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Hello!

Welcome to Nutricook
Easy cooking, delicious food, better nutrition:
It’s what you get when you’re part of our Nutricook community.
We’re so glad you’ve joined us!
Now let’s get started.

Join us and
#ElevateYourLife
@nutricookworld

Explore more of our products
and accessories on our website.
www.nutricookworld.com

To get help:
Our customer service team is always ready
to answer questions or solve issues.
Email: support@nutricookworld.com
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Before you begin

1. Remove and safely discard all packaging materials and any 
temporary labels from inside and outside of the Air Fryer. Ensure 
that there is no packaging underneath and around the Air Fryer 
basket and cooking tray.

2. Verify that all parts are accounted for.

3. Place the Air Fryer on a stable, level, clean, heat-resistant, dry 
surface and away from external heat sources. Ensure there is 
enough space behind and above the Air Fryer against the surface. 
Leave enough room to remove the Air Fryer basket safely.

4. Read all Important safeguards and cautionary information in this 
User guide. Failure to do so may result in property damage and/or 
personal injury.

5. Follow Care & maintenance instructions in this User guide to 
clean the air fryer before cooking. Wash both the Air Fryer 
basket and cooking tray with a warm, soapy water. Rinse and dry 
thoroughly before using.

6. Wipe the inside and outside of the Air Fryer with a slightly moist 
cloth and dry with a towel.

7. Place the cooking tray into the basket. Ensure the rubber 
stoppers are installed. Lock air Fryer basket to the body.

Rubber Stoppers:

• The cooking tray has 4 rubber stoppers that keep the cooking tray 
fitted to the bottom of the air fryer basket and prevent the tray 
from directly touching the basket and avoid damaging the non-
stick coating.

• It is recommended to remove the rubber stoppers during 
cleaning only. To remove, pull out one side at a time starting from 
the bottom. To put it back, position the rubber into the holes and 
push in one side at a time. The rubber stoppers must be installed 
before using the air fryer.

*WARNING: Read this User guide carefully and completely, and retain for future 
reference. Failure to adhere to safety instructions may result in serious injury.

Important safeguards & 
cautionary information

 WARNING! This appliance generates heat and escaping steam during 
use. To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before 
operating this appliance.

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be 
observed, including the following critical information.

GENERAL SAFETY
• DO NOT touch hot surfaces. 

Use handles or knobs. Use oven 
mitts or potholders.

•  CAUTION! Extreme caution 
must be used when moving unit 
containing hot oil or other hot 
liquids.

• To protect against electrical 
shock, DO NOT immerse cord, 
plugs, or the unit in water or 
other liquid.

• Close supervision is necessary 
when any unit is used by or near 
children.

• This appliance is NOT a toy, and 
children should NOT play with it.

• Children should be supervised 
to ensure that they DO NOT 
play with the appliance.

• This appliance is NOT intended 
for use by persons (including 
children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and 
knowledge, unless they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance by a person 
responsible for their safety. 

• Unplug from outlet when not 
in use, during assembly, during 
disassembly, and before 

cleaning. Allow to cool before 
putting or taking off parts and 
before cleaning.

• DO NOT use appliance other 
than its intended use. For 
household countertop use only. 
DO NOT USE outdoors.

• This appliance is not intended 
to be operated by means of 
an external timer or separate 
remote-control system.

• DO NOT tamper with any of the 
safety mechanisms.

• DO NOT place on or near a hot 
gas, electric burner and or in 
a heated oven. Heat from an 
external source will damage the 
appliance.

• DO NOT use the air fryer near 
flammable materials such 
as curtains, tablecloths, etc. 
ALWAYS place and use the 
unit on a flat, stable and heat-
resistant surface away from 
heat sources or liquids.

• NEVER put baking or 
parchment paper into the air 
fryer without food on top. Air 
circulation can cause paper to 
lift and touch heating element.

• ALWAYS use heat-safe 
containers. Be extremely 
cautious if using containers that 
aren’t metal or glass.
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• NEVER put the appliance 
against the wall or other 
appliances when cooking. 
There should be at least 5 
inches of free space for the 
back side, left/right sides and 
the upper side of the appliance. 

• DO NOT place anything on 
top of your air fryer. DO NOT 
store anything inside your air 
fryer other than the included 
accessories when not in use.

• To turn the unit off, press 
POWER  then remove plug 
from the wall outlet.

•  CAUTION!  HOT 
SURFACE: This appliance 
generates heat and escaping 
steam during use. Proper 
precautions must be taken to 
prevent the risk of burns, fires 
or other injury to persons or 
damage to property.

•  CAUTION! This appliance 
is hot during operation and 
retains heat for some time 
after turning OFF. ALWAYS 
wear proper hand protection 
when handling hot materials 
and allow metal parts to cool 
before cleaning. DO NOT 
place anything on top of the 
appliance while it is operating 
or while it is hot.

• Avoid making contact with 
moving parts.

• DO NOT place any combustible 
materials on the cooking 
chamber such as paper, 
cardboard, plastic, styrofoam 
or wood.

• Proper maintenance is 
recommended after each use. 
Refer to care and maintenance 
section of this user guide. Allow 
unit to cool before cleaning.

• DO NOT place oversized foods 
or metal utensils into the air 

fryer as they may cause fire 
and/or personal injury.

• DO NOT overfill the air fryer 
basket with food. Excessive 
amount of food may touch the 
heating element and can cause a 
fire hazard.

• An air fryer works with hot air only. 
NEVER fill the basket with oil or 
fat. This could result in fire and/or 
personal injury.

• To avoid risk of fire, property 
damage and personal injury, DO 
NOT spray cooking oil into the 
cooking chamber.

•  WARNING! DO NOT touch 
any accessories during or 
immediately after cooking. 
Allow unit to cool.

•  CAUTION! During air frying, 
hot air is released from the 
air outlet opening. Keep your 
hands and face distance from 
the air outlet opening. Also, 
be careful of hot steam and air 
when you remove the Air Fryer 
Basket from the appliance.

•  CAUTION! DO NOT block the 
air vents.

• NEVER use the air fryer without 
the basket in place. Air Fryer 
will not operate unless air fryer 
basket is fully closed.

• To avoid personal injury, 
ALWAYS use proper hand 
protection and exercise caution 
when adding or removing food 
from the air fryer basket.

•  CAUTION! After hot air 
frying, the cooking tray and the 
air fryer basket and the cooked 
foods are hot. Extreme caution 
must be used when handling 
the air fryer basket.

• NEVER place unprotected 
hands inside the appliance 
until it has cooled to room 
temperature.

• DO NOT touch hot surfaces 
with unprotected hands.

•  CAUTION! Extreme caution 
must be observed when 
disposing hot oil or liquids from 
the air fryer basket.

•  WARNING! DO NOT turn 
the air fryer basket over after 
cooking as the hot cooking tray 
may fall out and create a safety 
hazard.

• When cooking naturally high 
fat foods, DO NOT turn the air 
fryer basket over after cooking 
as the cooking tray may fall 
out including the excess fats 
collected on the basket which 
can cause a safety hazard. Use 
a tong to transfer food from the 
basket.

• DO NOT clean with metal 
scouring pads. Metal fragments 
can break off the pad and touch 
electrical parts, creating a risk 
of electric shock.

