
 

 

 

        
   

    
  

 



 

 

 
στο νέο σας Instant Vortex Plus! 

Αυτή η φριτέζα Instant Vortex Plus μπορεί να σας βοηθήσει να 

μαγειρέψετε νόστιμα γεύματα με λιγότερο λάδι και λιγότερη ταλαιπωρία. 

Ελπίζουμε να ερωτευτείτε το στιγμιαίο τηγάνισμα στον αέρα και να το 

απολαύσετε στην κουζίνα σας για τα επόμενα χρόνια! 

Ξεκινήστε με το νέο σας Vortex Plus με το ClearCook! 

 

Ξεκινήστε με το νέο σας Vortex Plus με το ClearCook και την 

OdourErase! 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Vortex Plus, διαβάστε όλες τις οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών Ασφαλείας και της Εγγύησης. Η μη 



 

 

τήρηση των διασφαλίσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμό ή/ και υλικές ζημιές. 
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INSTANTΤΜ 
VORTEX™ PLUS  

 

Οδηγίες Ασφαλείας 

Στη Instant, θέλουμε να αισθάνεστε άνετα χρησιμοποιώντας τα 

προϊόντα μας.  Αυτή η φριτέζα Instant Vortex Plus σχεδιάστηκε με 

γνώμονα την ασφάλειά σας. 

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε 

βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 

ή άλλου προσωπικού τραυματισμού, πυρκαγιάς ή / και υλικών ζημιών. 

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε και χρησιμοποιήστε αυτήν 

τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στα υλικά που περιέχονται στη 

συσκευασία. Η μη τήρηση αυτών των διασφαλίσεων και οδηγιών μπορεί 

να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/ και υλικές ζημιές και μπορεί να ακυρώσει 

την εγγύησή σας.  
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    ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Τοποθέτηση 

ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετήσετε τη συσκευή μόνο σε πάγκο. Χρησιμοποιείτε 

πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. 

ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα  ή ηλεκτρικό 

καυστήρα ή θερμαινόμενο φούρνο.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή φλόγα.  

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το μακριά από 

το άμεσο ηλιακό φως.  

ΜΗΝ τοποθετείτε οτιδήποτε μπορεί να μπλοκάρει τους αεραγωγούς στη 

συσκευή. 

 ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά και απαλλαγμένα 

από υπολείμματα τροφίμων πριν από τη χρήση. 

Γενική Χρήση 

ΜΗΝ αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής ή τυχόν αξεσουάρ κατά 

τη διάρκεια ή αμέσως μετά το μαγείρεμα, επειδή θα είναι ζεστά.  

ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε τις λαβές και τα κουμπιά της συσκευής. 

ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου κατά την αφαίρεση αξεσουάρ. 

 ΜΗΝ καλύπτετε το δίσκο μαγειρέματος ή οποιοδήποτε μέρος της 

συσκευής με αλουμινόχαρτο.  

Αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου. 

ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται. 
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ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες να χειρίζονται αυτήν τη συσκευή. 
Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή 
χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά και άτομα με μειωμένες δυνατότητες. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από οικιακή 
χρήση.   
Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.  

ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 60 λεπτά σε 
διάστημα 2 ωρών. 

Προφυλάξεις τηγανίσματος στον αέρα 
Όταν η φριτέζα είναι σε λειτουργία, ο ζεστός αέρας απελευθερώνεται 
μέσω των αεραγωγών. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε 
ασφαλή απόσταση από τους αεραγωγούς και προσέξτε πολύ όταν 
αφαιρείτε ζεστά αξεσουάρ από τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές. 

Κατά το μαγείρεμα, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής φτάνει 
αρκετές εκατοντάδες βαθμούς. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην 
τοποθετείτε ποτέ απροστάτευτα χέρια μέσα στη συσκευή μέχρι να 
κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε δοχείο με κεραμική επίστρωση ή κεραμικά σκεύη για 
τηγάνισμα στον αέρα. 

ΜΗΝ φράζετε τους αεραγωγούς στη φριτέζα. Αφήστε τουλάχιστον 13 
cm χώρου γύρω από τη φριτέζα όταν χρησιμοποιείται. 

ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε κεραμική εστία. 

ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως 
τραπεζομάντιλα και κουρτίνες. 

ΜΗΝ καλύπτετε τους αεραγωγούς ενώ η φριτέζα είναι σε 
λειτουργία.  Κάτι τέτοιο θα αποτρέψει ακόμη και το μαγείρεμα και 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. 



 

8Εγχειρίδιο 
χρήστη 
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ΜΗΝ γεμίζετε υπερβολικά τη φριτέζα. Η υπερπλήρωση μπορεί να 
προκαλέσει την επαφή των τροφίμων με το θερμαντικό στοιχείο, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, πυρκαγιά ή / και υλικές ζημιές. 

