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Olulised soovitused 
Ohutusjuhised 
• Seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni 2000 m. 
• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises.  

Seadme kasutamine mis tahes professionaalsel viisil, mis ei vasta selles 
kasutusjuhendis toodule, vabastab tootja igasugusest vastutusest ja muudab seadme 
garantii kehtetuks. 

• Lugege neid juhiseid tähelepanelikult ja hoidke juhised kindlas kohas alles. 
• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. 
• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri ega eraldioleva 

kaugjuhtimissüsteemi abil. Ühendatud seadmeid saab juhtida nutitelefonist või 
tahvelarvutist, järgides tootja juhiseid. 

• Ärge kasutage seadet, kui seade ise või selle toitejuhe on saanud kahjustada või kui 
seade on kukkunud maha ja sellel on nähtavaid kahjustusi või kui seadme töös 
esineb tõrkeid. Sel juhul tuleb seade toimetada volitatud klienditeeninduskeskusesse. 

• Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitejuhtme välja vahetama tootja, tema 
müügijärgne klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. Ärge võtke 
seadet osadeks lahti! 

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kes oma 
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenematuse või teadmatuse tõttu 
ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, välja arvatud nende ohutuse eest 
vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel. Jälgige, et lapsed seadmega ei 
mängiks. 
Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed 
võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või 
teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, 
kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega 
seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed 
tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava täiskasvanu pideva 
järelevalve all. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 
Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid ainult 
järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele 
kättesaamatult. 

• Teatud seadme osad võivad seadme töötamise ajal kuumaks minna ja 
põhjustada põletushaavu. Ärge puudutage seadme kuumi pindu (kaas, nähtavad 
metallosad jms). 

• Kõiki neid äravõetavaid osi võib pesta nõudepesumasinas või mitteabrasiivse 
pesukäsnaga ja vedela nõudepesuvahendiga. 

• Puhastage seadme välispinda niiske pesukäsnaga ja vedela nõudepesuvahendiga. 
• Enne tagasipanemist kuivatage kõik osad hoolikalt. 
• Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud nende ohutuse eest 

vastutava täiskasvanu järelevalve all. 
• Ärge kasutage seade tuleohtlike materjalide (rulood, kardinad jms) lähedal ega 

soojusallika (pliit jms) lähedal. 
• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Seadet ei tohi kasutada 

järgmistes kohtades ja kui seda siiski tehakse, siis seadme garantii enam ei kehti: 
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad, 
- maaeluasutused 
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- hotellid, motellid jm majutusasutused, 
- külalistemajad. 

• Ärge asetage seadet üleni vette. 
• Ärge kasutage seadet ilma segamislabata - v.a juhul, kui ActiFry retseptis on nii kirjas - või 

vastava tarvikuta. 
• Ohutuse tagamiseks vastab seade kehtivatele standarditele ja määrustele (madalpinge direktiiv, elektromagnetilise 

ühilduvuse direktiiv, toiduainetega kokkupuutuvaid materjale käsitlev direktiiv, keskkonnakaitse direktiiv jms). 
• Kontrollige, et  kasutava vooluvõrgu pinge vastaks seadme andmeplaadil toodud pingevahemikule (vahelduvvool). 
• Eri riikides on erinevad standardid. Kui hakkate seadet kasutama muus riigis kui riik, millest seadme ostsite, laske see 

klienditeeninduskeskuses üle vaadata. 
• Eemaldatavate toitejuhtmetega seadmete korral kasutage ainult originaaltoitejuhet. 
• Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui otsustate seda vaatamata hoiatusele teha, kasutage heas korras ja seadmele 

vastava võimsusega pikendusjuhet. 
• Kasutage seadet ühetasasel, stabiilsel, kuumakindlal pinnal, kuhu ei pritsi vett., 
• Ärge laske toitejuhtmel sõlme minna. 
• Ärge tõmmake laadijat pistikupesast välja juhtmest hoides. 
• Pärast kasutamist ning enne seadme kohalt liigutamist või puhastamist tõmmake pistik alati pesast välja. 
• Tulekahju korral tõmmake pistik pesast välja ja summutage leegid niiske lapiga. 
• Ärge kasutage seadet köögikappide all! 
• Ärge liigutage kuuma toiduga  täidetud seadet kohalt! 
• Ärge lülitage tööle tühja seadet! 
• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud ja töötavat seadet järelevalveta! 
Seadme esimesel kasutuskorral võib sellest eralduda veidi lõhna, mis ei ole mürgine. See ei mõjuta seadme kasutamist 
ja kaob kiiresti. 
Ärge pange seadet liiga täis. Järgige soovitatud koguseid. 
• Seadmel on automaatne krõpsude ümberpööraja (sõltuvalt mudelist). Seda tuleks kasutada krõpsude valmistamisel. 

Samuti soovitame seda kasutada suure toiduainete kogusega retseptide korral. Vedelikuga retseptide korral tuleb 
krõpsude ümberpööraja eemaldada. 