• DO NOT rinse the appliance 
under tap.

• If the appliance starts emitting 
black smoke, immediately turn 
off and unplug your air fryer. 
White smoke is normal which 
can be caused by heating fat 
or food splashing. Black smoke 
indicates food is burning or 
there is a circuit problem. 
Wait for smoke to stop before 
opening the air fryer basket. 
Contact customer service for 
any assistance.

• If this appliance begins to 
malfunction during use, 
immediately pull the air fryer 
basket out of the body. Then 
remove plug from wall outlet. 
DO NOT use or attempt to 
repair the malfunctioning 
appliance.

• DO NOT leave this appliance 
unattended during use.

• Keep the cord out of reach of 
children and infants to avoid 
the risk of electric shock and 
choking.

•  WARNING! After air frying, 
make sure to place the air fryer 
basket on a stable, level, clean, 
heat-resistant and dry surface 
when transferring food from 
the basket.

• NEVER move a hot Air Fryer or 
an Air Fryer containing hot food. 
Allow to cool before moving.

•  WARNING! This Air Fryer 
should NOT be used to boil 
water.

•  WARNING! This Air Fryer 
should NEVER be used to deep 
fry foods.

• All users of this appliance 
must read and understand 
this instruction manual before 
operating or cleaning this 
appliance. Failure to follow any 
of the important safeguards 
and instructions for safe use 
is a misuse of your appliance 
that can void your warranty and 
create the risk of serious injury.
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ELECTRICAL SAFETY
 CAUTION: To avoid risk of electric shock, NEVER immerse the cord, plug, or 

air fryer base in water or other liquids.

• DO NOT use this product 
in locations with different 
electrical specifications or plug 
types. Do not operate with any 
type of plug adapter or voltage 
converter device, as these may 
cause electrical shorting, fire, 
electric shock, personal injury 
or product damage.

• DO NOT modify the plug in any 
way, as doing so will void the 
warranty. 

• DO NOT pull, twist or mistreat 
the power cord. 

• The use of attachments or parts 
not recommended and sold 
by Nutricook may cause fire, 
electric shock, personal injury, 
or product damage and will void 
the warranty.

• If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by its service 
agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a 
hazard.

• ALWAYS POWER OFF and 
UNPLUG the appliance when 
it is not in use or BEFORE 
cleaning. 

• DO NOT allow the cord to hang 
over the edge of the table or 
counter. DO NOT pull, twist, or 
damage the power cord. DO 
NOT allow cord to touch hot 
surfaces, including the stove.

• DO NOT let cord hang over 
edge of table or counter, or 
touch hot surfaces. The cord 
can get tangled or cause 
the appliance to fall. Bring it 
to a qualified technician for 
examination, repair or electrical 
and mechanical adjustment.

• DO NOT operate this appliance 
with a damaged cord or plug or 
if the appliance malfunctions, or 
is dropped or damaged in any 
manner.

• Use of adapters and converters 
is considered an unauthorized 
modification of the product 
and as such voids the warranty. 
Use of this product in locations 
with different electrical 
specifications may result in 
damage to the product.

• DO NOT use an extension 
cord. A short power-supply 
cord is used for this appliance 
to reduce the risk of children 
grabbing the cord and prevent 
it from draping over the counter 
or tabletop where it could 
be accidentally pulled off or 
tripped over.

PLASTICIZER WARNING

 CAUTION: To prevent Plasticizers 
from migrating from the finish of the 
countertop or tabletop or other furniture, 
place NON-PLASTIC coasters or place 
mats between the appliance and the 
finish of the countertop or tabletop. 
Failure to do so may cause the finish to 
darken; permanent blemishes may occur 

or stains can appear.

Save these instructions!

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

MODEL CAPACITY POWER VOLTAGE WEIGHT DIMENSION

AIR FRYER 3 
AF357V 5.7 L 1700 W

220-240 V

50/60 Hz
6 kg 41.3 x 31.4 x 32.8 cm

Product Specification:

What's included

• 1700W AIR FRYER BASE
• AIR FRYER BASKET
• COOKING TRAY
• USER GUIDE
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Air fryer parts overview
*NOTE: Images are for visual representations only. Always refer to actual product.

Power button
Use to turn unit ON/OFF.

1

TEMP control

LIGHT button

Use set of arrows to adjust 
cooking temperature.

Use to manually turn internal light 
on and off.

3

2

Control panel details

TIME control
Use set of arrows to adjust 
cooking time.

4

TEMP/TIME display
Displays cooking temperature, 
time, and display messages.

5

Cooking status indicators
- illuminates when 
a cooking program 
enters automatic 
preheating cycle. The 
status bars move to 
show progress. Not 
applicable for REHEAT 
and DEHYDRATE.

PREHEAT
6

SKIP PREHEAT button 

SAVE button 

Press to bypass automatic 
preheating.

a. Press to save settings 
on the FAVORITE 
buttons.

b. When unit is on standby 
mode, press and hold 

7

8

- illuminates halfway 
through cooking 
for some cooking 
programs indicating 
to shake/flip food for 
even frying.

- illuminates when 
cooking time is 
complete.

SHAKE 

DONE 

- illuminates when 
cooking time begins 
countdown. The status 
bars move to show 
cooking progress.

COOKING 

Non-stick cooking tray

Air fryer basket

Air vent (located at the back of air fyer)

Digital control panel

Air fryer basket handle

Rubber stoppers

Glass window

1110



CANCEL button

START button 

FAVORITE buttons 

Use to cancel any operation. 
Pressing this button will return 
the unit to standby mode.

Use to start cooking program.

Manual programming. Press 
any of the buttons to manually 
program your favorite recipes 
and save for one-touch access.

12

11

10

1. AIR FRY
2. BAKE
3. ROAST
4. REHEAT
5. DEHYDRATE

Cooking Programs
9

6 Presets

5 Main cooking programs

1. FRIES
2. CHICKEN
3. BURGER
4. STEAK
5. FISH
6. SAMOSA

Display messages

Display message 
when the unit is 
plugged in.

Temp and time 
display.

Notes on time 
format: 

During program 
selection and 
entering settings, 
the time format 
is HH:MM (00:10 
means 10 minutes) 

During preheating 
and cooking, time 
counts down in 
MM:SS format.

When using the 
DEHYDRATE 
program, time 
counts down in 
HH:MM format if 

Display message 
when CANCEL is 
pressed after a 
cooking program 
has started.

Display message 
when SAVE is 
pressed after 
entering settings 
in the FAVORITE 
button. Indicates 
the settings are 
saved in the 
FAVORITE button.

Display message 
when any of the 
FAVORITE buttons 
is selected and 
there are no 
settings saved.

Display message 
when unit is on 
standby mode. 
Indicates to select 
a cooking program

Display message 
when cooking time 
is complete.

Display message 
for error 
codes. Refer to 
Troubleshooting 
section of this 
user guide for a 
complete guide on 
the do’s and don’ts 
when an error code 
appears.

Display message 
when unit is 
powered OFF.

Display message 
when basket is 
opened.

Display message 
when unit is 
preheating.

