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Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook & Steam QS500 terméket választotta.  

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonságos használatra vonatkozó szabályokat, és a 

használat során tartsa be az összes általános érvényű biztonsági előírást. 

 Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót. 

 A megfelelő használat jelentősen meghosszabbítja a készülék élettartamát. 

 A készülék megsérülésének, illetve a személyi sérülésének kockázatának 

csökkentése érdekében tartsa be az útmutató rendelkezéseit. 

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT TERMÉK 

Olvassa el és értelmezze az összes utasítást. Az alábbiakban felsorolt utasítások figyelmen kívül 

hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. A jelen használati útmutatóban feltüntetett 

figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem képesek lefedni az összes potenciálisan előforduló 

körülményt és helyzetet. Az üzemeltető kezelő köteles tudatosítani magában, hogy a józan ész és a 

körültekintés olyan tényezők, amelyek nem építhetők be a termékbe, és csak a berendezés 

felhasználójának hozzáállásától függenek. 

Ez az eszköz komplex elektromechanikai készülék, ezért kérjük, szenteljen figyelmet az alábbi 

utasításoknak: 

 Soha ne kapcsolja be a készüléket üres állapotban. 

 Soha ne helyezzen bele több ételt az ajánlott mennyiségnél. 

 A készülék nem alkalmas folyékony ételek, például levesek, szószok vagy főtt húsok 

elkészítésére! 

 Vizet csak a víztartályba öntsön. Soha ne öntsön vizet se más folyadékot, például olajat a belső 

ételtartó kosárba.  

 Soha ne tegye a készüléket konyhaszekrények alá, mivel a felszálló gőz kárt okozhat bennük. 

 Ne takarja el a bekapcsolt készülék levegő be- és kimenetét. 

 Soha ne helyezze a készüléket puha felületre, mert a szellőzőnyílások eltömődhetnek és a 

készülék károsodhat. 

 Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra, például terítőkre vagy függönyökre. 

 Soha ne helyezze a készüléket falra vagy közvetlenül más készülékek mellé. Használatakor 

hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül. 

 Soha ne tegyen semmit a készülékre, valamint a készüléket ne helyezze főzőlapra, mert 

megsérülhet.  

 Az elektromos alkatrészeket és a fűtőelemeket tartalmazó burkolatot soha ne merítse vízbe, és ne 

öblítse le a csap alatt. 

 Az áramütés elkerülése érdekében soha ne engedjen vizet se más folyadékot a készülékbe. 

 Mielőtt a fritőzt a hálózati csatlakozóaljhoz csatlakoztatná, ellenőrizze le, hogy a készüléken 

feltüntetett feszültség értéke megegyezik az otthoni hálózati feszültséggel. 

 A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Minden esetben győződjön meg róla, hogy a 
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dugó megfelelően illeszkedik a hálózati dugaljba. 

 Soha ne használjon hosszabbító vezetéket. 

 Használatot követően mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. 

 Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket. 

 Soha ne húzza ki a készüléket a vezetéket rángatva a dugaljból. 

 Óvja a tápkábelt a forró felületektől. 

 Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a TESLA által 

felhatalmazott szervizben vagy másik, hasonlóan képzett személlyel. 

 Szállítás előtt hagyja a készüléket 30 percnél tovább hűlni. 

 Csak eredeti, kizárólag ehhez a modellhez tervezett TESLA kiegészítőket használjon. 

 Fokozottan körültekintően járjon el, ha a készüléket gyermekek közelében használja. 

 Nem ajánlott, hogy gyermekek felnőtt személy felügyelete nélkül, egyedül használják a készüléket. 

 Soha ne készítsen magas zsírtartalmú ételeket a készülékben. 

 Soha ne öntsön túl hideg vizet a felforrósodott belső ételtartó kosárba. 

 Soha ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, illetve ne használja a kezelőpanelt nedves 

kézzel. 

 Soha ne használja a készüléket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra. 

 Soha ne hagyja a berendezést hosszabb ideig felügyelet nélkül. 

 Működés közben a kimeneti nyílásokon keresztül forró gőz és forró levegő szabadul fel. Miután 

kivette a belső kosarat a készülékből, tartsa kezét és arcát biztonságos távolságban a gőz- és 

levegőnyílásoktól. 

 Ha sötét füst száll fel a készülékből, haladéktalanul húzza ki a hálózati csatlakozót. Mielőtt kivenné 

a tartályt a készülékből, várja meg, amíg eláll a füst. 

 Ne használja a szabadban. 