• Seadme kahjustamise vältimiseks veenduge, et järgite kasutusjuhendis ja retseptiraamatus toodud retsepte ja 
panete seadmesse õiges koguses koostisosi. 

KAITSKE KESKKONDA 
Seade on disainitud nii, et see töötaks palju aastaid. Kui peate siiski seadme kasutuselt kõrvaldama, tehke seda 
keskkonnale ohutult. 

Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist võtke taimeri aku välja. Viige seade ja aku vastavasse kogumispunkti 
(vastavalt mudelile). 

Seadme saab viia ka volitatud klienditeeninduskeskusesse, kes kõrvaldab selle kasutuselt vastavalt nõuetele. 
 

KESKKONNAKAITSE ON ESMATÄHTIS! 
Seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada või ümbertöödelda. 
Jätke kasutatud seade kohalikku jäätmekogumisjaama. 

KIRJELDUS

1 Alus 

2 Kaane lahti lukustamise nupp 

3 Kaas 

4 Vaateaken 

5 Digitaalne juhtpaneel 

6 Mõõtelusikas 

7 Laba lahti lukustamise nupp 

8 Eemaldatav segamislaba 

9 Eemaldatav ümberpööratav rõngas 

10 Valmistusanuma käepideme lahti lukustamise nupp 

11 Valmistusanuma käepide 

12 Eemaldatav valmistusanum 

13 Eemaldatav filter 

14 Valmistusaeg 

15 Temperatuur 

16 Viitajaga käivitus 

17 Soojashoidmine 

18 Funktsioonirežiim eelprogrammeeritud 
valmistusrežiimi valimiseks 

19 Käsirežiim 

20 Valmistamise käivitamine / katkestamine 

21 Valmistusrežiimid 

KASUTUSJUHEND 

Enne esimest kasutuskorda 
• Eemaldage kõik etiketid ja pakkematerjalid. 
• Avage seadme kaas, vajutades selle lahti lukustamise nuppu - joonis 1. Vajutage kaane eemaldamiseks riive - joonis 2. 
• Eemaldage mõõtelusikas. 
• Tõstke anuma käepideme horisontaalasendisse, kuni kuulete, kuidas see klõpsuga lukustub - joonis 3. 
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• Eemaldage laba, vajutades selle lahti lukustamise nuppu – joonis 4. 
• Võtke valmistusanum välja. 
• Ümberkeeratava rõnga eemaldamiseks tõmmake sulgureid väljapoole ja tõstke rõngas ära. 
• Võtke ära eemaldatav filter- joonis 6. 
• Kõiki äravõetavaid osi tohib pesta nõudepesumasinas - joonis 7 või puhastage neid mitteabrasiivse pesukäsnaga ja 

vähese vedela nõudepesuvahendiga. 
• Puhastage seadet niiske pesukäsna ja vedela nõudepesuvahendiga - joonis 8. 
• Enne hoiule panemist kuivatage kõik osad hoolikalt. 
• Pange laba oma kohale tagasi, kuni kuulete klõpsu - joonis 9. 
• Ümberkeeratava rõnga tagasi panemiseks asetage see anuma servale, anuma suhtes keskasendisse ja vajutage, 

kuni kuulete klõpsu. 
• Esimesel kasutuskorral võib seadmest tulla veidi lõhna. See on täiesti ohutu. See ei mõjuta seadme kasutamist ja 

kaob peagi. 

MÄRKUS. 
• Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku! 
• Esimesel kasutuskorral on paremate tulemuste saamiseks soovitatav katsetada retsepti, mille valmistusaeg 

on 30 minutit või rohkem. 

Toiduainete ettevalmistamine 
Seadme kahjustamise vältimiseks järgige kasutusjuhendit ja retseptis toodud koostisosade ja vedeliku kogust.  
Ärge ületage ühegi retsepti korral eemaldataval labal toodud maksimumtaset - joonis 10. Ärge jätke mõõtelusikat  toidu 

valmistamise ajaks anumasse. 
• Avage kaas - joonis 1. 
• Võtke anumast lusikas välja. 
• Pange toit valmistusanumasse ja jaotage see ühtlaselt, veendudes, et te ei ületa maksimumkogust (lk 9-11) - joonis 10. 
• Lisage toidule lusikaga õli (1 Actifry Genius lusikatäis = 14 ml) - joonis 11, jaotades selle ühtlaselt (vt tabelid lk 9-11). 
• Lukustage käepide lahti ja lükake see otse oma korpusesse tagasi. 
• Sulgege kaas- joonis 13. 

KASUTAMINE 
• Ärge lülitage tööle tühja seadet! 
• Ärge täitke anumat üle! Järgige soovitatud koguseid. 
• Seade ei sobi suure vedelikusisaldusega toitude valmistamiseks (nt supid, kastmed). 
• Ärge lülitage sisse tühja anumaga seadet! 