Display message 
when preheating is 
complete.

this button to restore 
factory default settings for 
all cooking programs.

time is set to more 
than 1 hour and 
switches to MM:SS 
format if remaining 
time is less than 1 
hour.
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Initial test run

Internal light Reset Cooking Programs’ 
Original Settings 

Favorite buttons

Auto-save Cooking Temperature 
and Time

This step is optional but recommended to get yourself familiarized with the Air 
Fryer 3 Vision and ensure it is working properly. It will also help eliminate any 
residue or traces of odor in the Air Fryer that may remain after shipping.

NOTE: This process must be done with no food in the Air Fryer basket.

- Press light button to switch.
- Press again to switch off.
- Internal light automatically switches on after preheating, halfway through 
cooking, last 2 minutes of the cooking time and when the basket is opened.
- By default, internal light remains on for 2 minutes.

1. Reset settings of all cooking 
programs AT ONCE: While unit 
is on standby mode, press and 
hold the SAVE button for 3 
seconds until unit beeps. The 
original settings of all cooking 
programs are restored. 

Program the FAVORITE buttons with the settings of your favourite recipes for 
quick and one-touch access. 

1. Select any of the cooking 
programs. 

2. Adjust time and temperature as 
desired using the set of arrows.

3. Press START to begin. 

 CAUTION! 
• DO NOT touch hot surface and accessories during or immediately 

after cooking. The air fryer basket and cooking tray become extremely 
hot during the cooking process. Avoid physical contact with hot parts. 

1. Place air fryer on a stable, level, 
clean, heat-resistant, and dry 
surface, close to an electrical 
outlet.

2. Ensure the cooking tray is 
inserted into the air fryer basket 
without any food. 

3. Plug in unit to a power outlet.
4. Press AIR FRY.
5. Adjust time to 10 minutes and 

press START.
6. Unit preheats and displays 

ADD FOOD after preheating is 
complete.

7. When ADD FOOD appears, 
open and close basket. DO NOT 
add any food.

8. Unit displays countdown time.
9. When SHAKE appears, open 

and close basket.
10. After cooking time is complete, 

ENJOY appears on the display.
11. Allow unit to cool.

You’re all set. Happy cooking!

Cooking

Setting Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

Temperature 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C
YES YES

Cooking Time 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

1. Press any of the FAVORITE 
button. 

2. If there are no previous settings 
saved, display will show EMPTY, 
START and CANCEL are not 
illuminated. 

4. Once START is pressed, 
adjustments made in the 
selected cooking program 
is automatically saved and 
overrides the original settings. 
The saved settings become the 
default.

3. Use the set of arrows on the left 
directly to adjust temperature 
and on the right to adjust 
cooking time. 

4. After entering the desired 
settings, press SAVE. SAVED 
will appear on the screen.

5. The settings will now become 
the default of the selected 
FAVORITE button. 

6. Press START to begin cooking.

2. Reset settings of cooking 
programs INDIVIDUALLY: 
While unit is on standby mode, 
press and hold the cooking 
program you want to reset for 
3 seconds until unit beeps. The 
original settings of the selected 
cooking program are restored.
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Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

Temperature 200°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:10 (10 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

FR
IE

S

Temperature 180°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:18 (18 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

C
H

IC
K

E
N Temperature 190°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:25 (25 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

B
U

R
G

E
R Temperature 200°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:20 (20 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

1. Press AIR FRY or any of the AIR 
FRY presets.

2. Adjust the temperature using 
the sets of arrows on the left.

3. Adjust the time using the set of 
arrows on the right.
Note:
Temperature and time adjustments 
can be done during program 
selection or at any point during the 
cooking cycle.

4. Press START to begin. Unit 
enters automatic PREHEATING 
cycle. 
• SKIP PREHEAT illuminates. 

Display shows PRE and 
preheating time counts down.

• PREHEAT status indicator 
illuminates and the status bar 
blinks.

• PREHEATING cycle can be 
skipped using SKIP PREHEAT 
button.

5. Once PREHEATING cycle is 
complete, screen displays ADD 
FOOD.

6. Open the basket and add food 
on the air fryer basket.

7. Close the basket to begin 
cooking. Unit enters COOKING 
cycle.
• Time counts down until 

complete.
• COOKING status indicator 

illuminates and the first status 
bar blinks. The status bars 

progress until cooking time is 
complete.

8. Halfway through the cooking 
time, unit beeps and SHAKE 
blinks on display.
• SHAKE blinks and remains 

on display until the basket is 
opened. It will remind every 1 
minute if the basket remains 
unopened during the cooking 
cycle.

• We recommend shaking or 
flipping your food for even 
frying. Follow steps on Shaking 
Food section of this user 
guide.

• Note:
The FRIES and SAMOSA 
program automatically 
adjusts the temperature 
to 200 °C halfway through 
the cooking time. See 
SmartTemp Technology 
feature for more details.

9. When the cooking time is 
complete, screen displays 
ENJOY.
• DONE status indicator 

along with the status bar is 
illuminated.

Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

S
TE

A
K

Temperature 200°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:06 (06 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

FI
S

H

Temperature 200°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:10 (10 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

S
A

M
O

S
A Temperature 180°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES YES
Cooking 
Time

00:12 (12 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

ALWAYS wear proper hand protection when handling hot materials to 
avoid burns and serious physical injury. Allow accessories to completely 
cool before cleaning

• DO NOT overfill the air fryer basket with food. Overfilling will result to 
uneven cooking. It is recommended to fry smaller batches of food as this 
will allow proper air circulation for even cooking and browning.

• ALWAYS be careful of hot steam when opening the air fryer basket during 
and after cooking. 

• DO NOT place oversized foods or metal utensils into the air fryer.
• DO NOT block the air vents.
• DO NOT leave this appliance unattended during use.
• ALWAYS use oven mitts or heat-resistant gloves, as well as silicone-

tipped tongs to flip, shake or when taking out your food. Be extremely 
careful as the unit and the cooked foods are very hot.

AIR FRY
Ideal for making your favourite fried foods, guilt-free.

AIR FRY PRESETS
Pre-programmed air fry functions for specific food.
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Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

Temperature 150°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES NO
Cooking 
Time

00:30 (30 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

BAKE
Ideal for baking cakes, muffins, brownies, and pastries.

1. Press BAKE.
2. Adjust the temperature using 

the sets of arrows on the left.
3. Adjust the time using the set of 

arrows on the right.
Note:
Temperature and time 
adjustments can be done 
during program selection or at 
any point during the cooking 
cycle.

4. Press START to begin. Unit 
enters automatic PREHEATING 
cycle. 
• SKIP PREHEAT illuminates. 

Display shows PRE and 
preheating time counts down.

• PREHEAT status indicator 
illuminates and the status bar 
blinks. 

• PREHEATING cycle can be 
skipped using SKIP PREHEAT 
button.

5. Once PREHEATING cycle is 
complete, screen displays ADD 
FOOD.

6. Open the basket and add food 
on the air fryer basket.

7. Close the basket to begin 
cooking. Unit enters COOKING 
cycle.
• Time counts down until 

complete.
• COOKING status indicator 

illuminates and the first status 
bar blinks. The status bars 
progress until cooking time is 
complete.

8. When the cooking time is 
complete, screen displays 
ENJOY.
• DONE status indicator 

along with the status bar is 
illuminated.

