
ONEMOON OA9 ELEKTROMOS LÉGSÜTŐ
Használati utasítás

Kérjük olvassa el figyelmesen és őrizze meg későbbi használatra az útmutatót.



Termékbemutatás

1. LCD vezérlőpanel 2. Fogantyú 3. Serpenyő
4. Légkimenet 5. Időzített hőmérséklet

emelése gomb
6. Menü

7. Időzített hőmérséklet
csökkentése gomb

8. Időzített hőmérséklet
kijelző

9. lámpakapcsoló

10. Be/Kikapcsoló gomb Menü kiválasztás gomb

Menü balról jobbra:
Chips (sült krumpli), Kenyér, Grillezett rák, grillezett hal, csirkecomb, sütemény, pizza,
szárított gyümölcs, melegítő mód, grillcsirke (forgó funkcióval)



Alapvető paraméterek

Termék neve Little moon air oven
Modell OA9
Névleges feszültség 230V~
Névleges frekvencia 50Hz
Névleges teljesítmény 1500W
Nettó súly 8.3kg
Gyártás időpontja
Végrehajtói szabvány GB 4706.1, GB4706.14

Használat előtti előkészületek

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.
2. Vegye ki a serpenyőt és a grillező eszközt, hogy eltávolíthassa a buborékfóliát.
3. Tisztítsa meg a serpenyőt és a grillező eszközt meleg vízzel, és törölje le az
elektromos sütő oldalfalát egy tisztítószerrel átitatott ronggyal. Hagyja teljesen
megszáradni használat előtt.
4. Helyezze a sütőt egy egyenletes felületre, különálló tápcsatlakozót használva.
5. Elegendő helyet kell biztosítani az elektromos sütő körül, hogy a falfelületektől és a
környező tárgyaktól minimum 10 cm-re legyen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légkimenetekhez.

- Először az elektromos sütőt 10 percig kell előmelegíteni, hogy a csomagolás és a
szállítás során képződött szagokat megszüntessük. Lehetséges, hogy első
használatkor furcsa szagot fog érezni. Ez teljesen normális, ez nem az elektromos
sütő meghibásodását jelzi.

- Kérjük az eredeti tartozékokat használja a termékhez.

Menü beállítása

- Amikor az eszköz bekapcsolt állapotban van, kiválaszthatja a megfelelő menü
módot, amikor a képernyő fényei felvillannak. A kiválasztáshoz nyomja meg az “M”
gombot.

- A légsütő működése közben nyomja meg a szünet (pause) gombot és utána az “M”
gombot, hogy kiválassza a megfelelő menü módot.



Legyen óvatos

Vegye figyelembe, hogy ezek a beállítások referenciaértékek alapján vannak
meghatározva. Az alapanyagok típusa, mérete, formája és márkája alapján
változhatnak. Nem tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott hozzávalók ideális
beállításait. A Youding gyors légcsere technológiájának köszönhetően a levegő
azonnal újramelegszik az eszközben, tehát ez gyorsabb, mint a hagyományos
légsütők. Ezért a főzési folyamat befolyásolása nélkül, gyorsan húzza ki a serpenyőt a
légsütőből.

Tippek

A kisebb hozzávalók főzési ideje egy kicsivel rövidebb, mint a hosszú hozzávalóké.

Amikor a hozzávalók mennyisége nagyobb, a főzési időt csak egy kicsivel kell
növelni, amikor a hozzávalók száma kevesebb a főzési időnek kicsit kevesebbnek kell
lennie. Állítsa be az időt.

A főzési folyamat során, a kisebb méretű alapanyagok megforgatásával növelheti a
végső főzési hatást és segít, hogy minden alapanyag megfelelően átsüljön.

Adjon egy kevés olajat a nyers burgonyához, hogy ropogóssá tegye őket. Miután
hozzáadta az olajat, a hozzávalókat pár percig félre kellene tennie, és utána
megsütnie az elektromos sütőben.

Ne főzzön/süssön a légsütőben magas olajtartalmú vagy zsíros hozzávalókat.

A nassolni valók, melyek hagyományos sütőben elkészíthetők, a légsütőben is
elkészíthetők.

Étel hozzávalói Idő Hőfok Fordítás További
információ

Hasábburgonya 15-22 200°C Szükséges
Rák 15-22 180°C
Sütemény 20-25 160°C
Steak 20-25 200°C Szükséges Adjon hozzá

1/2
evőkanál
olajat

Csirkecomb 15-22 180°C
Hal 15-22 200°C



Tisztítás és karbantartás

Az elektromos sütő tisztítása előtt kérjük húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és várja
meg, míg a sütő teljesen lehűl.

Ha olajfoltok vannak az elektromos sütőben, kérjük törölje le egy puha, nedves
ruhával, ami semleges tisztítószerrel van átitatva (nem maró vagy súroló).

Tisztítsa meg az összes tartozékot, beleértve a serpenyőt és a grill eszközt, semleges
tisztítószerrel.

Ne mossa/merítse a sütő egészét vízben vagy más folyadékban, hogy elkerülje az
áramütést vagy a működési hibát.

Tisztítás után hagyja megszáradni, majd tárolja hűvös és száraz helyen.

Figyelem!

Veszély, személyi sérülés és jelentős vagyoni veszteség kockázata áll fenn.
Figyeljen a személyi sérülés és az anyagi sérülés kockázatára.