Kasutamise alustamine 
• Avage kaas - joonis 1. 
• Pange toit valmistusanumasse. Ärge ületage maksimumkogust (vt valmistusaegade tabel) ja vedelikku sisaldavate 

retseptide korral labal asuvat maksimumtaseme märgistust - joonis 10. 
• Valmistage koostisosad retseptiraamatus toodud viisil ette. Pange koostisosad retseptis toodud juhiseid järgides 

valmistusanumasse. 
• Laske käepide lahti ja langetage see täielikult oma korpusesse - joonis 12. 
• Sulgege kaas - joonis 13. 
• Ühendage pistik pessa. Seade teeb kaks piiksu ja ekraanile ilmub kiri "00" - joonis 14. 

Kaks viisi valmistusaja seadistamiseks: 
Automaatrežiim: 
Üheksas valmistusrežiimis kohandatakse automaatselt valmistustemperatuuri ja laba pöörlemist vastavalt valitud toidu 
tüübile. 

• Valige funktsioonirežiim  - joonis 15. 

• Valmistusrežiimi valimiseks vajutage nuppu +, kuni kuvatakse soovitud režiim (1-9) - joonis 16. 

• Vajutage käivitusnuppu  - joonis 17. 
• Valmistusaega saab reguleerida nupust +/-. 

Märkus. Reguleerige valmistusaega pärast seadme käivitamist. 

• Automaatrežiimi kasutamisel järgige retseptiraamatus toodud juhiseid selle kohta, kuidas toit anumasse asetada. 

Märkus. Laba ei pöörle järgmiste valmistusrežiimide töö alguses: 2, 3, 4, 5, 7, 8 ja 9. 

• Valmistusrežiimi katkestamiseks või tühistamiseks hoidke 2 sekundit all nuppu  . Ekraanile ilmub kiri "00"  
(joonis 14)
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1. Krõpsud ja friikartulid, nt kartulikrõpsud, 

köögiviljakrõpsud, kartulilaastud. 

 
6. Kana, nt koivad ja tiivad. 

 
2. Paneeritud snäkid, nt kananagitsad, 

paneeritud kuningkrevetid. 

 
7. Vokiroad, nt praetud riis krevettidega, 

hautatud loomaliha, kiirpraetavad 

köögiviljad. 

 
3. Tainas snäkid, nt tainas sibularõngad, 

tainas kalmaarirõngad. 

 
8. Maailmaköök, nt lamba tajine, kebab. 

 
4. Pagaritooted, nt samosa, kevadrullid. 

 
9. Magustoidud, nt õuna- ja pirnikompott, 

karamelliseeritud pähklid. 

 
5. Lihapallid, köögiviljapallid. 

  

* Programmid "1 eine 1 nupuvajutusega!“ 

 
Käsirežiim: 
• Seadistage valmistusaeg minutites, kasutades nuppu +/- (vt tabelit lk 9-11). 
• Seejärel seadistage valmistustemperatuur, vajutades temperatuuri- / taimerinuppu - joonis 18 ja seadistades soovitud 

temperatuuri nupuga +/- (vt tabelit lk 9-11). 
• Vajutage käivitusnuppu. 
MÄRKUS. 
• Ekraanile ilmub valitud tööaeg ja algab selle maha loendamine minutite kaupa. Tööaeg valitakse ja kuvatakse 

minutites. Alla 1 minuti jäänud aeg kuvatakse sekundites. 

• Seadme töö saab katkestada. Selleks vajutage nuppu  . Nupu  vajutamisel seadme töö lähtestatakse. 
• Tööaega saab seadme kasutamise jooksul igal ajal muuta, kasutades selleks nuppe +/- - joonis 17. 

• Vea korral või valitud aja kustutamiseks hoidke nuppu  2 sekundit all ja valige aeg uuesti. 

Viitajaga käivitus 
Viitajaga käivituse saab seadistada ühele üheksast automaatrežiimist või käsirežiimile: 

- Ühendage seadme pistik pessa. 

- Hoidke temperatuuri-/taimerinuppu 3 sekundit all. Ekraanile ilmub piltjoonis  ja taimeril hakkab vilkuma 0:00. 

- Seadistage viitajaga käivituse aeg, kasutades nuppu +/-. Seda saab teha 10 minuti kaupa kuni 9 tunni ulatuses. 

- Vajutage käivitusnuppu ja viitajaga käivituse taimer hakkab aega maha loendama. Seade hakkab tööle siis, kui 
viitajaga käivituse taimeri aeg jõuab kujuni 0:00. 

Soojashoidmise funktsioon 
• Kui pärast seadme tööaja lõppemist 3 minuti jooksul ühtegi tegevust ei tehta, aktiveerub automaatselt soojashoidmise 

režiim  (v.a valmistusrežiim 1 - Krõpsud).  
• Pärast 30 minutit soojashoidmise funktsiooni lülitub seade välja. 
• Soojashoidmise funktsiooni desaktiveerimiseks hoidke üheaegselt vähemalt 3 sekundit all nuppe + ja -. 
• Soojashoidmise funktsiooni taasaktiveerimiseks hoidke üheaegselt vähemalt 3 sekundit all nuppe + ja -. 