1. Press ROAST.
2. Adjust the temperature using 

the sets of arrows on the left.
3. Adjust the time using the set of 

arrows on the right.
Note:
Temperature and time adjustments 
can be done during program 
selection or at any point during the 
cooking cycle.

4. Press START to begin. Unit 
enters automatic PREHEATING 
cycle. 
• SKIP PREHEAT illuminates. 

Display shows PRE and 
preheating time counts down.

• PREHEAT status indicator 
illuminates and the status bar 
blinks. 

• PREHEATING cycle can be 
skipped using SKIP PREHEAT 
button.

5. Once PREHEATING cycle is 
complete, screen displays ADD 
FOOD.

6. Open the basket and add food 
on the air fryer basket.

7. Close the basket to begin 
cooking. Unit enters COOKING 
cycle.
• Time counts down until 

complete.
• COOKING status indicator 

illuminates and the first status 
bar blinks. The status bars 
progress until cooking time is 
complete.

8. When the cooking time is 
complete, screen displays 
ENJOY.
• DONE status indicator 

along with the status bar is 
illuminated.

Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

Temperature 200°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

YES NO
Cooking 
Time

00:15 (15 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

ROAST
Ideal for cooking a variety of meats, poultry and vegetables. 

1. Open the air fryer basket and 
add your food then close.

2. Press REHEAT.
3. Adjust the temperature using 

the sets of arrows on the left.
4. Adjust the time using the set of 

arrows on the right.

Note:
Temperature and time adjustments 
can be done during program 
selection or at any point during the 
cooking cycle.

5. Press START to begin. Unit 
enters COOKING cycle. 
• Time counts down until 

complete.

Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

Temperature 170°C 75°C-200°C 75°C 200°C +/- 5°C

NO NO
Cooking 
Time

00:15 (15 
minutes) 00:01 - 01:00 1 minute 1 hour +/- 1 min

REHEAT
Ideal for reheating leftovers (such as pizza) producing a crispy result.

SMARTTEMP FOR FRIES AND SAMOSA
The FRIES and SAMOSA programs have our breakthrough SmartTemp 
Technology that automatically adjusts the temperature halfway through the 
cooking program. Both programs have a preset temperature of 180°C/355°F for 
the first half of the cooking time that automatically changes to 200°C/390°F for 
the remaining half of the cooking time.

Our unique SmartTemp Technology cooks fries/samosa at a lower temperature 
of 180°C/355°F for the first half of the cooking time which allows the food to 
be cooked tenderly on the inside. For the second half of the cooking time, the 
temperature automatically increases to 200°C/390°F which makes your fries/
samosa super crispy on the outside.
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Helpful tips

1. Always pat food dry before cooking to encourage browning and avoid 
excess smoke.

2. DO NOT overfill the air fryer basket with food. Overfilling will result to 
uneven cooking. It is recommended to fry smaller batches of food as this 
will allow proper air circulation for even cooking and browning.

3. Spray oil works best. Oil is distributed evenly, and less oil is needed. Use 
oils with high-smoke point like canola, avocado, grapeseed or vegetable 
oil to help reduce smoke while cooking. Oils with low smoke point like olive 
oil produce more smoke.

4. It is recommended to spray or add a small amount of oil to your food if 
adding seasoning or breading to ensure that these light ingredients stick 
to the food. The air fryer rapidly circulates air and pushes it to your food 
during the cooking process which can take out light ingredients if they are 
not properly adhered to the food.

5. When cooking naturally high fat foods, it is recommended to empty oil and 
fats collected on the basket between batches to avoid excess smoke.

6. It is recommended to shake the basket or flip your food once or more, 
as desired to check for doneness. This will also allow even cooking and 
browning. Always observe safety precautions when shaking the basket or 
flipping foods.

• COOKING status indicator 
illuminates and the first status 
bar blinks. The status bars 
progress until cooking time is 
complete.

• Note:
PREHEATING cycle is not 
applicable for REHEAT 
function.

6. When the cooking time is 
complete, screen displays 
ENJOY.
• DONE status indicator 

along with the status bar is 
illuminated.

Setting Default Adjustable 
Range Minimum Maximum Increment AUTOMATIC 

PREHEATING
SHAKE 

REMINDER

Temperature 50°C 35°C-80°C 35°C 80°C +/- 5°C

NO NO
Cooking 
Time

08:00 (8 
hours) 01:00 - 24:00 1 hour 24 hour +/- 15 min

DEHYDRATE
Ideal for dehydrating fruits, vegetables and meats for tasty and healthy snacks.

1. Open the air fryer basket and 
add your food then close.

2. Press DEHYDRATE.
3. Adjust the temperature using 

the sets of arrows on the left.
4. Adjust the time using the set of 

arrows on the right.
Note:
Temperature and time adjustments 
can be done during program 
selection or at any point during the 
cooking cycle.

5. Press START to begin. Unit 
enters COOKING cycle. 
• Time counts down until 

complete. 

• COOKING status indicator 
illuminates and the first status 
bar blinks. The status bars 
progress until cooking time is 
complete.

• Note:
PREHEATING cycle is not 
applicable for DEHYDRATE 
function.

6. When the cooking time is 
complete, screen displays 
ENJOY.
• DONE status indicator 

along with its status bar is 
illuminated.

SHAKING FOOD

1. Hold the air fryer basket just 
above a heat resistant surface 
and shake it or flip food 
carefully.

Note: When cooking naturally 
high fat foods, flip the food 
using a silicone-tipped tong. 
DO NOT shake the basket 

During the cooking process, shake the basket or flip your food for even 
cooking and browning. AIR FRY program and all PRESETS have the automatic 
SHAKE reminder function that is activated halfway through cooking. It is 
recommended to shake the basket or flip your food once or more, if desired.

 CAUTION: 
• Always be careful of hot steam when pulling the air fryer basket from the 

unit.

to avoid risk of hot liquids 
splashing.

2. Depending on the food, the 
basket might be too heavy to 
shake. In this case, ensure to 
place the Air Fryer basket on 
a stable and heat-resistant 
surface then shake it or flip 
food carefully. If basket won’t 
shake because of the weight, 
use a silicone-tipped tong 
instead.

 WARNING!
• For safety purposes, it 

is recommended to use 

silicone-tipped tongs to 
flip food that contains oil or 
any hot liquids. Any excess 
oil and liquids can splash 
from the basket when 
shaking.

• Always drain any excess oil 
or hot liquids from the air 
fryer basket. Excess oil may 
produce extra smoke when 
heated for longer period.
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NOTE: If you encounter any issue which is not listed above, contact Customer   
Service at 800-NUTRI (68874) or email support@nutricookworld.com 
for assistance.

WARNING: To avoid electric shock or damage to your air fryer, ALWAYS 
press the POWER button to turn the unit OFF and unplug the power cord 
from the power supply outlet before cleaning. Make sure that all parts and 
accessories of your air fryer have cooled down completely.

CAUTION:
• DO NOT immerse the power cord or your air fryer in water or any 

other liquids.
• DO NOT use abrasive cleaners, steel wool, or scouring pads.
• DO NOT clean with metal scouring pads. Metal fragments can break 

off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric 
shock.

• Dry all parts and accessories thoroughly after cleaning, before using, 
or before storing your air fryer.

