη συνέχεια αφαιρέστε απαλά το φαγητό. 
9. Σχάρες (προαιρετικά) 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αφυδάτωση, αλλά και για να μαγειρέψετε τραγανά 
σνακ ή να ζεστάνετε  φαγητό, όπως πίτσα. 
10. Δίσκος συλλογής 
Μαγειρέψτε με το Δίσκο Συλλογής στη θέση του, για εύκολο καθάρισμα.  
 
Β. Οδηγίες λειτουργίας και χρήσης του προϊόντος 
Χρήση της λειτουργίας Rotisserie (ψησίματος σούβλας) (BB) 
Περάστε το μήκος του άξονα μέσα από το κρέας και το κέντρο. 
Σύρετε τα πιρούνια στον άξονα από κάθε άκρο μέσα στο κρέας. Στη συνέχεια ασφαλίστε 
στη θέση του με τις βίδες. Υπάρχει ένα σημείο εσοχής στον άξονα για μια βίδα. 
Βεβαιωθείτε ότι η άλλη βίδα είναι στερεωμένη σφιχτά στον άξονα. Μπορείτε να 
προσαρμόσετε τις βίδες πιο κοντά στη μέση εάν χρειάζεται, αλλά ποτέ προς τα έξω προς τα 
άκρα. 
Βεβαιωθείτε ότι το ψητό κρέας ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ μεγάλα και μπορούν να 
περιστρέφονται ελεύθερα μέσα στη φριτέζα αέρα. Δέστε το κοτόπουλο ή άλλο κρέας με 
σπάγκο μαγειρέματος, για να το κρατήσετε σφιχτά γύρω από τον άξονα της ψησταριάς. 
 
Πριν από την πρώτη χρήση 
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών σακουλών, 
ετικετών, αυτοκόλλητων, αφρού κ.λπ. 
- Διαβάστε όλες τις πληροφορίες πριν από τη χρήση: εγχειρίδιο χρήσης, προειδοποιητικά 
αυτοκόλλητα, κάρτες εγγύησης και ετικέτες. 
- Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του προϊόντος, με ένα υγρό πανί (μην ψεκάζετε 
απορρυπαντικό απευθείας στο εσωτερικό) και χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό για να 
καθαρίσετε τα εξαρτήματα. 
- Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο 
υψηλότερο και να το κάψετε για 15 λεπτά, για να εξατμιστούν τυχόν υπολείμματα και να 
μειωθεί η μυρωδιά της νέας συσκευής . 
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα των χεριών σας, φορέστε γάντια για να 
καθαρίσετε. 
- Εάν κατά τη θέρμανση αναδύεται λίγος λευκός καπνός ή οσμή, αυτό προκαλείται από το 
προστατευτικό υλικό στο θερμαντικό στοιχείο. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
Προετοιμασία πριν από τη χρήση. 
- Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε 
επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα. 
- Μην ρίχνετε μεγάλες ποσότητες λαδιού ή άλλων υγρών στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε 
δοχείο μαγειρέματος. Αυτό το προϊόν μπορεί να μαγειρέψει μόνο με ζεστό αέρα. 
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το προϊόν, τα οποία θα εμποδίσουν τη ροή του 
αέρα και θα επηρεάσουν την επίδραση της θέρμανσης του ζεστού αέρα. 
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- Επιλέξτε τα απαραίτητα εξαρτήματα, τοποθετήστε τα σωστά και μετά ενεργοποιήστε τη 
συσκευή. 
 
Οδηγίες 
Λειτουργία 
1. Τοποθετήστε τα υλικά στις σχάρες. 
2. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα που περιέχουν τα υλικά στη συσκευή κατά μήκος των 
εγκοπών ή τοποθετήστε την περιστρεφόμενη οπή και κλείστε την πόρτα. 
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής. 
4. Επιλέξτε το μενού που απαιτείται για τα υλικά μαγειρέματος ή ρυθμίστε χειροκίνητα τη 
θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος. 
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε την 
πόρτα για να επιβεβαιώσετε την πρόοδο του μαγειρέματος, αλλά χρησιμοποιήστε γάντια  
για να αποφύγετε εγκαύματα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο ή το βιβλίο συνταγών για να προσδιορίσετε τη 
σωστή ρύθμιση. 
 
Ρυθμίσεις 
Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις για τα υλικά που θέλετε να 
μαγειρέψετε, ανατρέξτε στις οδηγίες του μενού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμάστε ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά. Λόγω των 
διαφορετικών πηγών, μεγεθών, σχημάτων και επωνυμιών των συστατικών, δεν μπορούμε 
να εγγυηθούμε τις καλύτερες ρυθμίσεις για τα συστατικά σας. Επειδή η τεχνολογία 
γρήγορου αερισμού αυτού του προϊόντος θα ξαναθερμάνει αμέσως τον αέρα στο προϊόν, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, αν ανοίγετε και κλείνετε γρήγορα την πόρτα του 
φούρνου, δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία μαγειρέματος. 
 