Võtke toit seadmest välja 
Kaane avamisel seadme töö katkestatakse. Valmistamise jätkamiseks sulgege kaas ja vajutage nuppu   . 
Kui seadme kaas jääb lahti kauemaks kui 2 minutit, siis seade lähtestab end. 
• Seadme töö lõppedes teeb taimer piiksu. 
• Avage kaas - joonis 1. 
• Tõstke käepide üles, kuni kuulete selle lukustamist tähistavat klõpsu, ja võtke valmistusanum välja - joonis 19 & 20. 
• Serveerige kohe. 
• Põletushaavade vältimiseks ärge puudutage kaant ega ühtegi muud osa peale jahedana püsivate osade: anuma 

käepide ja kaane lahti lukustamise nupp. 

NÕUANDED SEADME ACTIFRY GENIUS KASUTAMISEKS 
• Ärge lisage valmistusanumas olevatele krõpsudele soola. Lisage soola alles pärast krõpsude väljavõtmist anumast. 
• Kuivatatud maitsetaimede ja vürtside lisamisel segage need vähese õli või vedelikuga. Otse anumasse puistates 

puhub kuuma õhu süsteem need lihtsalt laiali. 
• Tugevatoimelise värviga vürtsid võvad laba ja seadme osade värvi veidi muuta. See on tavapärane. 
• Ühtlase valmimise tagamiseks lõigake toiduained ühesuurusteks tükkideks. 
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• Lõigake köögiviljad, eelkõige juurviljad väikesteks tükkideks või praadige neid eelnevalt, et tagada ühtlane küpsemine. 
• ActiFry retseptides sibulate kasutamisel on soovitatav need pigem õhukeselt viilutada kui hakkida, sest nii küpsevad 

sibulad paremini. Enne valmistusanumasse panemist eraldage sibularõngad üksteisest ja segage, et sibularõngad 
ühtlaselt jaotuksid. 

Ainult automaatrežimi korral: 
• Teatud retseptides tuleb koostisosad panna anumasse ActiFry Geniuse retseptiraamatus toodud juhiste kohaselt. Nii 

valmivad need õigesti. Pikema valmimisajaga koostisosad tuleb panna anuma ülaossa. Lühema valmimisajaga 
koostisosad tuleb panna käepideme kõrvale. 

NÕUANDED KRÕPSUDE VALMISTAMISEKS 

ACTIFRY GENIUSE NÕUANDED KRÕPSUDE VALMISTAMISEKS  
(ainult Ühendkuningriigis)  

Parimate tulemuste saamiseks soovitame järgida alltoodud soovitusi kasutatava 
kartulisordi ja õli kohta. 

Millist sorti kartulid tuleks valida? 

Üldiselt soovitame kasutada just krõpsude tegemiseks mõeldud kartuleid. Paljudes suurkauplustes müüdavatel kartulitel 
on pakendil toodud teave, kas need kartulid sobivad krõpsude tegemiseks. Soovitame kasutada näiteks selliseid sorte 
nagu King Edward ja Maris Piper. Värsked kartulid sisaldavad palju vett. Nende kasutamisel soovitame krõpsude 
valmistusajale lisada mõne minuti. 

Kus kartuleid hoida? 

Kartuleid on soovitatav hoida pimedas keldris või jahedas kohas asuvas kapis (temperatuuril 6-8 °C), valguse eest 
kaitstult. 

Kuidas kartulid seadmes ActiFry kasutamiseks ette valmistada? 

Parimate tulemuste saamiseks tuleb veenduda, et krõpsud ei kleepu kokku. Peske terved kartulid ja lõigake need terava 
noa või lõikuriga krõpsudeks. Krõpsud peavad olema ühtlase suurusega, sest nii valmivad need samal ajal. Peske 
krõpsudeks lõigatud kartuleid rohke külma veega, kuni vesi jääb puhas. Nii eemaldate võimalikult palju tärklist. 
Kuivatage krõpsud hoolikalt puhta hästiimava käterätiga. Krõpsud peavad olema enne seadmesse panemist täiesti 
kuivad. Vastasel juhul ei jää need krõbedad. Kontrollimiseks patsutage krõpse enne seadmesse panemist paberist 
köögikäterätiga. Kui paber jääb niiske, kuivatage veel kord. Pidage meeles, et krõpsude valmistusaeg on erinev, 
sõltudes krõpsude kaalust ja kartulitest. 

Kuidas kartuleid lõigata? 

Krõpsu suurus määrab, kui krõbedaks või pehmeks see küpseb. Mida õhemad krõpsud, seda krõbedamad need jäävad. 
Paksemad krõpsud jäävad seest pehmemad. Vastavalt maitse-eelistustele võite krõpsud lõigata järgmise paksuse ja 
pikkusega: 

Paksus: Ameerika stiil: 8 x 8 mm / Õhuke: 10 x 10 mm / Standardne: 13 x 13 mm Pikkus: kuni 9 cm. 
Soovitame lõigata krõpsu kuni 13 x 13 mm paksuseks ja kuni 9 cm pikkuseks. 