ΜΗΝ ρίχνετε λάδι στο δοχείο μαγειρέματος. Εάν χρειάζεται, ψεκάστε 
ελαφρά τα τρόφιμα με αντικολλητικό σπρέι μαγειρέματος. Η χρήση 
μαγειρικού λαδιού μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή / και υλικές 
ζημιές. 

ΝΑ είστε προσεκτικοί με τα δοχεία μαγειρέματος που κατασκευάζονται από 
άλλα υλικά εκτός από μέταλλο ή γυαλί. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται 
να προκληθεί τραυματισμός, πυρκαγιά ή/και υλικές ζημιές. 

Εάν η μονάδα εκπέμπει μαύρο καπνό κατά τη χρήση, πατήστε Άκυρο 
CANCEL και αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει 
το κάπνισμα πριν ανοίξετε την πόρτα / καλάθι και, στη συνέχεια, καθαρίστε 
καλά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 

 ΠΡΕΠΕΙ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή που 
περιέχει έλαια ή άλλα ζεστά υγρά. 

 ΠΡΕΠΕΙ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το δίσκο ή 
απορρίπτετε ζεστό γράσο. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για τηγάνισμα τροφίμων με λαδι. 

Εξαρτήματα 
 ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ ή εξαρτήματα εξουσιοδοτημένα 
από την Instant Brands LLC. Η χρήση εξαρτημάτων, εξαρτημάτων ή 
εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλου προσωπικού τραυματισμού, 
πυρκαγιάς ή/και υλικών ζημιών.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται σε φούρνο 
μικροκυμάτων, φούρνο τοστιέρας, συναγωγή ή συμβατικό φούρνο ή σε 
κεραμική εστία, ηλεκτρικό πηνίο, σειρά αερίου ή εξωτερική σχάρα. 
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Φροντίδα και αποθήκευση 

ΠΡΕΠΕΙ να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου 
πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση. 

ΜΗΝ αποθηκεύετε υλικά στη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιούνται.  

ΜΗΝ τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στη συσκευή, όπως χαρτί, χαρτόνι, 
πλαστικό, φελιζόλ ή ξύλο.  

ΜΗΝ καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά σφουγκάρια καθαρισμού ή 
χαλύβδινο σφουγκάρι. Τα κομμάτια μπορούν να σπάσουν και να αγγίξουν 
τα ηλεκτρικά μέρη, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων ή 
άλλου προσωπικού τραυματισμού. 

Καλώδιο τροφοδοσίας 
Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση των κινδύνων 
που προκύπτουν από την αρπαγή και την εμπλοκή. Αυτή η συσκευή 
διαθέτει γειωμένο βύσμα 3 ποδιών. Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας: 

 Συνδέστε ΜΟΝΟ το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα. 

ΜΗΝ αφαιρείτε τη ΓΗ.  

ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από τις άκρες 
των τραπεζιών ή των πάγκων ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες ή ανοιχτή 
φλόγα, συμπεριλαμβανομένης της εστίας.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πρίζες κάτω από τον πάγκο. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε με καλώδια επέκτασης (extension), μετατροπείς 
ρεύματος ή προσαρμογείς, διακόπτες χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστά 
συστήματα τηλεχειρισμού. 

Ηλεκτρικές προφυλάξεις 
Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία ή/και θάνατο. 

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία:  
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Αποσύνδεση, επιλέξτε Άκυρο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βύσμα από 
την παροχή ρεύματος. Να αποσυνδέετε πάντα όταν δεν χρησιμοποιείτε, 
καθώς και πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή αξεσουάρ και πριν 
από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε 
από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας.  
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ΠΡΕΠΕΙ να αφήνετε τη μονάδα να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε 
εξαρτήματα ή αξεσουάρ. 

 ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΤΕ τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας.  

ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει 
υποστεί ζημιά ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή ζημιά με 
οποιονδήποτε τρόπο. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Πελατών μέσω email διεύθυνση UKSupport@instantbrands.com (εάν 
βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο) ή EUSupport@instantbrands.com (εάν 
βρίσκεται στην ΕΕ).  

ΜΗΝ επιχειρήσετε να απομακρύνετε τα τρόφιμα ενώ η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη σε πρίζα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό ή / και υλικές ζημιές. 

ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε, αντικαταστήσετε ή τροποποιήσετε 
εξαρτήματα της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό, πυρκαγιά ή / και υλικές ζημιές και θα 
ακυρώσει την εγγύηση.  

