
Ръководство за потребителя 

 

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основни мерки за 

безопасност, включително следните: 

1. Прочетете всички инструкции. 

2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или бутони. 

3. Като защита против токов удар не потапяйте кабела, щепселите или уреда във 

вода или друга течност. 

4. Нужно е стриктно наблюдение, когато някой уред се използва от или близо до 

деца или хора с намалени физически, сетивни или умствени способности. 

Децата трябва да бъдат наблюдавани от възрастен, за да не си играят с уреда. 

5. След употреба или преди измиване винаги изключвайте уреда от контакта. 

Изчакайте да се охлади преди да слагате или махате части. 

6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел или след възникване на 

каквато и да е повреда. За съдействие свържете се с нас на +359 2 4916274 от 

понеделник до петък - 09:00 - 17:00 ч. 

7. Използването на аксесоари приставки, които не са препоръчани от 

производителя на уреда, може да причини нараняване. 

8. Не закривайте отворите за входящ и изходящ въздух. Поставяйте уреда според 

инструкциите на производителя. 

9. Не го използвайте навън. 

10. Не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или плот или да се допира до 

горещи повърхности. 

11. Не го оставяйте върху или близо до горещ електрически или газов котлон или в 

нагрята фурна. 

12. При пренасяне на уред, пълен с горещо олио или други горещи течности, трябва 

да се упражнява изключително внимание. 

13. Поставете щепсела в контакта. За изключване поставете бутона „On/Off“ в 

положение „Off“, после извадете щепсела от контакта. 

14. Не използвайте уреда за цели, различни от указаните. 

15. Внимавайте много при изваждане на тавата, редуктора на мазнина или 

кошницата и при изхвърляне на гореща мазнина. 

16. Не почиствайте с телени гъби за метал. От телената гъба могат да се отчупят 

парченца и да се допрат до електрическите елементи, създавайки опасност от 

късо съединение. 



17. Използвайте само със заземени контакти. 

18. Трябва да се използва къс захранващ кабел (или прибиращ се кабел), за да се 

намали рискът от отлитане или препъване при по-дълъг кабел. 

19. Могат да се използват удължаващи кабели при внимателна употреба. Ако се 

използва удължаващ кабел: 

- Отбелязаното върху кабела напрежение трябва да бъде толкова високо, 

колкото е това на уреда. 

- Кабелът трябва да бъде разположен така, че да не виси от ръба на плота или 

масата, където може да бъде дърпан от деца или някой случайно да се спъне 

в него. 

- Ако устройството е от заземен тип, удължаващият кабел трябва да бъде 

заземен трижилен кабел. 

20. Това устройство е с поляризиран щепсел (едната клема е по-широка от другата). 

За да се намали рискът от токов удар, този щепсел може да се вкара в 

поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не влиза изцяло в 

контакта, обърнете щепсела. Ако продължава да не влиза, свържете се с 

професионален ел. техник. По никакъв начин не се опитвайте да променяте 

щепсела. 

21. В уреда не трябва да се поставят храни или съдове, които са по-големи от него, 

защото създават риск от пожар или токов удар. 

22. Може да възникне пожар, ако уредът е покрит или се допира докато работи до 

запалими материали, включително завеси, покривки, стени и подобни. Не 

поставяйте нищо върху уреда докато работи. 

23. Не поставяйте никой от следните материали в уреда: хартия, картон, пластмаса, 

която не е топлинно устойчива и подобни. 

24. Ако използвате хартия за печене или пергаментова хартия, за да не залепва 

храна по кошницата, никога не слагайте хартията без да сложите храната, която 

готвите, върху хартията. В противен случай леката хартия за печене може да 

бъде повдигната от циркулацията на въздуха и да се допре до нагревателя. 

25. Незабавно извадете устройството от контакта ако видите от него да излиза тъмен 

пушек. Изчакайте пушекът да спре да излиза преди да извадите тавата от 

устройството. 

26. Използвайте уреда върху стабилна, равна, топлоустойчива повърхност далеч от 

вода или източници на топлина. 

27. Не оставяйте уреда без надзор докато работи. 

28. Този уред работи при високи температури, които могат да причинят изгаряния. 

Не докосвайте горещите повърхности, части или вътрешността на уреда докато 

работи. Оставете уреда да изстине напълно преди да го почистите. 



29. По време на пърженето с горещ въздух от изходните отвори за въздуха излиза 

гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от 

изходните отвори за въздух. 