• Make sure that all parts and surfaces are completely dry before 
connecting your air fryer to a power outlet. Wet parts can cause 
electric shock.

• ALWAYS clean your air fryer thoroughly every after use.
• DO NOT store anything on top of the air fryer.
• DO NOT store anything inside your air fryer other than the cooking 

tray.

Care & maintenance

Parts and 
Accessories Cleaning method and tips

Air Fryer Base and 
Plug Cord

• Wipe the outer part of the air fryer with soft and barely damp cloth. Dry with 
a towel thoroughly.

• DO NOT submerge in water or any other liquids.
• Clean the inner part of the air fryer with soft and barely damp cloth including 

the heating coil to remove baked-on grease and food debris/residue. Wipe it 
dry with a soft cloth.

 WARNING! ALWAYS ensure that the inner and outer surface including the 
heating coil is dry before storing or using the air fryer.

Air Fryer Basket

• Wash the air fryer basket with warm, soapy water and non-abrasive sponge. 
Ensure that baked-on grease and food debris/residue are removed. Rinse 
well and dry thoroughly.

NOTE: The air fryer basket is dishwasher-safe.
NOTE: The air fryer basket has a non-stick coating. To avoid any damage on the 
non-stick coating, NEVER use metal utensils and abrasive cleaning materials.

Cooking tray and 
rubber stoppers

• Remove the 4 rubber stoppers and wash with warm, soapy water and 
non-abrasive sponge. Ensure that all grease and food debris are removed. 
Rinse well and dry thoroughly. Install the rubber stoppers before putting the 
cooking tray back in the air fryer basket.

• Wash the cooking tray with warm, soapy water and non-abrasive sponge. 
Ensure that all grease and food debris are removed. Rinse well and dry 
thoroughly.

NOTE: The cooking tray has a non-stick coating. To avoid any damage on the non-
stick coating, NEVER use metal utensils and abrasive cleaning materials.

WARNING: DO NOT immerse air 
fryer in water.

Issue Possible Cause Solution

Air Fryer will not 
turn on Unit is not plugged in.

Plug in unit to an electrical outlet. DO NOT use 
the unit in locations with different electrical 
specifications or plug types.

Press POWER  to turn it on.

CLOSE BASKET 
appears on the 
display

The air fryer basket is open.
Close air fryer basket.

When cooking, closing the air fryer basket 
after it was opened will resume cooking cycle.

Food is 
undercooked Air fryer basket is overloaded.

DO NOT overfill the air fryer basket with food. 
Overfilling will result to uneven cooking. It is 
recommended to fry smaller batches of food 
as this will allow proper air circulation for even 
cooking and browning.

It is recommended to shake the basket or flip 
your food once or more, as desired to check 
for doneness. This will also allow even cooking 
and browning.

White smoke is 
coming out from 
the unit

Excess oil and naturally high fat 
foods may produce white smoke 
while cooking.

This is normal. It is recommended to empty 
oils or fats accumulated in the cooking pot 
between batches of cooking to avoid excess 
smoke.

The air fryer basket and cooking 
tray have not been cleaned from 
previous use.

Follow care and maintenance instruction to 
clean accessories and remove dried food 
debris or grease after every use.

Using oil with low smoke point 
such as olive oil may excess 
smoke.

Use oil with high smoke point such as 
avocado, canola or grapeseed oil.

Black smoke is 
coming out from 
the unit

Food is burning.
Immediately turn off the unit and unplug. Wait 
for smoke to stop before opening the air fryer 
basket. Clean all accessories thoroughly.

There is a circuit problem.

Immediately turn off the unit and unplug. 
Wait for smoke to stop before opening the air 
fryer basket. Contact customer service for 
assistance. 

 WARNING: DO NOT attempt to use the 
unit.

Display shows 
error code

ERR 01 or E1

Temperature sensor open 
circuit.  WARNING:

Stop using the unit when these error codes 
appear.

Disconnect from power supply and contact 
Customer Service immediately.

Display shows 
error code

ERR 02 or E2

Temperature sensor short 
circuit.

Display shows 
error code

ERR 03 or E3
Overheating.

Troubleshooting
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LIMITED WARRANTY 
FOR NUTRICOOK

Nutricook’s limited warranty 
obligations are confined to the 
terms set forth below:

Nutricook warrants this product 
against defects in materials and 
workmanship for a period of two 
years from the date of original retail 
purchase. This limited warranty is 
valid only in the country in which the 
product is purchased and comes 
with the product at no extra charge, 
however shipping and processing 
fees will be incurred for returns, 
replacements and or refunds.

OBTAINING WARRANTY SERVICE
For limited warranty service, simply 
visit www.nutricookworld.com for 
Customer Service details of your 
respective territory or contact our 
customer service department at 
support@nutricookworld.com 
and we will be glad to help you. 
When you contact our customer 
service department you will be 
asked for your name, address, 
telephone number and to provide 
proof of the original purchase 
(receipt) containing a description 
of the product(s), purchase date, 
and the appropriate Nutricook 
bar code(s). Before you send your 
product for limited warranty service 
please make sure to keep a copy 
of all relevant documents for your 
files (receipt, etc.). It is always 
recommended to purchase product 
insurance and tracking services 
when sending your product for 
service. Remember, shipping and 
processing fees will be incurred and 
are not covered by the two-year 
limited warranty.

 EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
This Nutricook Two-Year Limited 
Warranty applies only to Nutricook 
products distributed by or for 
Nutricook that can be identified 
by the “Nutricook” trademark, 
trade name, logo and bar code. 
Nutricook’s Two-Year Limited 
Warranty does not apply to any 
other products that may appear 
to be authentic, but were not 
distributed/sold by Nutricook.

Normal wear and tear is not covered 
by this limited warranty.

This limited warranty applies to 
consumer use only, and is void when 
the product is used in a commercial 
or institutional setting.

This limited warranty extends 
only to the original consumer 
purchaser and is not transferable. In 
addition, proof of purchase must be 
demonstrated.

Repair or replacement of the 
product (or, if repair or replacement 
is not feasible, a refund of the 
purchase price) is the exclusive 
remedy of the consumer under this 
limited warranty. Nutricook shall 
not be liable for any incidental or 
consequential damages for breach 
of this limited warranty or any 
implied warranty on this product.

This limited warranty does not apply: 
(a) to damage caused by accident, 
abuse, misuse, or misapplication; 
(b) to damage caused by 
improper maintenance (including 
unauthorized parts service); (c) to 
a product or a part that has been 
modified in any way; (d) if any 
Nutricook bar code or trademark 
has been removed or defaced; and 
or (e) if the product has been used 
with an adapter/converter.

THIS LIMITED WARRANTY AND 
THE REMEDIES SET FORTH ABOVE 
ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU 
OF ALL OTHER WARRANTIES, 
REMEDIES AND CONDITIONS, 
WHETHER ORAL OR WRITTEN, 
EXPRESS OR IMPLIED. NUTRICOOK 
SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY

AND ALL IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF 
NUTRICOOK CANNOT LAWFULLY 
DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES 
UNDER THIS LIMITED WARRANTY, 
ALL SUCH WARRANTIES, 
INCLUDING WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE LIMITED IN DURATION TO 
THE DURATION OF THIS LIMITED 
WARRANTY. No Nutricook reseller, 
agent, or employee is authorized 
to make any modification to this 
warranty.