ΜΗΝ παραβιάζετε κανέναν από τους μηχανισμούς ασφαλείας, καθώς αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή / και υλικές ζημιές.  

ΜΗΝ βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή 
άλλο υγρό.  

ΜΗΝ ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικά συστήματα εκτός από 220-
240 V ~50/60 Hz. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ 
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ 
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Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό 

προϊόν. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ VORTEX™ PLUS ΣΑΣ 

Πίνακας ελέγχου 
Έχουμε σχεδιάσει τον πίνακα ελέγχου ώστε να είναι απλός στη χρήση και 

ευανάγνωστος.  

 
1. Χρόνος/Θερμοκρασία 

• Χρόνος μαγειρέματος 
• Θερμοκρασία μαγειρέματος 

2. Γραμμή μηνυμάτων LCD: εμφάνιση 

της κατάστασης μαγειρέματος και 

του μηνύματος υπενθύμισης 
3. Έξυπνα Προγράμματα 

• Αερόψωμο 
• Ψήνω 

• Ψήνω 
• Αναθερμαίνω 
• Σχάρα 
• Αφυδατώνω 

4. Επιλογέας ελέγχου 
• Χρησιμοποιείται για την επιλογή 

χρόνου και θερμοκρασίας 
5. Θερμοκρασία και χρόνος 
6. Ακυρώνω 
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7. Φως 
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 

της εσωτερικής λυχνίας 

μαγειρέματος 

8. Εκκίνηση 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λυχνίας μαγειρέματος 
• Για να ανάψετε το φως, πατήστε Το φως.  

• Για να σβήσετε τη λυχνία, πατήστε ξανά το πλήκτρο Light (Φως). Η λυχνία 

μαγειρέματος δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα τελευταία 60 

δευτερόλεπτα ενός προγράμματος μαγειρέματος. 

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου 
•  Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το 

Temp/Time and Light για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η οθόνη να εμφανίζει 

Ήχος απενεργοποιημένος ή Ήχος ενεργοποιημένος. 

Οι ηχητικές ειδοποιήσεις ασφαλείας (ηχητικά σήματα) δεν μπορούν να 

απενεργοποιηθούν. 

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας 
Επιλέξτε ποια μονάδα θερμοκρασίας μαγειρέματος θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε, Φαρενάιτ ή Κελσίου. 

•  Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το 

Temp/Time για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η οθόνη να εμφανίσει °F ή °C. 

Αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων 
Μπορείτε να ορίσετε και να εξοικονομήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις 

χρόνου και θερμοκρασίας για οποιοδήποτε από τα έξι Έξυπνα προγράμματα. 

1. Επιλέξτε το Έξυπνο πρόγραμμα που θέλετε να ορίσετε. 

2. Πατήστε το κουμπί Temp/Time και χρησιμοποιήστε τον Επιλογέα ελέγχου 

για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή την ώρα. 

3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. 
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Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε αυτό το Έξυπνο πρόγραμμα, θα 

χρησιμοποιηθεί η νέα θερμοκρασία ή χρόνος. Οι προσαρμογές που γίνονται μετά την 

έναρξη του μαγειρέματος δεν αποθηκεύονται. 

Επαναφορά έξυπνων προγραμμάτων στις αρχικές ρυθμίσεις 

Επαναφορά μεμονωμένων έξυπνων προγραμμάτων 

•  Με την κουζίνα σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα από 

τα κουμπιά του Έξυπνου προγράμματος μέχρι η κουζίνα να επιστρέψει σε 

κατάσταση αναμονής. 

Επαναφορά όλων των έξυπνων προγραμμάτων 

•  Με την κουζίνα σε κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα τον 

επιλογέα ελέγχου μέχρι να ηχήσει η κουζίνα. 

Όλοι οι χρόνοι μαγειρέματος και οι θερμοκρασίες του Smart Program αποκαθίστανται 

στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. 

Ακύρωση ενεργού προγράμματος μαγειρικής 

Μπορείτε να ακυρώσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα μαγειρέματος ανά πάσα 

στιγμή. 

•  Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, προθέρμανσης ή ενεργού 

μαγειρέματος, πατήστε Άκυρο. Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μονάδας, 

ο εσωτερικός ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για να ψύξει 

τη μονάδα.  



 

21Εγχειρίδιο χρήστη 

ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Ξεπακετάρω 
1. Αφαιρέστε το νέο σας Vortex™ Plus από το κουτί. 

2. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας από μέσα και γύρω από τη φριτέζα. 

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα αξεσουάρ από το εσωτερικό του 

θαλάμου μαγειρέματος. 

4. Μην αφαιρείτε τα αυτοκόλλητα προειδοποίησης ασφαλείας ή την ετικέτα 

αξιολόγησης από τη φριτέζα. 