30. Не докосвайте движещите се елементи. 

31. Този уред работи само с горещ въздух, храната не се пържи в мазнина или олио! 

Никога не сипвайте мазнина или олио в тавата. 

32. Този уред е предназначен само за обикновени битови цели. 

33. Никога не използвайте уреда без по местата им да са поставени тавата, 

кошницата или редуктора на мазнина. 

34. Не използвайте щепсела в или близо до контакт, в който е включен електрически 

ароматизатор, за да избегнете повреди по щепсела. 

 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

 

Консумацията на сурови или недоизпечени меса, пилешко, риба, морски дарове 

или яйца може да повиши риска от хранителни заболявания. 

Уверете се, че продуктите, приготвяни в този уред, имат златисто-жълт цвят, а 

не тъмен или кафяв. 

Отстранявайте изгорелите остатъци. За най-добри резултати не пържете пресни 

картофи при температура над 180°C или златисто-жълт цвят. 



 

Използвайте за справка изображенията от сгънатите страници в началото и края 

на ръководството 
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Въведение 

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате 

изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на 

www.philips.com/welcome. 

Philips Airfryer XXL използва горещ въздух за пържене на любимите ви храни с 

малко или без никакво олио. Създаден е за хрупкави резултати като при дълбоко 

пържене с най-малко количество мазнини. 

Чрез комбинирането на мощен нагревател и мотор с новата технология Twin 

TurboStar, горещият въздух в Airfryer XXL се върти като мощно торнадо – в 

цялата кошница за готвене. Така извлича повече мазнина от вашата храна и я 

събира в редуктора на мазнина на дъното на Airfryer XXL. 

Мазнината, пусната от храната, се събира на едно място на дъното на тавата за 

лесно изхвърляне и почистване. 

Вече можете да се наслаждавате на отлично приготвена пържена храна – 

хрупкава отвън и крехка отвътре – пържете, печете и запичайте, за да 

приготвите различни ястия бързо, лесно и здравословно. 

За повече вдъхновение, рецепти и информация относно Airfryer, посетете 

www.philips.com/kitchen или свалете безплатното приложение Airfryer за IOS® 

или Android™. 

 

 

Общо описание (фиг.1) 

1. Чекмедже 

2. Кошница с подвижна незалепваща мрежа 

3. Подвижна незалепваща мрежа 

4. Редуктор на мазнина 

5. Тава 

6. Отделение за съхранение на кабела 

7. Отвори за изходящ въздух 

8. МАХ индикатор 

9. Захранващ кабел 

10. Отвори за входящ въздух 

11. Контролен панел 

А. Индикатор за температура 

http://www.philips.com/welcome


Б. Бутон за температура 

В. Бутон за поддържане на топлина 

Г. Регулатор QuickControl 

Д. Бутон за включване/изключване 

Е. Бутон за предварително настроена програма 

Ж. Бутон за таймер 

З. Показване на времето 

И. Предварително настроени програми за готвене: пържени 

картофи/замразени закуски, пилешки бутчета, месо, риба, изпичане и ръчно 

настройване  

 

Преди първа употреба 

1. Махнете всички опаковъчни материали. 

2. Махнете всички стикери или етикети от уреда. 

3. Изцяло почистете уреда преди първа употреба (виж раздел „Почистване“). 

 

Подготовка за употреба 

Поставяне на подвижната незалепваща мрежа и редуктора на мазнина 

1. Отворете чекмеджето като дръпнете дръжката. (фиг. 2) 

2. Извадете кошницата като повдигнете дръжката. (фиг. 3) 

3. Поставете редуктора на мазнина в тавата. (фиг. 4) 

4. Поставете подвижната незалепваща мрежа в отделението в долната дясна страна 

на кошницата. Натиснете подвижната мрежа надолу докато се фиксира на 

мястото си (от двете страни да се чуе „щрак“). (фиг. 5) 

5. Поставете кошницата в тавата. (фиг. 6) 

6. Държейки го за дръжката, върнете чекмеджето обратно в Airfryer. (фиг. 7) 

 

Забележка 

 Никога не използвайте тавата без в нея да са кошницата и редуктора на 

мазнина. 

 

Таблица с храни 



Таблицата с храни ви помага да изберете основните настройки за видовете храна, 

които искате да приготвите. 