Figyelmeztetés!

A működési időszakban a készülék eleje, jobb- és bal oldala és a teteje felforrósodik.
Figyeljen, hogy ne forrázza le magát, ne szenvedjen égési sérüléseket.

A készülék kizárólag családi használatra való. Kérjük ne használja másra.

A terméket fizika, érzékelési vagy értelmi sérült személyek (beleértve a gyerekeket is)
vagy a termék használatában nem jártas személyek nem használhatják az eszközt,
kivéve megfelelő felügyelet mellett, a lehetséges veszélyeket figyelembe véve. Kérjük
figyeljen rá, hogy gyerekek ne játszanak a termékkel.

A csomag kibontása után kérjük , kérjük dobja a műanyag zsákot a szemetesbe
azonnal, hogy elkerülje, hogy a gyerekek játsszanak vele és fulladást okozzon vagy
más veszélyes helyzetet.

Amikor használja, minden csomagolóanyagot távolítson el, különben a készülék tüzet,
égést okoz a működés folyamata során.

A készülék bemeneti feszültsége 230 ~ 50Hz, kérjük ellenőrizze, mielőtt a
áramellátáshoz csatlakoztatja, hogy megfelel-e a helyi csatlakozás kialakításának.
Magas vagy alacsony feszültség károsíthatja az alkatrészeket vagy hatással lehet a



teljesítményre. A veszteség elkerülése érdekében ajánlott feszültségszabályzót
használni.

A termék egy I. osztályú elektromos eszköz. Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a
földelés megfelelő legyen, mielőtt elkezdi használni, hogy elkerülje az elektromos
balesetet.

A 10A vagy a feletti földeléssel rendelkező konnektort elkülönítve kell használni, és a
dugót megfelelően csatlakoztatni kell, hogy elkerülje a túlmelegedést vagy a készülék
leégését a gyenge csatlakozás miatt és rövidzárlat vagy tűzeset keletkezzen.

Kérjük ne működtesse a terméket küldő időzítő móddal vagy független távirányító
rendszerrel. Ezzel megelőzi a rövidzárlatot a spontán gyulladást és más veszélyeket.

Szigorúan tilos a terméket a főzéstől eltérő célokra használni.

Tilos a készüléket kihúzni vagy bedugni vizes kézzel, hogy megelőzze az áramütést.

Kérjük vízszintes asztalon működtesse, ne működtesse szőnyegen, törölközőn,
műanyag, papír és más gyúlékony anyagokon (a termék gyulladása esetére
figyelemmel).

Ne használja ezt a terméket gázszivárgás közelében, hogy elkerülje a tüzet és az
áramütést.

Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül működni, hogy elkerülje a megperzselt étel
alapanyagok által okozott füzet.

Rácsok 2x Olajcsepegtető tálca 1x Grillrács állványa 1x

Forgatható kosár 1x Kebab szett 1x Grillrács villa 1x

Grillrács fogantyú 1x



Főzés előtti előkészületek

Használat előtt kérjük válassza ki a megfelelő tartozékot aszerint, amit főzni szeretne
és szerelje fel ezeket a tartozékokat megfelelően.

Mielőtt ráhelyezné a hozzávalókat, kérjük melegítse elő 5 percen keresztül.

Hogyan állítsam be a kosár funkciót

Indítás után nyomja meg a csirke gombot, hogy elindítsa/szüneteltesse a kosár
funkciót. Ha a sült csirke gomb villog, azt jelzi, hogy a kosár funkció elindult. Ha
világít, az azt jelzi, hogy a kosár funkció nem indult el.

Hogyan használjuk az eszközt

Ha csirkét akar sütni, kérjük használja a grillrács fogantyút. A használat módja a
következő:

Rögzítse a forgó kosár borítását a forgó
kosárra és forgassa, amíg le nem zár.

Helyezze a sütőnyársakat a grillező
állványra egyenként, és húzza meg a
csavarokat a rögzítéshez.



Grillrács villa felhelyezés módja

Először helyezze a csirkét a forgó tengely közepére, ezután használja a villákat a
csirke két oldalról való rögzítéséhez.

Hogyan szereljük fel a grillt

Kapcsolja át a piros gombot, helyezze be a grillt a tartóállványon található lyukba a
grillrács fogantyúval együtt, és helyezze a másik végét a sütőben található
tartóállványra. Főzés után a villákat beteheti a műanyag tartóba.

Forgó kosár felszerelés módja

Kapcsolja át a piros gombot a sütő oldalánál (ahogy kinyitja az ajtaját) és használja a
fogantyút, hogy az egyik végét rögzítse a forgó kosárnak a tartóállványhoz a sütőben,
majd a másikat is.



Kebab szett felszerelés módja

Kapcsolja át a piros gombot, használja a fogantyút, hogy beillessze a kebab szett
egyik végét a sütő tartóállványához, a másik végét a másikhoz. A főzés végén
helyezze a kebab szettet a műanyag tartóba.

01. Barbecue, hal, kenyér és más ételek

Kérjük használjon rácsokat, helyezze az ételt a rácsra és helyezze be a sütő
barázdáiba.

02. Pizza, sütemények, tészta és más ételek sütése

Kérjük használja az olajcsöpögtető tálcát és helyezzen ételt az olajcsepegtető tálcára.