Millist tüüpi õli võib kasutada? 

Seadmes võib kasutada erinevat tüüpi õli: 

• Tavapärased õlid: oliivi, viinamarjaseemne, maisi, maapähkli, päevalille, soja*. 

• Maitseõlid: ürtidega, küüslauguga, tšilliga, sidruniga maitsestatud õlid. 

• Spetsiaalõlid: sarapuupähkli*, seesami*. 

Kasutamisel järgige tootja juhiseid. 

VALMISTUSAJAD  
Valmistusajad on toodud vaid ligikaudse suunisena ja need võivad olla erinevad, sõltuvalt toiduainest, suurusest, 
kogusest ja maitse-eelistustest ning ka kasutatava vooluvõrgu pingest. Tabelis toodud valmistusaega võib vastavalt 
isiklikele eelistustele pikendada või lühendada. Kui soovite krõbedamaid krõpse, pikendage valmistusaega mõne minuti 
võrra. 

Kartulid 

 Tüüp Kogus 
Actifry 

lusikatäit õli 
Valmistus-

režiim 
Genius 1,2 kg 

tööaeg (min) 
Genius 1,7 kg  
tööaeg (min) 

Toored krõpsud  
10 mm x 10 mm 

Toored (krõpsud) 

750 g 1/2 1 26-28 25-27 

1000 g 3/4 1 30-34 28-30 

1500 g 1 1 X 36-38 

1700 g 1 1 X 42-44 

Külmutatud 
krõpsud 13 

mm x 13 mm 

Külmutatud 
(krõpsud) ** 

750 g _ 1 26-28 23-25 

1200 g _ 1 - 36-38 

* Värskete kartulite korral võib krõbeda ja kuldpruuni tulemuseks saamiseks kuluda rohkem aega. 
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** Parimate tulemuste saamiseks soovitame kasutada külmutatud krõpse ilma nisujahupaneeringuta, sest vastasel juhul 
ei pruugi tulemus jääda nii krõbe ja paneering võib küpsetamisel laguneda. 

Linnuliha 
Liha maitsestamiseks võib õlisse segada vürtsisegusid (paprika, karri, erinevad maitsetaimed, tüümian, loorberileht jms). 

 Tüüp Kogus 
Actifry 

lusikatäit õli 
Valmistus-

režiim 
Genius 1,2 kg 

tööaeg (min) 
Genius 1,7kg  
tööaeg (min) 

Kananagitsad 

Toored või 
külmutatud 

750 g _ 2 13 - 15 10  12 

Toored 1200 g _ 2 - 13 15 

Külmutatud 1200 g _ 2 - 15 17 

Kanakoivad Toored 4-6 _ 6 20 - 25 20 - 22 

Kana rinnatükid 
(kondita) 

Toored 6 _ 6 20 - 25 18 20 

Toored 9 _ 6 - 22 24 

Lihapallid 
Külmutatud 750 g 1 5 16 - 18 14 15 

Külmutatud 1200 g 1 1/2 5 - 18 20 

Riisi- ja köögiviljaroad 

 Tüüp Kogus 
Actifry 

lusikatäit õli 
Valmistus- 

režiim 
Genius 1,2 kg 
tööaeg (min) 

Genius 1,7kg 
tööaeg (min) 

Ratatouille* 
Külmutatud 750 g _ 7 16-18 14 - 16 

Külmutatud 1000 g _ 7 - 23-25 

Taluniku 
praesegu 

Külmutatud 1000 g _ 6 - 22-24 

Paella* 
Külmutatud 650 g _ 220 °C. 16-19 12 - 14 

Külmutatud 1000 g _ 220 °C. - 15-17 

* Külmutatud segud ei ole müügil kõigis riikides 

Kala - koorikloomad 

 Tüüp Kogus 
Actifry 

lusikatäit 
õli 

Valmistus-
režiim 

Genius 1,2 kg 
tööaeg (min) 

Genius 1,7kg tööaeg (min) 

Tainas 
kalmaarid 

Külmuta-
tud 

300 g 
_ 

3 11-13 10-12 

500 g 3 - 11-13 

Kuningkrevetid 
(toored) 

Toored 
300 g 

_ 
3 11-13 8-10 

450 g 3 - 8-10 

Köögiviljad 

 Tüüp Kogus Actifry lusikatäit õli 
Valmistus-

režiim 
Genius 1,2 kg 

tööaeg (min) 
Genius 1,7 kg 

tööaeg (min) 