Забележка 

 Имайте предвид, че тези настройки са предложения. Тъй като продуктите се 

различават по произход, размер, форма, както и марка, не можем да 

гарантираме най-добрите настройки за вашите продукти. 

 При приготвяне на по-големи количества храна (например пържени картофи, 

скариди, пилешки бутчета, замразени закуски) разтръскайте, обърнете или 

разбъркайте продуктите в кошницата 2 до 3 пъти, за да постигнете 

равномерни резултати. 

 

Продукти Мин. – 

макс. 

количе

ство 

(гр.) 

Врем

е 

(мину

ти) 

Температура 

(°C/°F) 

Разтръскай, 

обърни или 

разбъркай 

по средата 

Забележка 

Тънки 

замразени 

пържени 

картофи 

(7x7 mm / 9/32 x 

9/32 in) 

200-

1400 

гр. 

13-32 180°C/350°F Да  

Тънки 

замразени 

пържени 

картофи 

(10x10 mm / 

13/32 x 13/32 in) 

200-

1400 

гр. 

13-33 180°C/350°F Да  

Домашни 

пържени 

картофи 

(10x10 mm / 

13/32 x 13/32 in) 

200-

1400 

гр. 

18-35 180°C/350°F Да Накиснете за 

30 минути във 

вода, изсушете, 

после добавете 

¼ до 1 чаена 

лъжичка олио. 

Домашни 

картофи уеджис 

200-

1400 

гр. 

20-42 180°C/350°F Да Накиснете за 

30 минути във 

вода, изсушете, 

после добавете 

¼ до 1 чаена 

лъжичка олио. 

Замразени 

закуски 

(пилешки 

късчета) 

80-

1300 

гр. 

(6-50 

броя) 

7-18 180°C/350°F Да Готово, когато 

отвън е 

златисто-жълто 

и хрупкаво. 

Замразени 100- 14-16 180°C/350°F Да Готово, когато 



закуски 

(малки 

пролетни рулца 

около 20 гр.) 

600 гр. 

(5-30 

броя) 

отвън е 

златисто-жълто 

и хрупкаво. 

Цяло пиле 1200-

1500 

гр. 

50-55 180°C/350°F  Внимавайте 

бутчетата да не 

се допират до 

нагревателя. 

Пилешки гърди 

около 160 гр. 

1-5 

броя 

18-22 180°C/350°F   

Пилешки 

бутчета 

200-

1800 

гр. 

18-35 180°C/350°F Да  

Пилешки 

пръстчета в 

галета 

3-12 

броя (1 

слой) 

10-15 180°C/350°F  Добавете олио 

върху галетата. 

Готово при 

златисто-жълт 

цвят. 

Пилешки 

крилца около 

100 гр. 

2-8 

броя (1 

слой) 

14-18 180°C/350°F Да  

Парчета месо 

без кост около 

150 гр. 

1-5 

парчет

а 

10-13 200°C/400°F   

Хамбургер 

около 150 гр. 

1-4 

кюфтет

а 

10-15 200°C/400°F   

Дебели 

наденици около 

100 гр. 

(диаметър 4 см) 

1-6 

броя (1 

слой) 

12-15 200°C/400°F   

Тънки наденици 

около 70 гр. 

(диаметър 2 см) 

1-7 

броя 

9-12 200°C/400°F   

Свинско печено 500-

1000 

гр. 

40-60 180°C/350°F  Изчакайте 5 

минути преди 

да го нарежете. 

Цяла риба 

около 300-400 

гр. 

1-2 18-22 200°C/400°F  Отрежете 

опашката ако 

не се побира в 

кошницата. 

Рибни филета 

около 120 гр. 

1-3 (1 

слой) 

9-12 200°C/400°F  За да не 

залепват, 

поставете 

страната с 

кожата откъм 

дъното и 

добавете малко 

олио. 

Морски дарове 200- 10-25 200°C/400°F Да  



около 25-30 гр. 1500 

гр. 

Кекс 500 гр. 28 180°C/350°F  Използвайте 

тава за кекс. 

Мъфини 

около 50 гр. 

1-9 12-14 180°C/350°F  Използвайте 

топлоустойчив

и силиконови 

форми за 

мъфини. 

Киш 

(диаметър 21 

сm) 

1 15 180°C/350°F  Използвайте 

форма за 

печене или съд 

за фурна. 