NUTRICOOK IS NOT RESPONSIBLE 
FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM ANY BREACH OF 
WARRANTY OR CONDITION, OR 
UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOST PROFITS, DOWNTIME, 
GOODWILL, DAMAGE TO OR 
REPLACEMENT OF EQUIPMENT 
AND PROPERTY. NUTRICOOK 
SPECIFICALLY DOES NOT 
REPRESENT THAT IT WILL BE ABLE 
TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER 
THIS LIMITED WARRANTY.

Warranty
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دليل المستخدم
احرص على قراءة دليل المستخدم هذا جيدا قبل استخدام الوحدة.

مقالة هوائية 3 فيجين
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مرحًبا بك!

Nutricook مرحًبا بكم في
طهي سهل، طعام لذيذ، غذاء أفضل:

.Nutricook هذا ما تحصل عليه عندما تكون جزًءا من مجتمع
نسعد بانضمامك لنا!

هياء نبدأ.

انضم إلينا 
#ElevateYourLife

@nutricookworld

اكتشف المزيد من منتجاتنا
واإلكسسوارات على موقعنا.

www.nutricookworld.com

للحصول على مساعدة:
فريق خدمة العمالء لدينا جاهز دائًما

لإلجابة على األسئلة أو حل المشكالت.
support@nutricookworld.com :البريد اإللكتروني
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قبل البدء

احرص على إزالة جميع مواد التغليف والتخلص منها بأمان وأي ملصقات مؤقتة من - 1
داخل وخارج المقالة الهوائية. وتأكد من عدم وجود أي مواد تعبئة أسفل وحول سلة 

مقالة الهواء وصينية الطهي.

تحقق من أن جميع األجزاء تعمل.- 2

ضع مقالة الهواء على سطح مستقر ونظيف ومقاوم للحرارة وجاف وبعيًدا عن مصادر - 3
الحرارة الخارجية. تأكد من وجود مساحة كافية خلف وفوق المقالة الهوائية. اترك مساحة 

كافية إلزالة سلة المقالة الهوائية بأمان.

احرص على قراءة جميع المعلومات التحذيرية والتدابير االحتياطية المهمة الموجودة في - 4
دليل المستخدم هذا، حيث قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث تلف في الممتلكات 

أو التعرض إلصابة شخصية.

على اتباع تعليمات العناية والصيانة في دليل المستخدم هذا لتنظيف المقالة الهوائية - 5
قبل الطهي. اغسل سلة المقالة الهوائية وصينية الطهي بماء دافئ وصابون. ثم قم 

بشطفها وتجفيفها بالكامل قبل االستخدام.

امسح الجزء الداخلي والخارجي من المقالة الهوائية بقطعة قماش مبللة قلياًل وجففها - 	
بمنشفة.

ضع صينية الطهي في السلة. تأكد من تركيب السدادات المطاطية. ثبت سلة المقالة - 	
الهوائية بالهيكل.

السدادات المطاطية

تحتوي صينية الطهي على 4 سدادات مطاطية تحافظ على صينية الطهي مثبتة أسفل 	 
سلة المقالة الهوائية، وتمنع الصينية من مالمسة السلة مباشرًة، وتحول دون تلف 

الطالء غير الالصق.

يوصى بإزالة السدادات المطاطية عند التنظيف فقط. لإلزالة السدادات اسحبها 	 
جانًبا، سدادة في كل مرة بدًءا من األسفل. إلعادة تركيبها مرة أخرى، ضع المطاط في 

الفتحات، وادفع جانًبا واحًدا في كل مرة. يجب تركيب السدادات المطاطية قبل استخدام 
المقالة الهوائية.

*تحذير: احرص على قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وبشكل كامل، واحتفظ به للرجوع إليه في 
المستقبل. حيث قد يؤدي عدم االلتزام بتعليمات السالمة الموجودة فيه إلى وقوع إصابات خطيرة.

معلومات تحذيرية وتدابير احتياطية مهمة

 تحذير! يعمل هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء االستخدام؛. ولتجنب مخاطر وقوع إصابات 
بالغة اقرأ كافة اإلرشادات جيدا قبل استخدام الجهاز.

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائًما مراعاة احتياطات السالمة األساسية، بما في ذلك المعلومات 
الهامة التالية.

السالمة العامة
تجنب لمس األسطح الساخنة. واستخدم 	 

مقابض أو مواد عازلة. ويمكن أيًضا 
استخدام قفازات الفرن أو حامالت األواني.

 تنبيه! يجب توخي الحذر الشديد عند 	 
نقل الجهاز وبداخله زيوت ساخنة أو أي 

سوائل أخرى.

ُيحظر غمر السلك أو القابس أو أي جزء من 	 
أجزاء الجهاز في الماء أو غيره من السوائل 

للحماية من وقوع صدمات كهربائية.

تعد الرقابة الدقيقة أمرًا بالغ األهمية عند 	 
استخدام أي من األجهزة من قبل األطفال 

أو بالقرب منهم.

هذا الجهاز ليس بلعبة، لذا ال ينبغي على 	 
األطفال العبث به.

يتعين مراقبة األطفال حرًصا على عدم 	 
قيامهم باللعب في الجهاز وعبثهم به.

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من 	 
ِقبل األشخاص )بما فيهم األطفال( ذوي 

القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية 
المحدودة أو أولئك الذين ينقصهم الخبرة 

والمعرفة، ما لم يكن ذلك االستخدام تحت 
إشراف أو وفًقا للتعليمات الموصى بها 

من المسؤولين عن سالمتهم. 

انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي في 	 
حال عدم استخدام الجهاز وأثناء فكه وقبل 

تنظيفه، واحرص على ترك الجهاز ليبرد قبل 
تركيب أو فك أي من أجزاءه وأيًضا قبل 

التنظيف.

تجنب استخدام هذا الجهاز ألي أغراض 	 
أخرى غير تلك المصنوع من أجله. فهذا 

الجهاز مخصص على سطح المنضدة 

فقط. تجنب االستخدام في األماكن 
المفتوحة.

هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة 	 
مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم 

عن بعد.

تجنب العبث بأي من آليات السالمة.	 

ُيحظر وضع الجهاز فوق أي موقد غازي 	 
ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن 
أو بالقرب منهم. تؤدي الحرارة الصادرة من 

مصدر خارجي إلى إتالف الجهاز.

تجنب استخدام المقالة الهوائية بالقرب 	 
من المواد القابلة لالشتعال كالستائر 
ومفارش المائدة وما إلى ذلك. وضع 

الوحدة واستخدمها دائًما على سطح مستو 
وثابت ومقاوم للحرارة بعيًدا عن مصادر 

الحرارة أو السوائل.

يحظر وضع ورق المخبوزات أو البرشمان 	 
في المقالة الهوائية بدون وجود طعام 

فوقه، إذ قدي يؤدي دوران الهواء إلى رفع 
الورق ومالمسته لعنصر التسخين.

احرص دائًما على استخدام حاويات تتحمل 	 
الحرارة العالية، ويجب توخي أقصى درجات 
الحذر عند استخدام حاويات ليست معدنية 

أو زجاجية.