Kabatšokid Ribad 
750 g 1 + 150 ml vett 7 25-30 20 25 

1200 g 1 + 150 ml vett 7 - 25-30 

Paprikad Ribad 
650 g 1 + 150 ml vett 7 18-22 15 18 

1200 g 1 + 150 ml vett 7 - 20-25 

Seened Sektorid 
650 g 1 7 10-15 10 15 

1000 g 1 7 - 16-18 

Tomatid Sektorid 
650 g 1 + 150 ml vett 7 13-16 12 14 

1000 g 1 + 150 ml vett 7 - 15-17 

Sibulad Viilutatud 
500 g 1 220 °C. 12-16 12 14 

750 g 1 220 °C. - 18-20 
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Puuviljad 

 Tüüp Kogus 
Actifry supilusikatäit 

suhkrut 
Valmistusrežiim 

Genius 1,2 kg 
tööaeg (min) 

Genius 1,7 kg 
tööaeg (min) 

Banaanid Viilutatud 
5 1 + 1 suhkrut 9 5-6 5-6 

7 1 + 1 suhkrut 9 - 5-6 

Maasikad Sektorid 
1000 g 2 suhkrut 9 10-12 8-10 

1500 g 2 suhkrut 9 - 10-12 

Õunad Poolitatud 
 1 + 1 suhkrut 9 10-12 8-10 

 1 + 2 suhkrut 9 - 10-12 

Ananassid 
Värsked (kooritud 

ja tükkideks 
lõigatud) 

1 2 suhkrut 9 10-15 10-12 

2 2 suhkrut 9 - 15-17 

 
LIHTNE PUHASTADA 

Seadme puhastamine 
Ärge asetage seadet vette ega ühtegi teise vedelikku! Ärge kasutage korrosiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. 
Eemaldatavat filtrit tuleb puhastada regulaarselt.  Eemaldatava valmistusanuma pika eluea tagamiseks ärge kasutage 
selles metallist tööriistu. 
Soovitame seadme osi puhastada ainult vedela nõudepesuvahendiga.  
• Laske seadmel enne puhastamist jahtuda. 
• Avage seadme kaas, vajutades selle lahti lukustamise nuppu - joonis 1. Vajutage kaane eemaldamiseks riive - joonis 2. 
• Eemaldatava anuma ära võtmiseks tõstke selle käepidet, kuni kuulete klõpsu – joonis 3. 
• Võtke valmistusanum välja. 
• Eemaldage laba, vajutades selle lahti lukustamise nuppu – joonis 4. 
• Võtke ära eemaldatav filter - joonis 6. 
• Ümberkeeratava rõnga eemaldamiseks tõmmake sulgureid väljapoole ja tõstke rõngas ära. 
• Kõiki äravõetavaid osi tohib pesta nõudepesumasinas - joonis 7 või puhastage neid mitteabrasiivse pesukäsnaga ja 

vähese vedela nõudepesuvahendiga. 
• Puhastage seadet niiske pesukäsna ja vedela nõudepesuvahendiga - joonis 8. Enne tagasipanemist kuivatage kõik 

osad hoolikalt. 
• Garanteerime, et eemaldatav valmistusanum VASTAB MÄÄRUSTELE, mis puudutavad toiduga kokkupuutuvaid 

materjale. 
• Kui toit kleepub või kõrbeb anumasse või labale, laske neil enne puhastamist soojas vees liguneda. 

MÕNED NÕUANDED PROBLEEMIDE TEKKIMISEL ■ 

Probleemid Põhjused Lahendused 

Seade ei tööta. 

Pistik ei ole pessa ühendatud. Veenduge, et pistik on korralikult pessa ühendatud. 

Nuppu  ei ole vajutatud. Vajutage nuppu  .  

Vajutasite nuppu  , aga 
seade ei hakka tööle. 

Sulgege kaas. 

Seade ei soojene. Helistage klienditeenindusse  

Laba ei pöörle. 

Laba ei pöörle järgmiste valmistusrežiimide töö alguses: 2, 
3, 4, 5, 7, 8 ja 9. Käivitage seade uuesti käsirežiimis, et 
näha, kas laba pöörleb. Kui laba ei pöörle, kontrollige, kas 
see on paigaldatud õigesse asendisse. Vastasel juhul 
helistage klienditeenindusse. 

Laba ei püsi oma kohal. Laba ei ole lukus. 
Pange laba oma kohale tagasi, kuni kuulete klõpsu - joonis 
12. 

Toit ei küpse ühtlaselt. 

Te ei kasutanud laba. Pange see oma kohale. 

Toiduained / krõpsud ei ole 
lõigatud ühtlase suurusega. 

Lõigake toiduained / krõpsud ühesuurusteks tükkideks. 

Krõpsud ei ole piisavalt 
krõbedad. 

Te ei kasuta krõpsude 
valmistamiseks soovitatud 
kartulisorte. 

Valige krõpsude valmistamiseks soovitatava kartulisort, 
nagu Maris Piper või King Edward. 

Kartuleid ei ole korralikult pestud 
ja/või kuivatatud. 

Peske kartuleid kauem, et neist tärklis eemaldada. 
Nõrutage ja kuivatage väga hoolikalt. Kartulid peavad 
olema täiesti kuivad. 