 Ne használja a készüléket túl forró, poros vagy párás környezetben. 

 Gyúlékony és illékony anyagoktól távol tartsa és üzemeltesse. 

 A készüléket nem úgy tervezték, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön. 

 Ne próbálja maga megjavítani a készüléket, mert fennáll az áramütés, valamint a garancia 

elvesztésének veszélye. 

 Ha a készüléket helytelenül, vagy professzionális, üzleti céllal, illetve ha nem a felhasználói 

kézikönyv utasításainak megfelelően használják, a garancia az érvényét veszíti. 

 Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, ellenkező esetben a garancia az érvényét 

veszti. 

 Sem a gyártó, sem az európai uniós importőr nem vállal felelősséget az eszköz működése által 

okozott károkért, például sérülésért, leforrázásért, tűzért, sérülésért, egyéb tárgyak 

megsemmisüléséért stb. 

 

 Vigyázat, forró felület! 

 Soha ne érintse meg a készülék belsejét működés közben sem közvetlenül a sütés után, mindig 

hagyja hűlni legalább 30 percig. 

 Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre! 

 A készülék működése közben ne takarja le a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat. 

 Bekapcsolt készülék esetén a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Soha ne érjen 

a fűtött felülethez, ellenkező esetben égési sérülések veszélyének van kitéve.  

 A felmelegedett edény és kosár eltávolításához, illetve hordozásához kizárólag a markolatot 
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használja. A felmelegedett belső ételtartó kosarat minden esetben kizárólag hőálló felületekre 

helyezze. Miután kivette a tartályt a készülékből, fokozottan ügyeljen arra, nehogy leforrázza az 

ételből, vagy a vagy a "Gőz" program befejezése után felszabaduló forró gőz. 

 Ne mozgassa a fogyasztót. A forró étel, olaj vagy folyadék égési sérüléseket okozhat. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBELRŐL 

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében soha ne próbálja meg semmilyen módon 

módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti a tápkábelbe való beakadás vagy a 

megbotlás kockázatát.  

SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET HOSSZABBÍTÓ KÁBELLEL 

A tápkábelt minden eseten közvetlenül a 230 V-os konnektorhoz csatlakoztassa. 

Előkészületek - első használat előtt 

1. Távolítson el minden csomagolást, matricát és címkét. 

2. A forró levegős fritőzt stabil, vízszintes felületre állítsa. Soha ne helyezze a készüléket nem hőálló 

felületekre. 

3. A készüléket puha, nedves ruhával törölje át, és alaposan szárítsa meg. 

4. Helyezze a belső ételtartó kosarat a készülékházba. 

5. Győződjön meg róla, hogy elér-e a tápkábel a konnektorhoz, és hogy a termék körül megfelelő a 

légáramlás. 

 

 

1 Víztartály 4 Belső ételtartó kosár  
2 Kezelőpanel  5 Kondenzátum tartály 
3 Markolat 6 Szellőzőnyílások 
 

A „Gőz“ üzemmód megfelelő működéshez töltse fel a víztartályt (1) vízzel. Az étel gőzölésének 

bekapcsolása előtt töltse fel vízzel, és helyezze a készülékházba. Működés közben a 

kondenzátumtartálynak (5) a készülékházban kell lennie, hogy a gőzölés során keletkező kondenzvíz 

belefolyhasson. 

MEGJEGYZÉS: Soha ne öntsön olajat a fritőz belső tartályába, a készülék a forró levegő forgatásának 

elvén működik. 
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SZIMBÓLUMOK A KEZELŐPANELEN 

 

1 Üres víztartály szimbólum 7 Melegítés időtartamának beállítása 
2 Programok  8 „Gőz“ üzemmód 
3 Melegítési hőmérséklet beállítása  9 Működésjelző 
4 Melegítési hőmérséklet 10 Be-/Kikapcsolás/Indítás 

5 Tisztító program 11 „Forró levegő” üzemmód 

6 Melegítési időtartam   

 

ELSŐ HASZNÁLAT 
Helyezze a készüléket konyhapultra vagy más száraz, tiszta, vízszintes, hő- és nedvességálló 

munkafelületre. Minden oldalon biztosítson elegendő szabad helyet (legalább 20 cm oldalt és 50 cm 

felül). A markolatot (3) felfelé húzva emelje ki az ételtartó kosarat (4) a készülékből. Helyezze a kosárba 

az elkészíteni kívánt hozzávalókat. A hozzávalók behelyezése során soha ne lépje túl az ételtartó kosár 

belső felületé feltüntetett MAX vonalat.  