يحظر وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو 	 
فوق األجهزة األخرى أثناء الطهي, حيث 

يجب ترك مساحة خالية خلف الجهاز تقدر 
بحوالي 5 بوصات على األقل مع ترك نفس 

المساحة على الجانبين األيسر / األيمن 
والجانب العلوي من الجهاز. 

يمنع وضع أي شيء فوق المقالة الهوائية. 	 
عند عدم االستخدام ُيحظر تخزين أي شيء 
داخل المقالة الهوائية بخالف الملحقات 
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المصاحبة.

إليقاف تشغيل الجهاز اضغط على 	 
، وانزع القابس عن مقبس  ،POWER

التيار الموجود على الحائط.

 تنبيه!  السطح الساخن: يعمل 	 
هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء 
االستخدام؛. لذا يجب توخي الحذر تجنًبا 

لإلصابة بأي حروق أو حدوث حرائق أو غير 
ذلك من األضرار.

 تنبيه! يكون هذا الجهاز ساخًنا أثناء 	 
التشغيل ويحتفظ بالحرارة لبعض الوقت 

بعد إيقافه. احرص دائًما على استخدام 
قفازات سليمة لحماية اليدين عند التعامل 

مع المواد الساخنة، واترك األجزاء المعدنية 
لتبرد قبل التنظيف. ال تضع أي شيء فوق 

الجهاز أثناء تشغيله أو عندما يكون ساخنًا.

تجنب مالمسة األجزاء المتحركة.	 

يمنع وضع أي مواد قابلة لالشتعال 	 
على حجيرة الطهي كالورق أو الكرتون أو 

البالستيك أو الستايروفوم أو الخشب.

يوصى بإجراء ما يلزم من صيانة بعد كل 	 
استخدام. راجع قسم العناية والصيانة في 
دليل المستخدم الحالي. احرص على ترك 

الجهاز حتى يبرد قبل التنظيف.

يمنع وضع األطعمة كبيرة الحجم أو 	 
األواني المعدنية في المقالة الهوائية ألنها 

قد تتسبب في نشوب حريق أو إصابات 
شخصية.

يمنع مأل سلة المقالة الهوائية بالطعام، 	 
فقد تالمس الكمية الزائدة من الطعام 

عنصر التسخين، األمر الذي قد يتسبب في 
نشوب حريق.

المقالة الهوائية تعمل بالهواء الساخن 	 
فقط. يمنع مأل السلة بالزيت أو الدهون، 
فقد ينتج عن ذلك حدوث حريق أو إصابة 

شخصية.

لتجنب خطر نشوب حريق وتلف الممتلكات 	 
واإلصابة الشخصية يمنع رش زيت الطعام 

في حجيرة الطهي.

 تحذير! تجنب لمس أي إكسسوارات 	 
أثناء الطهي أو بعده مباشرة. واترك الجهاز 

ليبرد.

 تنبيه! أثناء عملية القلي الهوائي يتم 	 
إطالق البخار الساخن من فتحة مخرج 

الهواء. احرص على إبقاء يديك ووجهك 
بعيًدا عن الفتحة. وكن حذًرا أيًضا من البخار 

الساخن والهواء عند إزالة سلة المقالة 
الهوائية من الجهاز.

 تنبيه! احرص على عدم إعاقة منفذ خرج 	 
البخار.

يمنع استخدام المقالة الهوائية بدون وضع 	 
السلة في مكانها. فلن تعمل المقالة إال 

إذا كانت السلة مغلة بالكامل.

لتجنب اإلصابة الشخصية احرص دائًما 	 
على استخدام وسائل حماية مناسبة لليد، 

وتوخي الحذر عند إضافة أو إزالة الطعام 
من سلة المقالة الهوائية.

 تنبيه! بعد القلي بالهواء الساخن 	 
يصبح درج الطهي وسلة المقالة الهوائية 

واألطعمة المقلية ساخنا, لذلك يجب 
توخي الحذر الشديد عند التعامل مع سلة 

المقالة الهوائية.

يمنع وضع األيدي غير المحمية داخل الجهاز 	 
حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

يمنع لمس األسطح الساخنة بيد غير 	 
مغطاة.

 تنبيه! يجب توخي الحذر الشديد عند 	 
التخلص من الزيت الساخن أو السوائل من 

سلة المقالة الهوائية.

 تحذير! يمنع قلب سلة المقالة الهوائية 	 
بعد الطهي، فقد تسقط صينية الطهي 

الساخنة، وتسبب خطًرا على السالمة.

عند طهي األطعمة الغنية بالدهون 	 
الطبيعية يمنع قلب سلة المقالة الهوائية 
بعد الطهي ألن صينية الطهي قد تسقط 

وفيها الدهون الزائدة المجمعة في السلة، 
األمر الذي يشكل خطًرا على السالمة. 

استخدم ملقط لنقل الطعام من السلة.

تجنب استخدام حشوات تنظيف معدنية 	 
لتنظيف الجهاز. فقد تنفصل شظايا 

معدنية منها مما يتسبب في خطر حدوث 
صدمة كهربائية.

تجنب شطف الجهاز تحت الحنفية.	 

إذا بدأ انبعاث دخان أسود من المقالة 	 
الهوائية فأوقف تشغيلها، وافصلها 

عن التيار الكهربائي. الدخان األبيض أمر 
طبيعي، وقد ينتج عن تسخين الدهون 

أو تناثر الطعام. يدل الدخان األسود إلى 
احتراق الطعام أو وجود مشكلة في الدائرة 
الكهربائية. انتظر حتى يتوقف الدخان قبل 
فتح سلة المقالة الهوائية. اتصل بخدمة 

العمالء للحصول على المساعدة.

في حالة تعطل الجهاز أثناء االستخدام، 	 
اسحب سلة المقالة الهوائية على الفور من 

هيكل الجهاز, ثم انزع القابس عن مقبس 
التيار الموجود على الحائط, يمنع استخدام 

أو محاولة إصالح الجهاز المعطل.

تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء 	 
االستخدام.

على إبقاء السلك الكهربائي بعيًدا عن 	 
متناول األطفال والرضع لتجنب خطر 

الصدمة الكهربائية واالختناق.

 تحذير! بعد القلي بالهواء تأكد من وضع 	 
سلة المقالة الهوائية على سطح مستقر 
ونظيف ومقاوم للحرارة وجاف عند نقل 

الطعام من السلة.

يمنع تحريك المقالة الهوائية الساخنة أو 	 
التي تحتوي على طعام ساخن, بل اتركها 

لتبرد قبل نقلها.

 تحذير! ال يجب استخدام المقالة 	 
الهوائية هذه لغلي الماء.

 تحذير! يمنع استخدام هذه المقالة 	 
الهوائية لقلي األطعمة في الزيت الغزير.

على جميع مستخدمي هذا الجهاز قراءة 	 
كتيب التعليمات هذا وفهمه جيًدا قبل 

تشغيل الجهاز أو تنظيفه, حيث يؤدي عدم 
اتباع أي من المعلومات التحذيرية والتدابير 

االحتياطية المهمة الخاصة باالستخدام 
اآلمن وإساءة استخدام الجهاز إلى إبطال 

الضمان الخاص بك وإحداث خطر اإلصابة 
الخطيرة.