Καθαρισμός πριν από τη χρήση 
1. Σκουπίστε το εσωτερικό με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, 

μαλακό πανί για να στεγνώσει. 

2. Πλύνετε τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και σαπούνι πιάτων. Ξεπλύνετε με 

ζεστό, καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να 

στεγνώσει. 

Τοποθέτηση 
1. Τοποθετήστε το Vortex Plus σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά 

από εύφλεκτο υλικό και εξωτερικές πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε 

το Vortex Plus πάνω σε άλλη συσκευή. 

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τουλάχιστον 13 cm χώρου πάνω και γύρω 

από όλες τις πλευρές της συσκευής για να επιτρέψετε επαρκή ροή αέρα. 

Εκτέλεση δοκιμής 
Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Instant Vortex™ Plus για πρώτη φορά, πρέπει 

να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εκτέλεση για να βεβαιωθείτε ότι όλα 

λειτουργούν σωστά. 

Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εκτέλεση: 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες μαγειρέματος στη σελίδα 14. 

2. Τοποθετήστε το καλάθι μαγειρέματος, αλλά μην προσθέτετε φαγητό. 

3. Επιλέξτε το πρόγραμμα Air Fry. 
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4. Επιλέξτε τη θερμοκρασία μαγειρέματος (205°C). 

5. Επιλέξτε το χρόνο μαγειρέματος (18 λεπτά). 

6. Όταν η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Προσθήκη φαγητού, απλώς 

αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το καλάθι μαγειρέματος (μην 

προσθέσετε φαγητό). 

7. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη Turn Food, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για 

να συνεχιστεί το πρόγραμμα. 

8. Αφού τελειώσει το πρόγραμμα μαγειρέματος, αφήστε τη μονάδα να 

κρυώσει. 

Τώρα είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε ένα γεύμα στο Άμεσο Vortex Plus! 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 

Το Vortex™ Plus χρησιμοποιεί γρήγορη κυκλοφορία αέρα για να τραγανίσει ή 

να μαγειρέψει φαγητό, δίνοντας στα γεύματά σας όλες τις πλούσιες, τραγανές 

γεύσεις του τηγανίσματος, με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. 

ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
Ο φούρνος φριτέζας θα είναι ζεστός κατά τη διάρκεια και μετά το 
μαγείρεμα. Να είστε πάντα εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα 
τρόφιμα από το ζεστό θάλαμο μαγειρέματος. Το άγγιγμα θερμών 
επιφανειών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 
Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές, μην εμποδίζετε την 
εισαγωγή αέρα ή τους αεραγωγούς. 

Τι να μαγειρέψετε 
Το καλάθι μαγειρέματος με δίσκο μαγειρέματος είναι διάτρητο για να 

επιτρέπει στον αέρα να ρέει κάτω και γύρω από το φαγητό σας και πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τα περισσότερα τρόφιμα, όπως φτερά και μπουκιές 

κουνουπιδιού. 

Μόνο για το πρόγραμμα ψησίματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 

μεταλλικό ή γυάλινο ταψί για να κρατήσετε πράγματα όπως κουρκούτι για 
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κέικ και ζύμη για ψωμιά. Τοποθετήστε το ταψί μέσα στο καλάθι μαγειρέματος 

για ψήσιμο. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε φαγητό ακριβώς στο δίσκο μαγειρέματος, χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτο ή άλλα καλύμματα. 

Προετοιμασία 

Κόψτε, ψιλοκόψτε, αλατοπιπερώστε, μαρινάρετε ή κουρελιάστε τα υλικά σας 

σύμφωνα με τη συνταγή σας. 

Μαγειρεύω 

1. Τοποθετήστε το φαγητό σας στο καλάθι τηγανίσματος, σύμφωνα με τη 

συνταγή σας. 

2. Τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος με αέρα στην κουζίνα. 
Όταν το καλάθι τηγανίσματος εισάγεται με ασφάλεια, το μπροστινό μέρος του 

καλαθιού είναι ίσιο με το μπροστινό μέρος της κουζίνας. 

3. Πατήστε αερόστατο. 

4. Πατήστε Temp/Time για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο 

μαγειρέματος. 

5. Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσετε. Η οθόνη δείχνει Προθέρμανση για να 

δείξει ότι το πρόγραμμα μαγειρέματος έχει ξεκινήσει. 

Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Έξυπνου 

προγράμματος. 

Προσθήκη τροφής 

1. Όταν η κουζίνα περάσει τη φάση προθέρμανσης, στην οθόνη εμφανίζεται 

η ένδειξη Προσθήκη τροφής. 

2. Αφαιρέστε το καλάθι και τοποθετήστε προσεκτικά το φαγητό σας στο 

καλάθι. 