 

FIGYELEM: A készülék mindaddig nem működik, amíg a belső ételtartó kosár nincs teljesen a 

helyére illesztve. A forró külső fazék/sütőtál mozgatása során fokozottan körültekintően járjon el . 

BE/KI gomb (10) 

A készülék be- és kikapcsolására, illetve a sütési folyamat elindítására szolgál. 

„Gőz“ üzemmód (8) 

A gőzölés bekapcsolására szolgál. Ez az üzemmód csak feltöltött víztartállyal (1) használható. A gőz 

hőmérséklete 100°C-ra korlátozott, és nem módosítható. Zöldségfélék, halak és csirkehús 

elkészítésére alkalmas. Ez biztosítja, hogy az étel különösen lédús maradjon. 

„Forró levegő” üzemmód (11) 

A forró levegős melegítés bekapcsolására szolgál. 

Melegítési hőmérséklet beállítása (4) 

A nyilak segítségével állítsa a hőmérsékletet 80°C és 200°C közötti tartományba. 
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Melegítés időtartamának beállítása (3) 

A nyilak segítségével állítsa a fűtési időt 1 és 60 perc közötti tartományba. 

Üres víztartály szimbólum (1) 

Ha villog a lámpa és szaggatott (sípoló) hangjelzés hallható, öntsön még vizet a víztartályba ( 1 ) 

Tisztító program (5) 

Ez a funkciót csak akkor kapcsolható be, ha tele van a víztartály (1). A készülék vízrendszerének 

tisztítására szolgál.  

ÉTELKÉSZÍTÉS 
Készítse elő a hozzávalókat, helyezze be őket a belső ételtartó kosárba (4), majd tolja a kosarat a 

készülékházba. Gőzöléshez töltse fel a víztartályt (1) vízzel.  

A készülék nyolc előre beállított programmal és egy kézi programmal rendelkezik, amely a készülék 

bekapcsolásakor aktiválódik. Ha az egyik előre beállított programot kiválasztja, a kezelőpanelen a (2) 

villog. 

Kapcsolja be a készüléket az Bekapcsolás gombbal (10). A kezelőpanelen (2) kigyullad az összes elem. 

Válassza ki a kívánt üzemmódot (Forró levegő (11) vagy Gőz (8)). A beállított üzemmód szimbóluma 

villogni kezd. Válassza ki a programot, vagy állítsa be manuálisan a hőmérsékletet (7) és a melegítés 

időtartamát (3). Indítsa el a sütést a Sütés indítása gombbal (10).  

Elindul a melegítési folyamat megkezdődik, és kigyullad a készülék működését jelző fény (9). A 

hőmérséklet és a hátralévő melegítési időtartam felváltva jelennek meg a kijelzőn. A beállított idő letelte 

után a melegítés automatikusan leáll, és a kijelzőn megjelenik az OFF felirat. A ventilátor még néhány 

másodpercig forog, hogy lehűtse a készüléket, majd öt sípolás hallható, majd a készülék teljesen 

kikapcsol.  

A markolatánál (3) fogva húzza ki a belső ételtartó kosarat (4) a készülékből, és állítsa hőálló felületre. 

Ha a belső ételtartó kosár (4) a sütés során kiemelésre kerül a készülékből, ez a folyamat szünetel, és a 

kijelzőn a „- - -“ jelzés látható. A melegítési folyamat akkor folytatódik, amikor a belső ételtartó kosár 

(4) visszakerül a készülékházba. Vegye ki az elkészült ételt, és hagyja kihűlni a készüléket.  

FIGYELEM: A forró külső tartály és kosár kezelése során fokozottan körültekintően járjon el. 

Szimbólumok az előlapon 

 
 

Steak 

20 perc/180°C  

Zöldségek  

15 perc/180°C 

 
 

Hasábburgonya 

15 perc/200°C  
 

Pizza  

20 perc/180° 

 
 

Baromfi (comb) 

20 perc/200°C  

Garnélarák 

25 perc/160°C 

 

Hús 

15 perc/160°C  

Hal 

20 perc/160°C 
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KÉZI ÜZEM 

Időtartam: 15 perc (forró levegő)/20 perc (gőz) 

Hőmérséklet: 180°C (forró levegő)/100°C (gőz) 

Alkalmas: mozzarella rudacskák, almás rétesek, tavaszi tekercsek, zöldségek, halfélék, csirke 

elkészítéséhez 

 Az étel elkészítéséhez általában nem szükséges, vagy csak egy kis mennyiségű olajra van 

szükség. 