Προτάσεις 
1. Σε σύγκριση με υλικά μεγαλύτερου όγκου, τα συστατικά μικρότερου όγκου, απαιτούν 
ελαφρώς μικρότερο χρόνο μαγειρέματος. 
2. Όταν η ποσότητα των υλικών είναι μεγάλη, αυξάνετε λίγο το χρόνο ψησίματος και όταν 
είναι μικρή, μειώστε λίγο το χρόνο ψησίματος. 
3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, το να αναποδογυρίζετε μεγαλύτερα 
φαγητά στη μέση του ψησίματος, μπορεί να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα μαγειρέματος 
και να βοηθήσει να ψηθούν ομοιόμορφα τα υλικά. 
4. Συνιστάται να προσθέσετε λίγο λάδι για να γίνει το φαγητό πιο τραγανό (π.χ. φρέσκες 
πατάτες). Αφού προσθέσετε λάδι, τα υλικά πρέπει να μείνουν για λίγα λεπτά πριν ψηθούν. 
10. Όταν ψήνετε κέικ ή πίτες, τοποθετήστε μια κατάλληλη φόρμα ψησίματος ή ταψί στο 
εσωτερικό του Starlyf® Air Oven. 
 
Γ. Οθόνη Πίνακα Ελέγχου 
1. Κουμπί Power/Start–Stop  
Μόλις συνδεθεί το Starlyf® Air Oven, το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει. 
Εάν πατήσετε το κουμπί Power μία φορά, θα φωτιστεί ολόκληρη η οθόνη. 
Το πάτημα του κουμπιού Power οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
μαγειρέματος θα απενεργοποιήσει το Starlyf® Air Oven , με αποτέλεσμα η οθόνη να 
σκοτεινιάσει αμέσως και το φως να σβήσει μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Ο ανεμιστήρας θα 
συνεχίσει να λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα, για να κρυώσει. 
2. Menu – Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την αρχική λειτουργία που θα 
χρησιμοποιήσετε. 
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3. Κουμπί περιστροφής - Επιλέξτε αυτό το κουμπί όταν μαγειρεύετε οτιδήποτε, 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Rotisserie (σούβλας). Η λειτουργία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε προεπιλογή. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει κατά τη χρήση. 
4. Κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας - Αυτά τα κουμπιά, σάς επιτρέπουν να αυξάνετε ή να 
μειώνετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος, κατά 5°C διαστήματα που κυμαίνονται από 65-
200°C. Αφυδάτωση 30-80°C. 
 
5. Κουμπιά ελέγχου χρόνου - Αυτά τα κουμπιά σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τον 
ακριβή χρόνο μαγειρέματος στο λεπτό, από 1 έως 90 λεπτά, σε όλες τις λειτουργίες, εκτός 
από την αφυδάτωση, η οποία απαιτεί 30 λεπτά. Διαστήματα και χρόνος λειτουργίας 2–24 
ώρες. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία χρονοδιακόπτη. Όταν ο χρονοδιακόπτης 
μετράει αντίστροφα, το προϊόν θα κουδουνίσει και θα σβήσει αυτόματα. Για να 
απενεργοποιήσετε μη αυτόματα το προϊόν, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (Power). 
 
6. Ψηφιακή οθόνη 
Η ψηφιακή αριθμητική οθόνη, θα εναλλάσσεται μεταξύ θερμοκρασίας και χρόνου που 
απομένει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. 
 
7-16. Προεπιλογές μαγειρέματος – Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε 
οποιαδήποτε λειτουργία προεπιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
λειτουργίας/έναρξης (Power) για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. 
Μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις προεπιλογές με τα κουμπιά χρόνου και θερμοκρασίας. 
 
7. Τηγανητές πατάτες 
8. Μπριζόλες/Παϊδάκια 
9. Ψάρια 
10. Γαρίδες 
11. Πίτσα 
12. Κοτόπουλο 
13. Ψήσιμο 
14. Σούβλα 
15. Αφυδάτωση 
16. Ζέσταμα ξανά 
 
Ενδεικτικός Πίνακας μαγειρέματος: 
 

Λειτουργία Θερμοκρασία Χρόνος μαγειρέματος 
Τηγανητές πατάτες 200°C 15 λεπτά 
Μπριζόλες 180°C 25 λεπτά 
Ψάρια 165°C 15 λεπτά 
Γαρίδες 160°C 12 λεπτά 
Πίτσα 180°C 15 λεπτά 
Κοτόπουλο 185°C 40 λεπτά 
Ψήσιμο 160°C 30 λεπτά 
Σούβλα 190°C 30 λεπτά 
Αφυδάτωση 30°C 2 ώρες (2-24 ώρες) 
Ζέσταμα ξανά 115°C 12 λεπτά 
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17. Εικονίδιο ανεμιστήρα - Αυτό το εικονίδιο θα αναβοσβήνει διαδοχικά ενώ το μαγείρεμα 
βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχίσει να αναβοσβήνει έως και 60 δευτερόλεπτα, αφού 
κλείσετε τη Μονάδα. 
 