3. Τοποθετήστε ξανά το καλάθι τηγανίσματος στην κουζίνα και ξεκινά το 

χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης μαγειρέματος. 

Στροφή – Ανακατώστε - Γυρίστε 

1. Κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος, η οθόνη δείχνει Turn Food. 
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2. Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος αέρα από τη μονάδα και γυρίστε 

προσεκτικά, γυρίστε ή περιστρέψτε το φαγητό σας. 
Εάν δεν αφαιρέσετε το καλάθι μετά την εμφάνιση του Turn Food, το μαγείρεμα θα 

συνεχιστεί μετά από 10 δευτερόλεπτα. 

3. Τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος με αέρα στην κουζίνα. Το μαγείρεμα 

συνεχίζεται. 

Τελειώνω 

•  Όταν ολοκληρωθεί το Έξυπνο πρόγραμμα, η συσκευή ηχεί και στην οθόνη 

εμφανίζεται η ένδειξη Τέλος. 
Το μπιπ "Food-Ready" θα εμφανιστεί 1 λεπτό μετά το Τέλος (10 μπιπ σε 10 

λεπτά συνολικά) εάν το καλάθι δεν είναι ανοιχτό. 

ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Αir Fry – Τηγάνισμα του Αέρα 
Μπορείτε να τηγανίσετε στον αέρα τρόφιμα όπως πατάτες, μπουκιές 

κουνουπιδιού, φτερά, ψήγματα και πολλά άλλα. 

Ρύθμιση Προεπιλογή Ελάχιστος Μέγιστος 

Θερμοκρασία 196°C 82°C 205°C 

Χρόνος 
μαγειρέματος 

15 λεπτά   
(00:15) 

1 λεπτό   
(00:01) 

1 ώρα  
(01:00) 

Για να τηγανίσετε στον αέρα 

• Ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες για το τηγάνισμα. 

• Επιλέξτε "Air Fry" ως το Έξυπνο Πρόγραμμα. 

Ψήνω - Roast 
Μπορείτε να ψήσετε τρόφιμα όπως βοδινό, αρνί, χοιρινό, πουλερικά, 

λαχανικά και πατάτες με χτένια, για ένα υπέροχα τρυφερό εσωτερικό και 

ροδισμένο έξω. 

Ρύθμιση Προεπιλογή Ελάχιστος Μέγιστος 

Θερμοκρασία 193°C 82°C 205°C 
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Χρόνος 
μαγειρέματος 

18 λεπτά   
(00:18) 

1 λεπτό  
(00:01) 

1 ώρα  
(01:00) 

Για το ψήσιμο 

• Ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες για το μαγείρεμα. 

• Επιλέξτε "Roast" ως το Έξυπνο Πρόγραμμα. 

Ψήνω - Bake 
Μπορείτε να ψήσετε τρόφιμα όπως ψωμιά, κέικ, αρτοσκευάσματα και 

κουλούρια, με το Vortex™ Plus ως δικό σας "μίνι φούρνο". 

Ρύθμιση Προεπιλογή Ελάχιστος Μέγιστος 

Θερμοκρασία 185°C 82°C 205°C 

Χρόνος 
μαγειρέματος 

30 λεπτά   
(00:30) 

1 λεπτό   
(00:01) 

1 ώρα   
(01:00) 

Για το ψήσιμο 

• Ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες για το μαγείρεμα. 

• Επιλέξτε "Bake" ως έξυπνο πρόγραμμα. 

• Δεν χρειάζεται να γυρίσετε το φαγητό εν μέρει μέσω του μαγειρέματος. 
Αφήνουμε περίπου 2,5 εκατοστά χώρου γύρω από όλες τις πλευρές του ταψιού για 

να μπορέσει η θερμότητα να κυκλοφορήσει ομοιόμορφα. 

Σχάρα - Grill 
Ψήσιμο στη σχάρα με απευθείας θέρμανση από πάνω προς τα κάτω, ιδανικό 

για το λιώσιμο τυριού σε γαλλική κρεμμυδόσουπα και νάτσος. 

Ρύθμιση Προεπιλογή Ελάχιστος Μέγιστος 

Θερμοκρασία 205°C 177°C 205°C 

Χρόνος 
μαγειρέματος 

6 λεπτά   
(00:06) 

1 λεπτό  
(00:01) 

40 λεπτά  
(00:40) 

Για να ψήσετε 

• Ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες στο Μαγείρεμα. 

• Επιλέξτε "Grill" ως έξυπνο πρόγραμμα. 