Krõpsud on liiga paksud. 
Lõigake õhemad krõpsud. Krõpsu maksimaalmõõtmed on 
13 x 13 mm. 

Õli ei ole piisavalt.. Suurendage õli kogust (vt tabelit lk 9-11). 
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Filter on ummistunud. Puhastage filter. 

Krõpsud lähevad 
valmistamise ajal katki. 

Krõpse on liiga palju. Kasutage vähem kartuleid ja reguleerige valmistusaega. 

Toit on anuma serval. 
Anumas on liiga palju toitu. 

Järgige tabelis toodud maksimumkoguseid. 
Pange ümberkeeratav rõngas oma kohale. Vähendage 
toidu kogust. 

Maksimumtase on ületatud. Vähendage toidu kogust. 

Toiduvalmistamisel 
kasutatav vedelik on 
lekkinud seadme põhja. 

Anum või laba on katki. 
Veenduge, et laba on õiges asendis. Vastasel juhul 
helistage klienditeenindusse. 

Maksimumtase on ületatud. 
Järgige maksimumtaset. 
Ärge kasutage seadet suure vedelikusisaldusega 
retseptidega valmistamiseks. 

LCD-ekraan ei tööta. 
Pistik ei ole pessa ühendatud. Ühendage pistik pessa. 

Kaas on lahti. Sulgege kaas. 

LCD-ekraanile ilmub 
veateade "Er". 

Seade ei tööta korralikult. 

Tõmmake seadme pistik pesast välja, oodake 10 sekundit, 
ühendage pistik pessa tagasi ja vajutage nuppu  .  
Kui LCD-ekraanil kuvatakse endiselt kiri "Er", vt veakoodide 
tabelit. 

Seade teeb ebatavalist 
müra. 

Rike seadme mootori töös. Helistage klienditeenindusse. 

Probleemide või küsimuste korral pöörduge meie klienditeeninduse osakonda: 

VEAKOODIDE TABEL 

E. 1 või 2 Ventilaator ei tööta. 

Kontrollige, kas kõik eemaldatavad osad on paigaldatud 
ja õiges asendis (ventilatsioonivõre ja eemaldatav filter, 
anum, kaas). 
Kontrollige, et eemaldatavates osades ei oleks võõrkehi. 
Kui olete kontrollinud, et ventilatsiooniavades ei ole 
võõrkehi ja probleem püsib endiselt, helistage 
klienditeenindusse. 

E. 3 
See rike võib tekkida juhul, kui 
seadet on hoiustatud pikemat aega 
madalal temperatuuril. 

Enne seadme uuesti käivitamist jätke see vähemalt üheks 
tunniks ümbritseva keskkonna temperatuurile vähemalt 
15 °C. Rikke püsimisel helistage klienditeenindusse  

E. 4 
Seadme temperatuurisensor on 
rikkis. 

Helistage klienditeenindusse 

E. 5 
Kasutatava vooluvõrgu pinge on 
liiga madal. See võib mõjutada 
seadme tööd. 

Pöörduge oma elektriteenuse pakkuja poole. 

E. 6 

Kasutatava vooluvõrgu pinge on 
liiga kõrge. Ohutuse tagamiseks 
tuleb seadet kaitsta 
ülekuumenemise eest. 

Pöörduge oma elektriteenuse pakkuja poole. 

TEFAL/T-FAL* RAHVUSVAHELINE PIIRATUD GARANTII: www.tefal.com 
Seda toodet remondib garantiiaja jooksul ja pärast seda TEFAL/T-FAL*. 

Tarvikud, kuluvaid osi ja lõppkasutaja poolt vahetatavaid osi saab osta (juhul, kui need on teie riigis saadaval) vastavalt 
veebisaidil www.tefal.com toodud tingimustele. 

Garantii** 
TEFAL/T-FAL annab sellele tootele garantii alates toote esialgsest ostukuupäevast või tarnekuupäevast. Garantii 
hõlmab garantiiajal ilmnevaid materjali- ja tootmisdefekte ning kehtib nendes riikides***, mis on toodud lisatud riikide 
nimekirjas. Rahvusvaheline tootjagarantii hõlmab kõiki kulusid, mis on seotud tõendatult defektse toote taastamisega, nii 
et see vastaks taas originaalspetsifikatsioonidele. Taastamise all mõeldakse mis tahes defektse osa remontimist või 
väljavahetamist, sh selleks vajalik tööjõud. TEFAL/T-FALi valikul võidakse toode remontimise asemel samasuguse 
tootega asendada. TEFAL/T-FALi ainuke kohustus ja teie jaoks ainuvõimalik lahendus selle garantii raames on piiratud 
sellise remondi või väljavahetamisega.  