 A sütési idő a hozzávalók méretétől és mennyiségétől, valamint a sütési hőmérséklettől függ. 

Általában a sütési idő rövidebb, mint a hagyományos sütőkben. Kezdje rövidebb sütési idővel, 

majd igazítsa a sütési időt a személyes ízléséhez. 

 

Az étel felrázása/keverése a még jobb sütési eredmény érdekében 

A legjobb eredmény elérése érdekében javasolt a hús- és baromfi fogásokat sütés közben egyszer-

kétszer felrázni/összekeverni, hogy felül ne száradjanak ki, egyenletesen süljenek át és ropogósak 

legyenek. Az egyenletes barnulás és sütés érdekében az olyan ételeket is megfordíthatja, mint amilyen 

például a marhasteak. A felrázáshoz/összekeveréshez általában kisebb darabokból álló, egymásra 

helyezett hozzávalókra van szükség, például sült krumplira vagy nuggetsre. 

VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE 

 

Emelje ki a víztartályt a készülékből, fordítsa el az ábrán látható módon, majd csavarja le az elzáró 

szelepet. Töltsön fel hideg csapvízzel a víztartályt, csavarja rá az elzáró szelepet, és csúsztassa vissza a 

készülékházba (lásd az ábrát). Ne használjon más folyadékot. 

FIGYELEM 

 Higiéniai okokból a víztartályban lévő vizet minden alkalommal ki kell cserélni, amikor „Gőz” 

üzemmódban sülni kezd. 

 Bekapcsolt készülék esetén biztosítson megfelelő szellőzést! 

 Soha ne használja a készüléket 3 óránál tovább, szünet nélkül. 

 Soha ne mozgassa a készüléket működés közben. 

 A készülék csak akkor működik, ha a belső ételtartó kosár teljesen be van helyezve a készülékbe. 

 

A VÍZRENDSZER TISZTÍTÁSA 
Töltse fel teljesen a víztartályt. Kapcsolja be a berendezést a "Bekapcsolás" (10) gombbal. Kapcsolja be 

a tisztítás programot a (5) gomb megnyomásával. A tisztítási folyamat körülbelül 25 percet vesz 

igénybe, majd a készülék automatikusan kikapcsol. 
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Vízkőmentesítés 

A lerakódások energiaveszteséget okoznak, és lerövidítik a készülék élettartamát. Ezért azt javasoljuk, 

hogy a környéken rendelkezésre álló víz minőségétől, valamint a készülék használatának 

gyakoriságától függő rendszerességgel távolítsa el a vízkövet. A vízkő eltávolításához ahelyett, hogy 

csak vizet használna, a víztartályt víz és vízkőmentesítő készítmény keverékével töltse fel, majd futtassa 

végig a tisztító programot. Vízkőmentesítéshez a konyhai eszközökhöz használatos vízkőmentesítő 

szert is használhat. A víz és a vízkőmentesítő anyag arányát illetően olvassa el a vízkőmentesítő 

készítmény használati utasítását. A vízkőmentesítést követően a készülék vízrendszerének 

megtisztításához futtasson végig legalább három vizes tisztítási ciklust. 

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ 

 Tisztítás előtt minden esetben hagyja kihűlni a készüléket! 

 A készüléket minden használat után és hosszú távú tárolás előtt tisztítsa meg.  

 Javasoljuk, hogy a baktériumképződés megakadályozása érdekében a készüléket azonnal tisztítsa 

meg, amint lehűlt, és még mielőtt az ételmaradékok beleszáradtak volna. Soha ne hagyja teljesen 

beleszáradni az ételmaradékokat. 

 A készülék alját nedves törlőruhával és mosogatószerrel tisztítsa meg. 

 Öblítse ki a víztartályt mosogatószerrel és meleg vízzel, majd felnyitott  fedél mellett hagyja 

megszáradni. 

 Az étellel érintkező, kivehető alkatrészek mosogatógépben is elmoshatók, mindazonáltal a 

tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) miatt mégis a kézi elmosást javasoljuk. 

Ezeket az alkatrészeket meleg folyóvíz alatt, semleges hatású konyhai mosogatószert hozzáadva 

mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.  

 A belső ételtartó kosár tapadásmentes bevonatának lehető legtovábbi megőrzése érdekében ne 

használjon éles vagy fém tárgyakat,  se súroló hatású tisztítószereket. 

 

FIGYELEM: SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA. 
 