Предварително 

изпечена филия 

/ хлебни рулца 

1-6 6-7 180°C/350°F   

Пресен хляб 700 гр. 38 160°C/325°F  Трябва да е с 

възможно най-

плоска форма, 

за да не се 

допира до 

нагревателя, 

когато хлябът 

се подува. 

Пресни рулца 

около 80 гр. 

1-6 

броя 

18-20 160°C/325°F   

Кестени 200-

2000 

гр. 

15-30 200°C/400°F Да  

Смесени 

зеленчуци 

(ситно 

нарязани) 

300-

800 гр. 

10-20 200°C/400°F Да Задайте време 

за приготвяне 

според вкуса 

си. 

 

Използване на уреда 

Пържене с горещ въздух 

Внимание! 

 Този уред работи с горещ въздух. Не сипвайте олио, мазнина за пържене или 

каквато и да е друга течност в тавата. (фиг. 8) 

 Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжки или бутони. 

Дръжте горещата тава и редуктора на мазнина с кухненски ръкавици. 

 Това устройство е предназначено само за обикновени битови цели. 

 Когато го използвате за първи път, уредът може да изпуска малко пушек. 

Това е нормално. 



 Не е необходимо предварително затопляне на уреда. 

 

1. Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална, равна и топлоустойчива 

повърхност. Уверете се, че чекмеджето може да се отвари докрай. 

Забележка 

 Не поставяйте нищо върху уреда или до него. Това може да наруши притока 

на въздух и да повлияе на резултата от пърженето. 

 

2. Издърпайте захранващия кабел от отделението за съхранение на кабела в 

задната част на уреда. (фиг. 9) 

3. Сложете щепсела в контакта. (фиг. 10) 

4. Отворете чекмеджето като дръпнете дръжката. (фиг. 11) 

5. Поставете продуктите в кошницата. (фиг. 12) 

 

Забележка 

 Airfryer може да приготвя богат набор от продукти. Вижте в „Таблицата с 

храни“ за точните количества и приблизителното време за готвене. 

 Не надхвърляйте количествата, посочени в раздел „Таблица с храни“, и не 

пълнете кошницата над индикатора „МАХ“, защото това може да повлияе на 

качеството на крайния резултат. 

 Ако искате да приготвяте различни продукти едновременно, първо проверете 

предложеното време за готвене, необходимо за различните продукти, преди 

да започнете да ги готвите едновременно. 

 

6. Използвайки дръжката, върнете чекмеджето обратно в Airfryer. (фиг. 13) 

 

Внимание 

 Никога не използвайте тавата, без в нея да са поставени редукторът на 

мазнина или кошницата. Ако загреете уреда без в него да е поставена 

кошницата, използвайте кухненски ръкавици при отваряне на чекмеджето. 

Краищата и вътрешността на чекмеджето стават много горещи. 

 Известно време след употреба не докосвайте тавата, редуктора на мазнина и 

кошницата, защото стават много горещи. 

 



7. Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите уреда. (фиг. 14) 

8. За смяна на предварително настроена програма завъртете регулатора 

QuickControl до желаната настройка. (фиг. 15) 

За да потвърдите избраната предварително настроена програма, натиснете 

регулатора QuickControl. Индикацията за времето за готвене мига на екрана. 

(фиг. 16) 

Забележка 

 След като готвенето е започнало, натиснете бутона за предварително настроена 

програма ако искате да излезете от една програма и да преминете на друга (виж 

раздел „Преминаване към друга програма по време на готвене“). 

 

9. За да промените времето за готвене, завъртете регулатора QuickControl до 

желаната настройка. (фиг. 17) 

За да потвърдите избраното време за готвене, натиснете регулатора 

QuickControl. (фиг. 18) 

Забележка 

 Вижте в таблицата с храни за базовите настройки за готвене на различни видове 

храни. 

 

10. Уредът започва да готви след като времето за готвене бъде потвърдено. 

Съвет 

 За временно спиране на готвенето натиснете регулатора QuickControl. За да 

подновите готвенето, отново натиснете регулатора QuickControl. 

 

Забележка 

 Ако в рамките на 30 минути не зададете необходимото време за готвене, уредът 

автоматично се изключва поради съображения за безопасност. 

 Ако като индикатор за време е избрано „- -“, уредът преминава в режим на 

подгряване. 

 При някои продукти е нужно по средата на времето за готвене да бъдат 

разбъркани или обърнати (виж „Таблица с храни“). За да разбъркате продуктите, 

натиснете регулатора QuickControl за временно спиране на готвенето, отворете 

чекмеджето, вдигнете кошницата от тавата и я разтръскайте над мивката. (фиг. 