Tingimused ja välistused 
TEFAL/T-FAL ei ole kohustatud remontima ega välja vahetama toodet, kui sellel puudub ostu tõendav dokument. Toode 
tuleb toimetada isiklikult kohale või pakendada see vastavalt nõuetele ja tagastada tähitud posti või kulleriga TEFAL/T-
FALi volitatud klienditeeninduskeskusesse. Iga riigi volitatud klienditeeninduskeskuste aadressid on toodud TEFAL/T-
FALi veebilehel (www.tefal.com). Võite ka helistada sellele kasutusjuhendile lisatud klienditeeninduskeskuste nimekirjas 
toodud kohaliku teenindusse. Parima võimaliku müügijärgse teeninduse tagamiseks ja klientide rahulolu pidevaks 
parendamiseks võib TEFAL/T-FAL saata rahuoluküsitluse kõigile klientidele, kes oma toote TEFAL/T-FALi volitatud 
klienditeeninduskeskusesse remondiks või välja vahetamiseks tõid. 

http://www.tefal.com/
http://www.tefal.com/
http://www.tefal.com/
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See garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud kodumajapidamises. Garantii ei hõlma mis tahes kahjustusi, 
mille põhjus on väärkasutus, lohakus, TEFAL/T-FALi juhiste eiramine, toote ümberseadistamine või ilma volitusteta 
remontimine, valesti pakendamine omaniku poolt või kulleri hooletu käsitlemine. Samuti ei kuulu garantii alla toote 
tavapärane kulumine, kuluvate osade hooldustööd ja väljavahetamine ega järgmised juhud:

- vale tüüpi vee või toiduaine kasutamine, 

- vee, tolmu või putukate sattumine seadmesse (v.a 
spetsiaalselt putukate vastu disainitud osadega 
seadmed), 

- katlakivi eemaldamata jätmine (seda tuleb teha 
vastavalt juhistele), 

- toote klaas- või portselanosade kahjustamine, 

- kahjustused või mitterahuldavad tulemused, mille 

põhjus on vooluvõrgu vale pinge või sagedus, mis 
erineb toote etiketil toodud andmetest, 

- mehaanilised kahjustused, ülekoormus, 

- kahjustus, mis tuleneb äikesest või 
voolukõikumistest, 

- õnnetused, sh tulekahju, üleujutus jms, 

- kasutamine professionaalsel või ärilisel eesmärgil.

Tarbija õigused 

TEFAL/T-FALi rahvusvaheline garantii ei mõjuta riiklike seaduste kohaseid tarbijaõigusi ega neid õigusi, mida ei saa 
välistada või piirata. Samuti ei mõjuta see õigusi jaemüüja vastu, kellelt toode osteti. See garantii annab tarbijale teatud 
konkreetsed seaduslikud õigused ja lisaks võivad tarbijal olla vastavalt riigile muud seaduslikud õigused. Tarbija võib 
esitada kahjunõude mis tahes selliste õiguste alusel. *** Kui toode ostetakse nimekirjas toodud riigist ja seda 

kasutatakse seejärel mingis muus nimekirjas toodud riigis, kehtib rahvusvaheline TEFAL/T-FALi garantii kasutusriigis 
toodud aja jooksul, isegi juhul, kui osturiigi garantiiaeg on sellest erinev. Kui TEFAL/T-FAL toodet kohapeal ei müü, võib 
remondiaeg olla pikk. Juhul kui toodet ei ole võimalik uues riigis remontida, on TEFAL/T-FAL garantii piiratud toote 
väljavahetamisega sama hinnaga sarnase või muu toote vastu, juhul kui see on võimalik. 
* Mõnel territooriumil, nagu Ameerika ja Jaapan, müüakse TEFALi seadmeid kaubamärgi T-FAL all. TEFAL/T-FAL on 
SEB-kontserni registreeritud kaubamärgid. 
Hoidke see dokument alles. Seda on vaja garantiinõude esitamise korral. 
* Ainult Austraalia: 
Austraalias on meie seadmel riiklikud garantiid, mida vastavalt Austraalia tarbijakaitseseadusele ei saa välistada. Teil on 
õigus tõsise rikke korral seade välja vahetada või raha tagasi saada, samuti on teil õigus saada hüvitist mis tahes muu 
mõistlikult ettenähtava kahju või kahjustuse korral. Samuti on teil õigus oma seade remontida või välja vahetada, kui 
selle kvaliteet ei ole rahuldav ja seadme rike ei lähe kirja tõsise rikkena. 
**Ainult India: Tefali toote garantii on 2 aastat. Garantii hõlmab eelkõige defektse toote remontimist, kuid TEFALi valikul 
võidakse defektne toode selle asemel välja vahetada. Kui soovite toodet remontida, on kohustuslik logida teenusesoov 
nutitelefoni rakenduses TEFAL SERVICE APP või helistada TEFALi klienditeenindusse telefoninumbril 1860-2001232, 
tööaeg E-L 09.00 - 18.00. Posti teel saadetud tooted ei kuulu garantii alla. Ostu tõendamiseks peab klient esitama nii 
selle templiga garantiikaardi kui ka tasumist tõendava dokumendi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00 

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918. 

mailto:klienditeenindus@renerk.ee