• Δεν χρειάζεται να γυρίσετε το φαγητό εν μέρει μέσω του μαγειρέματος. 
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Αφυδατώνω 
Η αφυδάτωση χρησιμοποιεί χαμηλή θερμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

για να στεγνώσει με ασφάλεια τα τρόφιμα, όπως τα αποξηραμένα φρούτα, τα 

σπασμωδικά και αποξηραμένα λαχανικά. 

Ρύθμιση Προεπιλογή Ελάχιστος Μέγιστος 

Θερμοκρασία 54°C 35°C 79°C 

Χρόνος 
μαγειρέματος 

8 ώρες   
(08:00) 

1 ώρα  
(01:00) 

72 ώρες  
(72:00) 

Για να αφυδατωθεί 

• Ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες στο Μαγείρεμα. 

• Επιλέξτε «Αφυδάτωση» ως το Έξυπνο Πρόγραμμα. 

• Δεν χρειάζεται να γυρίσετε το φαγητό εν μέρει μέσω του μαγειρέματος. 

Αναθερμαίνω 
Φέρτε το τραγανό και τραγανό πίσω στα τσιπς που περίσσεψαν, την πίτσα και 

το μπαγιάτικο ψωμί, μέσα σε λίγα λεπτά. 

Ρύθμιση Προεπιλογή Ελάχιστος Μέγιστος 

Θερμοκρασία 138°C 49°C 182°C 

Χρόνος 
μαγειρέματος 

10 λεπτά   
(00:10) 

1 λεπτό  
(00:01) 

1 ώρα  
(01:00) 

Για να ξαναζεστάνετε 

• Ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες για το μαγείρεμα. 

• Επιλέξτε «Αναθέρμανση» ως έξυπνο πρόγραμμα. 
Μόλις ξεκινήσει αυτή η λειτουργία Smart Cooking, η οθόνη θα εμφανίσει αμέσως τη 

θερμοκρασία-στόχο και τον χρόνο μαγειρέματος, δεν υπάρχει χρόνος 

προθέρμανσης. 

ΚΑΘAΡΙΣΜΑ 
Καθαρίστε το Vortex™ Plus μετά από κάθε χρήση. Πάντα να αποσυνδέετε τη 

μονάδα και να αφήνετε όλα τα μέρη να κρυώσουν σε θερμοκρασία 
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δωματίου πριν από τον καθαρισμό. Πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση, 

βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι στεγνές. 

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό. 
ΜΗΝ βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή 

άλλο υγρό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

Μέρος Οδηγίες καθαρισμού 

Δίσκος μαγειρέματος  • Πλυντήριο πιάτων.* 
• Οι δίσκοι μαγειρέματος έχουν αντικολλητική επίστρωση. 

Αποφύγετε τη χρήση μεταλλικών σκευών κατά τον 
καθαρισμό. 

Αφαιρούμενο καλάθι 
τηγανίσματος με αέρα 

• Καθαρίστε με ένα σφουγγάρι ή πανί και ζεστό νερό και 
σαπούνι πιάτων, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα λίπη και τα 
υπολείμματα τροφίμων.  

• Μετά το μαγείρεμα, περιμένετε να πλύνετε το καλάθι 
μέχρι να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό 

θα μειώσει την ομίχλη των  παραθύρων ClearCook. 
• Εάν το νερό παγιδευτεί σε ένα παράθυρο ClearCook 

μετά τον καθαρισμό, θα χρειαστεί χρόνος για να 
εξατμιστεί. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες. 
Η εκτέλεση του καλαθιού σε σύντομο κύκλο 
μαγειρέματος θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. 

• Τα καλάθια έχουν αντικολλητική επίστρωση. Αποφύγετε 
τη χρήση μεταλλικών σκευών κατά τον καθαρισμό.  

Θάλαμος μαγειρέματος  • Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι πιάτων.  
• Ελέγχετε πάντα το πηνίο θέρμανσης και τους τοίχους 

του θαλάμου μαγειρέματος για εκτόξευση λαδιού και 
υπολείμματα τροφίμων και καθαρίστε ανάλογα με τις 
ανάγκες.  

• Βεβαιωθείτε ότι το πηνίο θέρμανσης είναι στεγνό πριν 
ενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρα. 

• Για να αφαιρέσετε το ψημένο λίπος και τα υπολείμματα 
τροφίμων από το θάλαμο μαγειρέματος, ψεκάστε με 
ένα μείγμα σόδα ψησίματος και ξύδι και σκουπίστε με 
υγρό πανί. Για επίμονους λεκέδες, αφήστε το μείγμα να 
καθίσει στην πληγείσα περιοχή για αρκετά λεπτά πριν 
καθαρίσετε.  