19) След това върнете тавата заедно с кошницата обратно в уреда и натиснете 

регулатора QuickControl, за да подновите готвенето. 



 Ако настроите таймера за половината на времето за готвене, когато чуете 

звънеца на таймера е време да разбъркате или обърнете продуктите. Не 

забравяйте да настроите таймера за оставащото време за готвене. 

 

11. Когато чуете звънеца на таймера, зададеното време за приготвяне е изтекло. 

(фиг. 20) 

12. Отворете чекмеджето като дръпнете дръжката и проверете дали продуктите са 

готови. (фиг. 21) 

 

Забележка 

 Ако продуктите още не са готови, просто върнете чекмеджето обратно в 

Airfryer с дръжката и добавете няколко минути към зададеното време. 

 

13. За изваждане на малки продукти (напр. пържени картофи) повдигнете 

кошницата от тавата, използвайки дръжката. (фиг. 22) 

 

Внимание 

 След готвене тавата, редукторът на мазнина, кошницата, вътрешната част и 

продуктите са горещи. В зависимост от вида на продуктите в Airfryer от 

тавата може да излиза пара. 

 

14. Изпразнете съдържанието на кошницата в купа или чиния. Винаги махайте 

кошницата от тавата, за да изпразните съдържанието, защото на дъното на 

тавата може да има горещо олио. (фиг. 23) 

 

Забележка 

 За изваждане на големи или много крехки продукти използвайте кухненска 

маша. 

 На дъното на тавата под редуктора на мазнина се събира излишно олио или 

отделена мазнина. 

 В зависимост от вида на приготвяните продукти може внимателно да 

изсипете от тавата излишното олио или отделената мазнина след всяко 

готвене, преди разтръскване, или смяна на кошницата в тавата. Поставете 

кошницата върху топлоустойчива повърхност. С кухненски ръкавици 

извадете тавата и също я поставете върху топлоустойчива повърхност. 

Внимателно извадете редуктора на мазнина от тавата, използвайки маша с 



гумено покритие. Излейте излишното олио или отделената мазнина. Върнете 

редуктора на мазнина в тавата, тавата в чекмеджето и кошницата в тавата. 

Когато е готово едно количество продукти, Airfryer незабавно е готов за приготвяне 

на друго количество. 

Забележка 

 Повторете стъпки 1 до 14 ако искате да приготвите друго количество. 

Преминаване към друга програма по време на готвене 

1. Натиснете бутона за предварително настроена програма. (фиг. 24) 

2. Завъртете регулатора QuickControl, за да изберете друга програма. (фиг. 25) 

3. Натиснете регулатора QuickControl, за да потвърдите избраната програма. 

Индикацията за времето за готвене мига на екрана. (фиг. 26) 

4. За да промените времето за готвене, завъртете регулатора QuickControl. (фиг. 27) 

За да потвърдите избраното време за готвене, натиснете регулатора 

QuickControl. (фиг. 28) 

 

Използване на ръчния режим 

1. Натиснете бутона за предварително настроена програма. (фиг. 24) 

2. Завъртете регулатора QuickControl, за да изберете ръчния режим. (фиг. 29) 

3. Натиснете регулатора QuickControl, за да влезете в ръчния режим. (фиг. 30) 

Температурата по подразбиране е 180°C/350°F. 

4. За да промените температурата, завъртете регулатора QuickControl. 

За да потвърдите температурата, натиснете регулатора QuickControl. (фиг. 31) 

5. След като температурата бъде потвърдена, индикаторът за време „- -“ започва да 

мига. 

6. За да промените времето за готвене, завъртете регулатора QuickControl. 

7. За да потвърдите времето за готвене, натиснете регулатора QuickControl. (фиг. 

32) 

Промяна на температурата на готвене или времето по всяко време 

1. Натиснете бутона за температурата или таймера. (фиг. 33/34) 

2. Завъртете регулатора QuickControl, за да промените температурата на готвене 

или времето. 

За да потвърдите температурата или времето, натиснете регулатора QuickControl 

или отново натиснете бутона за температурата/таймера. (фиг. 35/36) 



 

Забележка 

 Ако не натиснете регулатора QuickControl или бутона за 

температурата/таймера, за да потвърдите промените, те автоматично ще се 

потвърдят след 10 секунди. 