Προστασία από υπερθέρμανση: 
Εάν το εσωτερικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας είναι μη φυσιολογικό, θα ενεργοποιηθεί 
το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση και το προϊόν θα σταματήσει να λειτουργεί. 
Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αφήστε χρόνο να 
κρυώσει ο εξοπλισμός πριν επανεκκινήσετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή. 
 
Προσοχή 
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να το τοποθετείτε σε σταθερή και ανθεκτική 
στη θερμότητα επιφάνεια. 
- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για συνηθισμένη οικιακή χρήση, όχι για εμπορική, 
λιανική ή εξωτερική χρήση. 
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το προϊόν από την πρίζα, μετά τη χρήση. 
- Μετά τη χρήση, πριν χειριστείτε ή καθαρίσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει 
κρυώσει για περίπου 30 λεπτά. 
 
Καθαρισμός & αποθήκευση 
Καθαρισμός 
Καθαρίζετε το Air Fryer Oven, μετά από κάθε χρήση.  
Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ασφαλή 
για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.  
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή σκεύη καθαρισμού σε αυτές τις επιφάνειες.  
Οι κολλημένες τροφές πρέπει να μουλιάζουν για εύκολη αφαίρεση σε ζεστό νερό με 
σαπούνι.  
Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
κρυώσει καλά πριν από τον καθαρισμό. 
1. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ζεστό, υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. 
2. Για να καθαρίσετε το γυαλί, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου Starlyf® Air Oven. Πιέστε το 
κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας, για να σπρώξετε το γυαλί μέσα από το πάνω μέρος 
της πόρτας. Πιάστε τη προεξοχή (γλωττίδα) στο πάνω μέρος του γυαλιού και αφαιρέστε 
προσεκτικά το γυαλί από την πόρτα. 
3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό, ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα 
μη λειαντικό σφουγγάρι. 
4. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα ανεπιθύμητα υπολείμματα τροφών από την επάνω 
οθόνη, με μια βούρτσα καθαρισμού. 
 
Αποθήκευση 
1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει καλά. 
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά. 
3. Διατηρήστε σε καθαρό, στεγνό μέρος. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 
Το Starlyf® Air Oven δεν 
λειτουργεί 

1. Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα. 
2. Δεν έχετε ενεργοποιήσει 
το  Starlyf® Air Oven, 
ρυθμίζοντας το χρόνο 
προετοιμασίας. 

1. Συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας στην πρίζα. 
2. Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία και ελέγξτε 
ότι η πόρτα είναι κλειστή. 

Τα τρόφιμα δεν έχουν 
μαγειρευτεί 
 
 
 

 
Πάρα πολύ φαγητό 
 
 
Η θερμοκρασία έχει 
ρυθμιστεί πολύ χαμηλά 
 
 
Ο χρόνος μαγειρέματος 
είναι πολύ σύντομος 
 

Χρησιμοποιήστε μικρότερες 
δόσεις για πιο ομοιόμορφο 
τηγάνισμα.  
 
Ρυθμίστε υψηλότερη 
θερμοκρασία. 
 
 
Ορίστε μεγαλύτερο χρόνο 
μαγειρέματος. 

Το φαγητό δεν τηγανίζεται 
ομοιόμορφα 
 

Ορισμένα τρόφιμα πρέπει 
να γυρίζονται κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος. 

Ορισμένα τρόφιμα πρέπει 
να γυρίζονται κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος. 

Η οθόνη δείχνει E1 
 

Βραχυκύκλωμα  
 

Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης. 

Η οθόνη δείχνει E2 Βραχυκύκλωμα  
 

Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης. 

Οι τηγανητές πατάτες δεν 
είναι τραγανές 
 

Οι ωμές πατάτες έχουν 
πολύ νερό 
 

Μουλιάστε για 30 λεπτά 
τουλάχιστον και, στη 
συνέχεια, στεγνώστε. 

 
Τεχνικές προδιαγραφές: 

Τάση Ισχύς Χωρητικότητα Θερμοκρασία Οθόνη  
 

AC 220-240V, 50Hz 1500W 12L 65°C-200°C Οθόνη LED 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμελή 
εμπορική χρήση, ανώμαλη φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου με ρόδες, σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθείτε και 
να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους 
προϊόντος. Μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή όπως θα κάνατε με άλλα οικιακά 
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απορρίμματα. Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς 
κανονισμούς. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, περιέχουν επικίνδυνες  
Ουσίες, που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και στην ανθρώπινη 
υγεία και πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά. 
 
Κατασκευασμένο στην Κίνα. 