Καλώδιο τροφοδοσίας • Καθαρίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί ή σφουγγάρι. 
Σκουπίστε το στεγνό. 
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*Μπορεί να προκύψει κάποιος αποχρωματισμός μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο, αλλά αυτό δεν θα 
επηρεάσει την ασφάλεια ή την απόδοση της κουζίνας. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΣΜΗΣ 
(μόνο για το μοντέλο οσμής – Instant Vortex Plus OdourErase)  

Τηλ στο 77777007 για να αγοράσετε συμβατά φίλτρα που έχουν σχεδιαστεί 

για να λειτουργούν με τη μονάδα σας.  

Όταν έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε το φίλτρο OdourErase , στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη Αλλαγή φίλτρου.  

1. Αποσυνδέστε το Vortex™ Plus από την πρίζα. 

2. Ανασηκώστε το περίβλημα του φίλτρου προς τα πάνω, από την κορυφή 

της μονάδας. 

3. Αφαιρέστε τα παλιά φίλτρα και απορρίψτε τα σωστά. Τα φίλτρα δεν 

είναι ανακυκλώσιμα. 

4. Αφαιρέστε δύο (2) νέα φίλτρα από τη συσκευασία και τοποθετήστε τα 

στο περίβλημα του φίλτρου. 

5. Τοποθετήστε το περίβλημα του φίλτρου πίσω στη μονάδα και συνδέστε 

ξανά την κουζίνα στην πρίζα. 

6. Πατήστε τα κουμπιά "Ψήσιμο" και "Αναθέρμανση" μαζί για έως και 10 

δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το φίλτρο.  Η λυχνία LED φίλτρου 

στον επάνω πίνακα του μηχανήματος θα είναι σβηστή. Τώρα είστε 

έτοιμοι να μαγειρέψετε. 

7. Τα φίλτρα OdourErase θα αρχίσουν αυτόματα να μειώνουν τις οσμές 

ενώ μαγειρεύετε. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η φριτέζα δεν 
θα ανάψει 

Η συσκευή δεν είναι 
σωστά συνδεδεμένη. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο 
στην πρίζα. 

Η πρίζα δεν 
τροφοδοτείται. 

• Συνδέστε μια άλλη συσκευή στην ίδια 
πρίζα για να ελέγξετε το κύκλωμα. 
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Η πόρτα του 
φούρνου είναι 
ανοιχτή. 

• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι πλήρως 
κλειστή. 

Μαύρος 
καπνός 
βγαίνει από 
τη φριτέζα 

Χρησιμοποιώντας ένα 
λάδι με χαμηλό σημείο 
καπνού. 

• Ακυρώστε το Πρόγραμμα Smart, 
αποσυνδέστε την κουζίνα και αφήστε 
την να κρυώσει σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

• Επιλέξτε ένα ουδέτερο λάδι με υψηλό 
σημείο καπνού. 

Υπολείμματα τροφίμων 
στο πηνίο θέρμανσης, 
στο θάλαμο 
μαγειρέματος ή στα 
εξαρτήματα. 

• Ακυρώστε το Πρόγραμμα Smart, 
αποσυνδέστε την κουζίνα και αφήστε 
την να κρυώσει σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

• Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το 
θάλαμο μαγειρέματος και καθαρίστε 
καλά το θάλαμο μαγειρέματος και όλα 
τα αξεσουάρ. 

Δυσλειτουργία 
συσκευής. 

• Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 
Καταναλωτών. 

Λευκός 
καπνός 
έρχεται από 
τη φριτέζα 

Μαγείρεμα 
τροφίμων με υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
λιπαρά, όπως 
μπέικον, λουκάνικα 
και χάμπουργκερ. 

• Αποφύγετε το τηγάνισμα στον αέρα 
τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά. Ελέγξτε το θάλαμο 
μαγειρέματος για υπερβολικό λάδι ή / 
και λίπος και αφαιρέστε προσεκτικά 
όπως απαιτείται πριν τηγανίσετε με 
αέρα. 

Το νερό εξατμίζεται, 
παράγοντας παχύ ατμό. 

• Ταμπονάρετε τα ξηρά υγρά 
συστατικά των τροφίμων πριν το 
τηγάνισμα στον αέρα. 

• Μην προσθέτετε νερό ή άλλο υγρό 
στο θάλαμο μαγειρέματος όταν 
τηγανίζετε με αέρα. 

Το καρύκευμα στα 
τρόφιμα έχει 
φουσκώσει στο 
στοιχείο 

• Να είστε προσεκτικοί όταν καρυκεύετε 
φαγητό. Ψεκάστε τα λαχανικά και τα 
κρέατα με λάδι πριν καρυκεύσετε για 
να βοηθήσετε το καρύκευμα. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Εάν ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος από αυτήν τη λίστα, 

υπάρχει πρόβλημα με το Vortex™ Plus. Ακολουθούν οι ενέργειες που πρέπει 

να κάνετε για να διορθώσετε το πρόβλημα.  