 

Избиране на режим за поддържане на топлина 

1. Натиснете бутона за поддържане на топлина (можете да активирате режима за 

поддържане на топлина по всяко време). (фиг. 37) 

Бутонът за поддържане на топлина започва да свети с пулсиращ ефект. 

Таймерът за поддържане на топлина е настроен на 30 минути. За да промените 

времето за поддържане на топлина (1-30 минути), натиснете бутона на таймера, 

завъртете регулатора QuickControl и после го натиснете за потвърждение (фиг. 

38). Не можете да променяте температурата за поддържане на топлина.  

2. За временно спиране на режима за поддържане на топлина натиснете регулатора 

QuickControl. За да пуснете отново режима за поддържане на топлина, отново 

натиснете регулатора QuickControl. 

3. За излизане от режима за поддържане на топлина натиснете един от следните 

бутони: бутон за програма за готвене, бутон за температурата или бутона за 

включване/изключване. 

 

Съвет 

 Ако храна като например пържени картофи губи прекалено много от 

хрупкавостта си по време на режима за поддържане на топлина, съкратете 

времето за поддържане на топлина като изключите уреда по-рано или 

запечете храната за 2-3 минути при температура 180°C/350°F. 

 

Забележка 

 Ако активирате режима за поддържане на топлина по време на готвене 

(бутонът за поддържане на топлина започва да свети с пулсиращ ефект), 

уредът ще подгрява храната ви в продължение на 30 минути след изтичане на 

времето за готвене. 

 По време на режима за поддържане на топлина вентилаторът и нагревателят 

вътре в уреда се включват от време на време. 

 Режимът за поддържане на топлина е предназначен за поддържане на 

топлината на ястията непосредствено след приготвянето им с Airfryer. Не е 

предназначен за повторно притопляне. 



 

Приготвяне на домашни пържени картофи 

За да приготвите страхотни домашни пържени картофи с Airfryer: 

- Изберете сорт картофи, подходящ за пържене, напр. пресни червеникаво-

кафяви картофи. 

- Най-добре е да пържите с горещ въздух картофите на порции от по 1000 

грама за равномерен резултат. По-големите пържени картофи не са толкова 

хрупкави, колкото по-малките. 

- Разтръскайте кошницата 2-3 пъти по време на пърженето с горещ въздух. 

1. Обелете картофите и ги нарежете на пръчици (дебелина 8x8mm / 5/16 x 5/16). 

2. Накиснете нарязаните картофени пръчици в купа с вода за поне 30 минути. 

3. Изпразнете купата и подсушете картофените пръчици с кърпа за чинии или 

хартиена кърпа. 

4. Сипете половин супена лъжица олио в купата, сложете картофените пръчици 

в нея и смесвайте докато се покрият с олио. 

5. Извадете картофените пръчици от купата с ръце или с решетъчна лъжица, за 

да може излишното олио да остане в купата. 

 

Забележка 

 Не накланяйте купата, за да изсипете всички картофи в кошницата 

наведнъж, за да не попадне излишното олио в тавата. 

 

6. Поставете картофените пръчици в кошницата. 

7. Пържете картофените пръчици и разтръскайте кошницата по средата на 

пърженето. Разтръскайте 2-3 пъти, ако приготвяте повече от 1500 грама 

картофи. 

 

Забележка 

 Вижте раздел „Таблица с храни“ за точните количества и времена за готвене. 

 

Почистване 

Внимание 

 Изчакайте кошницата, тавата, редуктора на мазнина и вътрешността на уреда да 

се охладят напълно преди да започнете почистването. 



 Извадете редуктора на мазнина от тавата, използвайки маша с гумено покритие. 

НЕ го изваждайте с пръсти, защото под редуктора на мазнина се събира гореща 

мазнина или олио. 

 Тавата, кошницата, редукторът на мазнина и вътрешността на уреда са с 

незалепващо покритие. Не използвайте метални кухненски прибори или 

абразивни почистващи материали, защото това може да повреди незалепващото 

покритие. 

Почиствайте уреда след всяко използване. Махайте олиото или мазнината от дъното на 

тавата след всяко използване, за да не се отделя пушек. 

1. Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите уреда, извадете 

щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади. 

 

Съвет 

 Извадете тавата и кошницата, за да може Airfryer да се охлади по-бързо. 

 

2. Извадете редуктора на мазнина от тавата, използвайки маша с гумено покритие. 