Túlmelegedés elleni védelem 

Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Mielőtt újból használatba veszi, hagyja kihűlni a 

készüléket. 

TÁROLÁS 
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, öntse ki az összes vizet a víztartályból és a 

kondenzátumtartályból. Az újbóli használatba vétel előtt alaposan tisztítsa meg a víztartályt. Tartsa a 

készüléket és minden tartozékát tiszta és száraz helyen, gyermekektől és állatoktól elzárva. 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Probléma Megoldás 
A készülék nem működik. Ellenőrizze le, hogy a készülék valóban 230 V-ra van-

e csatlakoztatva. 

Helyezze a külső tartályt teljesen bele a készülékbe. 

Az étel nem készült teljesen el. Tegyen kisebb mennyiségű hozzávalót a belső 

kivehető kosárba. Ha a kosár túl van töltve, az étel 

esetleg nem készül teljesen el. 

Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt. 

www.robotworld.hu



Az étel nem sült át egyenletesen. Az egymásra helyezett vagy egymáshoz közel lévő 

hozzávalókat sütés közben meg kell rázni vagy meg 

kell fordítani. 

Az étel a sütést követően nem 

ropogós. 

Kis mennyiségű olajjal permetezés növelheti az étel 

ropogóságát. 

A hasábburgonya nem sült teljesen 

meg. 

Adjon hozzá kis mennyiségű, azaz kb. 15 ml olajat. 

Ha nyers burgonyából készíti a hasábburgonyát, a 

keményítő eltávolításához sütés előtt áztassa 15 

percre vízbe. A kis mennyiségű olaj hozzáadása előtt 

szárítsa meg a krumplit. 

Szeletelje a nyers krumplit 0,5 cm x 7 cm méretű 

szeletekre. 

A kosarat nem csúszik be 

akadálytalanul az olajsütőbe. 

Győződjön meg róla, hogy a belső ételtartó kosár 

nincs-e túlságosan tele a hozzávalókkal, és 

megfelelően van-e behelyezve a készülék testébe. 

Fehér füst távozik a készülékből. Első használatakor az olajsütőből fehér füst szállhat 

fel. Rendben van. 

Győződjön meg róla, hogy a belső ételtartó kosár és 

az olajsütő belseje megfelelően tiszta és nem zsíros. 

Zsíros ételek sütése az olaj külső edénybe 

szivárgását okozhatja. Ez az olaj fehér füstöt képez, 

és a tartály melegebb lehet, mint máskor. Ez 

normális jelenség, amely nem befolyásolja magát a 

sütési folyamatot. Óvatosan mozgassa az edényt. 

A készülékből sötét füst távozik. Azonnal húzza ki az fritőzt. Ég az étel Mielőtt kivenné 

a belső ételtartó kosarat, várja meg, amíg eltűnik a 

füst. 

A kijelzőn az „E1“, „E2“ vagy „E3“ 

hibaüzenet látható 

Vegye fel a kapcsolatot cégünk szerviz részlegével. 

 

GARANCIÁLIS SZERVIZ  
Ha garanciális javításra tart igényt, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a TESLA terméket vásárolta. 

A jótállás NEM VONATKOZIK: 

 a készülék nem rendeltetésszerű használata 

 standard kopás  

 a felhasználói kézikönyv „Fontos biztonsági utasításainak” be nem tartása  

 nem rendeltetésszerű használat okozta elektromechanikus vagy mechanikus sérülés  

 természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk  

 illetéktelen javítással okozott kár  

 a készülék leolvashatatlan sorszáma 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Az INTER-SAT LTD, szerv. egység ezúton kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapkövetelményeknek, 

illetve az adott készüléktípusra vonatkozó szabványok és irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek.  

 

 

A termék megfelel az Európai Unió követelményeinek. 

 

 

Ha ezt az áthúzott kerekes hulladéktároló edény jelzés kíséri a terméket, az azt 

jelenti, hogy a termékre a 2002/96/EK sz. európai irányelv vonatkozik. Kérjük, 

tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív 

begyűjtési rendszeréről. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja a 

régi termékeket a szokásos háztartási hulladékba. A régi termékének 

megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az emberi 

egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. 

 

Tekintettel arra a tényre, hogy a terméket tovább is fejlesztjük, fenntartjuk a jogot a felhasználói 

útmutató módosítására. Jelen felhasználói útmutató aktuális verzióját mindig megtalálja a www.tesla-

electronics.eu  oldalon.  

Mind a formaterv, mind a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a 

nyomtatási hibák jogát. 
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