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Ε1 Ανοιχτό κύκλωμα. • Επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών. 

Ε2 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα 
θερμοκρασίας. 

• Επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Υπόδειγμα Τόμος Ισχύς Δύναμη Βάρος Διαστάσεις 
ΑΦΒ6132ΒΚ 5,7 Λίτρα 1450-1700W  220-240 V 

~50/60 Hz. 
5,15 κιλά εκατοστά: 39,3 Β x 30 Π x 30 Υ 
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ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πληροφοριών και βοήθειας Instant Air Fryer 

που σας περιμένει. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο χρήσιμους πόρους. 

Καταχωρήστε το προϊόν σας 
instantbrands.co.uk/product-registration/ 

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 
instantbrands.co.uk 
UKSupport@instantbrands.com EUSupport@instantbrands.com 
+44 (0) 3331 230051  ΚΥΠΡΟΣ - 77777007 

Εφαρμογή Άμεσης Σύνδεσης Επωνυμιών με 1000+ 

συνταγές instantbrands.co.uk καταστήματα εφαρμογών iOS και 

Android 

Χρονοδιαγράμματα μαγειρικής και περισσότερες συνταγές 

instantbrands.co.uk/recipes/ βίντεο οδηγιών, συμβουλές και πολλά άλλα 

 Άμεσες μάρκες Ηνωμένο Βασίλειο 

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα instantbrands.co.uk/product-

category/instant/ 

Γίνετε μέλος της κοινότητας 

 
Εγγύηση για τη συσκευή αντικατάστασης θα λήξει 24 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του καταναλωτή.  

Περιορισμοί και εξαιρέσεις  
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης της συσκευής σας μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία 

της συσκευής και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό και ζημιά. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόπειρα 

τροποποίησης της συσκευής σας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής θα ακυρώσει την εγγύηση, εκτός εάν οι εν λόγω 

τροποποιήσεις ή αλλαγές έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την Εταιρεία.  

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει (1) φυσιολογική φθορά. (2) ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια, παράλογη ή κακή 

χρήση της συσκευής, ακατάλληλη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, χρήση αντίθετη με τις οδηγίες λειτουργίας, 

αδυναμία παροχής εύλογης και απαραίτητης συντήρησης, Θεομηνίες (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, τυφώνες και 

ανεμοστρόβιλοι) ή επισκευή ή τροποποίηση από οποιονδήποτε, εκτός εάν ρητά κατευθύνεται και εξουσιοδοτείται 

από την Εταιρεία. και (3) επισκευές όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται για χρήση διαφορετική από την κανονική 

οικιακή και με τρόπο αντίθετο προς τις δημοσιευμένες οδηγίες χρήστη ή χειριστή.  
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Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη της Εταιρείας, εάν υπάρχει, για οποιαδήποτε 

φερόμενη ως ελαττωματική συσκευή ή εξάρτημα περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής ή 

μέρους αυτής και δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς μιας συγκρίσιμης συσκευής αντικατάστασης. Εκτός εάν 

προβλέπεται ρητά στο παρόν και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (1) η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις, 

όρους ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, χρήση, συνήθεια του εμπορίου ή άλλως σε σχέση με τη συσκευή ή τα μέρη 

που καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση και (2) η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για έμμεσες, 

τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την απόδοση της συσκευής ή ζημιές 

σε σχέση με σε οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, απώλεια περιουσίας, απώλεια εσόδων ή κερδών, απώλεια 

απόλαυσης ή χρήσης, έξοδα απομάκρυνσης, εγκατάστασης ή άλλες επακόλουθες ζημίες οποιασδήποτε φύσης ή 

είδους.  

Ενδέχεται να έχετε δικαιώματα και ένδικα μέσα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τα οποία είναι επιπλέον 

οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου που μπορεί να είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο της παρούσας 

περιορισμένης εγγύησης. 

Εγγύηση  
Φυλάξτε το τιμολόγιο αγοράς για χρήση της εγγύησης σας.   

 

Ανακύκλωση  
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τη διάθεση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την 

ευρωπαϊκή οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) 2014/30 / EU και τις αναθεωρήσεις της, 

καθώς και την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD) 2014/35 / EU και τις αναθεωρήσεις της. Αυτή η σήμανση 

υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε 

ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την 

ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να 

προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πηγών υλικών. Για να επιστρέψετε τη 

χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή 

επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για περαιτέρω πληροφορίες ανακύκλωσης και ΑΗΗΕ.  

 



 

 

 