Изхвърлете мазнината или олиото от дъното на тавата. 

3. Почистете тавата, кошницата и редуктора на мазнина в миялна машина. Можете 

да ги почистите и с гореща вода, течност за миялна машина и неабразивна гъба 

(виж „Таблица за почистване“). 

 

Съвет 

 Ако остатъци от храна залепват по тавата, кошницата или редуктора на 

мазнина, можете да ги накиснете в гореща вода и течност за миялна машина 

за 10-15 минути. Накисването омекотява остатъците от храна и ги прави по-

лесни за махане. Уверете се, че използвате течност за миялна машина, която 

може да разтваря олио и мазнина. Ако по тавата, кошницата или редуктора 

на мазнина има мазни петна и не сте успели да ги почистите с гореща вода и 

течност за миялна машина, използвайте течен обезмаслител. 

 При необходимост можете да махнете остатъци от храна, залепнали за 

нагревателя, използвайки мека до средна четка с твърди влакна. Не 

използвайте четка със стоманена тел или твърда четка с твърди влакна, 

защото това може да повреди покритието на нагревателя. 

 

4. Избършете външната част на уреда с влажна кърпа. (фиг. 39) 

 

Забележка 



 Внимавайте по контролния панел да не остава влага. Подсушете контролния 

панел с кърпа след като сте го почистили. 

 

5. Почистете нагревателя с четка за почистване, за да махнете възможни остатъци 

от храна. (фиг. 40) 

6. Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба. (фиг. 41) 

 

В този уред няма други части, изискващи обслужване от потребителя. За съдействие 

свържете се с нас на +359 2 4916274 от понеделник до петък - 09:00 - 17:00 ч.  

 

Съхранение 

1. Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади. 

2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи преди да приберете уреда за 

съхранение. 

3. Поставете захранващия кабел в отделението за съхранение на кабела. 

 

Забележка 

 Винаги дръжте Airfryer хоризонтално, когато го носите. Уверете се също и че 

държите чекмеджето откъм предната част на уреда, защото то може да изпадне 

ако случайно го наклоните надолу. Това може да доведе до повреда на 

чекмеджето. 

 Винаги проверявайте дали подвижните части на Airfryer, като например 

подвижната незалепваща мрежа и други, са застопорени преди да го пренасяте 

и/или прибирате. 

 

Изхвърляне 

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и 

компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. За информация 

относно рециклиране, моля свържете се с местните служби по управление на 

отпадъците или посетете www.recycle.philips.com. 

 

Отстраняване на неизправности  

Този раздел обобщава най-често срещаните проблеми, с които можете да се сблъскате 

при използване на уреда. Ако не можете да решите проблема с информацията по-долу, 

посетете www.philips.com/support или за съдействие се свържете с нас на +359 2 

4916274 от понеделник до петък - 09:00 - 17:00 ч. 



Проблем Възможна причина Решение 

При употреба външната 

страна на уреда се 

нагрява. 

Топлината отвътре загрява 

външната част на стените. 

Това е нормално. Всички 

дръжки и бутони, които 

трябва да докосвате по време 

на употреба, остават 

достатъчно студени. 

  Тавата, кошницата, 

редукторът на мазнина и 

вътрешната част на уреда 

винаги се нагряват, когато 

уредът е включен, за да бъде 

храната сготвена успешно. 

Тези части винаги са твърде 

горещи за докосване. 

  Ако оставите уреда включен 

за по-дълго време, някои 

части стават твърде горещи за 

докосване. Тези части са 

отбелязани със следната 

икона: 

 
Стига да имате предвид 

нагорещените части и да 

избягвате да ги докосвате, 

уредът е напълно безопасен за 

употреба. 

Домашните ми 

пържени картофи не се 

получават според 

очакванията. 

Не сте използвали 

правилния вид картофи. 

За постигане на най-добри 

резултати използвайте пресни 

червеникаво-кафяви картофи. 

Ако трябва да съхранявате 

картофите, не ги дръжте на 

студено, напр. в хладилник. 

Избирайте картофи, на чиято 

опаковка пише, че са 

подходящи за пържене. 

 Количеството продукти в 

кошницата е твърде 

голямо. 

Следвайте инструкциите в 

това ръководство на 

потребителя, за да приготвите 

домашни пържени картофи 

(вижте раздел „Таблица с 

храни“ или свалете 

приложението Airfryer). 

 При някои продукти е 

нужно по средата на 

времето за готвене да 

бъдат разтръскани. 

Следвайте инструкциите в 

това ръководство на 

потребителя, за да приготвите 

домашни пържени картофи 

(вижте раздел „Таблица с 

храни“ или свалете 



приложението Airfryer). 

Airfryer не се включва. Щепселът на уреда не е 

поставен в контакта. 

Когато включите уреда, 

чувате шума от работещия 

вентилатор. Ако не чуете този 

звук, проверете дали щепселът 

е поставен правилно в 

контакта. 

 Няколко уреда са 

включени към един 

контакт. 

Airfryer има висока мощност. 

Пробвайте с друг контакт и 

проверете бушоните. 

Трябва да почистя 

някои петна вътре в 

моя Airfryer. 

Някои малки петна могат 

да се появят вътре в тавата 

на Airfryer поради 

случайно докосване или 

одраскване на покривния 

слой (например при 

почистване с остри 

инструменти за 

почистване и/или при 

поставяне на кошницата). 

Можете да избегнете 

пораженията като правилно 

поставяте кошницата в тавата. 

Ако спускате кошницата под 

ъгъл, тя може да се удари в 

стените на тавата, при което 

малки парченца от покривния 

слой да се отчупят. Ако това 

се случи, имайте предвид, че 

това не е опасно за здравето, 

защото всички използвани 

материали са безопасни за 

храните. 

От уреда излиза бял 

пушек. 

Готвите мазни продукти и 

редукторът на мазнина не 

е поставен в тавата. 

Внимателно изсипете 

всякакво излишно олио или 

мазнина от тавата, поставете 

редуктора на мазнина в тавата 

и продължете готвенето. (фиг. 

4) 

 В тавата са останали 

мазни остатъци от 

предишно използване.  

Белият пушек се дължи на 

мазни остатъци, нагряващи се 

в тавата. Винаги внимателно 

почиствайте тавата, 

кошницата и редуктора на 

мазнина след всяка употреба. 

 Панировката не е 

полепнала добре по 

продуктите.  

Малки парченца от 

панировката, носещи се във 

въздуха, могат да причинят 

бял пушек. Притискайте 

здраво панировката към 

продуктите, за да се уверите, 

че е залепнала.  

 Марината, течност или 

сокове от месо се плискат 

леко в събраната мазнина. 

Начуквайте месото преди да 

го поставите в кошницата. 

Дисплеят ми показва 

пет тирета както е 

показано на 

изображението по-

долу. 

Задействала се е 

предпазната функция 

поради прегряване на 

уреда. 

Изключете уреда от контакта 

и го оставете да се охлади за 1 

минута преди отново да го 

включите. 



Гаранция 

Ако се нуждаете от информация, поддръжка или имате проблем, моля посетете 

www.philips.com/support или за съдействие се свържете с нас на +359 2 4916274 от 

понеделник до петък - 09:00 - 17:00 ч.  

Една година ограничена гаранция 

Philips гарантира, че при нормална употреба този продукт няма да има дефекти в  

материалите, изработката и сглобката, съгласно спецификациите и указанията, за 

период от една година от датата на покупка. Тази гаранция е в сила само за 

първоначалния купувач на продукта и не може да се прехвърля. За да упражните 

правата си по тази гаранция, трябва да представите доказателство за покупка под 

формата на оригинална касова бележка, която включва името на продукта и датата на 

покупката. За потребителска поддръжка или за получаване на гаранционно обслужване, 

моля посетете нашия уебсайт www.philips.com/support. НЯМА ДРУГА ИЗРИЧНА ИЛИ 

ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ. Отговорността на Philips се ограничава до ремонт 

или, като единствен друг вариант, замяна на продукта. Случайни, специални или 

произтичащи щети се отхвърлят, когато това е позволено от закона. Тази гаранция ви 

дава определени юридически права. Можете да имате и други права, различни в 

различните държави. 

 

Само за САЩ 

Произведено за: 

Philips Personal Health 

Подразделение на Philips North America LLC 

P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904 

United States of America 

 

Само за Канада  

Произведено за: 

Philips Electronics Ltd. 

281 Hillmount Road 

Markham, ON L6C 2S3 

 

За поддръжка моля посетете www.philips.com/support 

PHILIPS и Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. 

©2017 Philips North America LLC. 

Всички права запазени. 

IOS е запазена марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други 

държави. 

Android е търговска марка на Google Inc. 

 