	 	



السالمة الكهربائية
 تنبيه: لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، يحظر غمر السلك أو القابس أو قاعدة المقالة الهوائية في 

الماء أو أي سائل آخر.

ب استخدام هذا المنتج في مناطق 	  تجنَّ
ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو تحتوي 

ب  على أنواع مختلفة من القوابس، وتجنَّ
أيًضا استخدام أي نوع من أنواع مهيئات 
القوابس أو أجهزة تحويل الجهد مع هذه 
الحلة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث 

قصور كهربائي أو حريق أو صدمة كهربائية 
أو إصابة شخصية أو تلف المنتج.

ب تعديل القابس بأي حال من األحوال، 	  تجنَّ
حيث يؤدي ذلك إلى بطالن الضمان. 

ُيحظر سحب كبل الطاقة أو ثنيه أو إساءة 	 
استخدامه. 

فقد يؤدي استخدام إكسسوارات أو أجزاء 	 
غير موصى بها أو غير مباعة من ِقبل شركة 

Nutricook إلى نشوب حرائق أو حدوث 
صدمات كهربائية أو إصابات شخصية أو 

تلف الجهاز عالوًة على إبطال الضمان.

احرص على استبدال كبل الطاقة في حالة 	 
تلفه من خالل وكيل الخدمة المعتمد أو 

أشخاص مؤهلين؛ وذلك لتجنب أي مخاطر 
محتملة.

احرص دائًما على إيقاف تشغيل الجهاز 	 
وفصله عن التيار الكهربائي عندما ال يكون 

قيد االستخدام أو قبل التنظيف. 

ب تعليق كبل الطاقة على حافة الطاولة 	  تجنَّ
ب سحب السلك أو ثنيه  أو المنضدة. تجنَّ
أو إتالفه. احرص على عدم لمس السلك 
لألسطح الساخنة، بما في ذلك الموقد.

ًقا على حافة 	  ب ترك كبل الطاقة معلَّ تجنَّ
المنضدة أو المكتب أو مالمسته ألي 

أسطح ساخنة، ألنه من الممكن أن 
يتشابك السلك، ويؤدي إلى سقوط الجهاز. 

ولفحصه أو إصالحه أو ضبطه كهربائًيا 
وميكانيكًيا، احرص على أخذ الكبل ألي فني 

مؤهل.

ُيحظر تشغيل الجهاز باستخدام سلك أو 	 
قابس تالف، وكذلك ُيحظر تشغيله بعد 

تعرضه لعطل ما أو سقوطه أو تلفه بأي 
صورة من الصور.

ُيعد استخدام المهايئات والمحوالت تعديل 	 
غير ُمصرح به يتسبب في إبطال الضمان. 

حيث قد يؤدي استخدام هذا المنتج في 

مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة 
إلى تلفه.

تجنب استخدام كبل إطالة ويستخدم سلك 	 
طاقة قصير مع هذا الجهاز لتقليل مخاطر 

إمساك األطفال بالسلك، ومنعه من 
االلتفاف على المنضدة أو سطح الطاولة 

حيث يمكن سحبه أو التعثر به عن طريق 
الخطأ.

تحذير من اللدائن

 تنبيه: لمنع اللدائن من االنتقال من سطح المنضدة 
أو سطح الطاولة أو أي أثاث آخر، ضع وقايات غير 

بالستيكية أو وسادات بين الجهاز وبين سطح المنضدة 
أو الطاولة, حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تغميق 
الجزء الخارجي وقد تحدث عيوب دائمة أو قد تظهر البقع 

على الجهاز.

احتفظ بهذه التعليمات!

لالستخدام المنزلي فقط

األبعادالوزنالفولطيةالطاقةالقدرةالطراز

المقالة الهوائية 3 
AF357V1700 وات5.7 لتر

220-240 فولت
60/50 هرتز

x 31.4 x 41.3 32.8 سم6 كجم

مواصفات المنتج:

المحتويات

00	1 المقالة الهوائي قاعدة	 
سلة المقالة الهوائية	 
صينية الطهي	 
دليل المستخدم	 
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نظرة عامة على أجزاء المقالة الهوائية
*مالحظة: الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائًما الرجوع إلى المنتج الفعلي.

زر التشغيل
يستخدم لتشغيل / إيقاف الوحدة.

1

 TEMP عنصر تحكم

LIGHT زر

استخدم مجموعة األسهم لضبط درجة حرارة 
الطهي.

يستخدم إلضافة أو إطفاء المصباح يدوًيا.

3

2

تفاصيل لوحة التحكم

 TIME عنصر تحكم
استخدم مجموعة من األسهم لضبط وقت 

الطهي.

4

TEMP/TIME شاشة عرض
عرض درجة حرارة الطهي والوقت وعرض 

الرسائل.

5

مؤشرات حالة الطهي
- يضيء عندما يدخل أحد 

برامج الطهي في دورة 
التسخين المسبق التلقائية. 
تتحرك أشرطة الحالة إلظهار 

التقدم. ال يعم مع إعادة 
التسخين والتجفيف.

التسخين 
المسبق

	

 SKIP PREHEAT زر

 SAVE زر

اضغط على الزر لتخطي مرحلة التسخين 
المسبق التلقائي.

اضغط لحفظ اإلعدادات  أ- 
على األزرار المفضلة.

عندما تكون الوحدة في وضع   ب- 
االستعداد   

اضغط مع االستمرار على هذا 

	

8

- يضيء في منتصف فترة 
الطهي لبعض برامج الطهي 

لإلشارة إلى ضرورة رج/تقليب 
الطعام للقلي المتساوي.

- يضيء عند اكتمال وقت 
الطهي.

الرج 

تم 

- يضيء عندما يبدأ وقت 
الطهي في العد التنازلي. 

تتحرك أشرطة الحالة لعرض 
تقدم الطهي.

الطهي 

صينية طهي غير الصقة

سلة المقالة الهوائية

تنفيس الهواء )يقع في الجزء الخلفي من 
المقالة الهوائية(

لوحة التحكم الرقيمة

مقبض سلة المقالة الهوائية

سدادة مطاطية

نافذة زجاجية
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CANCEL زر

 START زر

أزار المفضالت 

استخدم الزر إللغاء أي عملية. يؤدي الضغط 
على هذا الزر إلى إعادة الوحدة إلى وضع 

االستعداد.

استخدم زر START لبدء برنامج الطهي.

البرمجة اليدوية اضغط على أي من األزرار 
لبرمجة وصفاتك المفضلة يدوًيا، وحفظها 

للوصول إليها بلمسة واحدة.

12

11

10

القلي الهوائي- 1
الخبز- 2
التحميص- 3
إعادة التسخين- 4
التجفيف- 5

برامج الطهي
9

	 الضبط المسبق

5 برامج الطهي الرئيسية

بطاطس مقلية- 1
الدجاج- 2
البرجر- 3
شرائح اللحم- 4
األسماك- 5
السمبوسة- 6

الرسائل على شاشة العرض

رسالة العرض عند توصيل 
الوحدة بالكهرباء.

عرض درجة الحرارة 
والوقت.

مالحظات حول تنسيق 
الوقت: 

أثناء اختيار البرنامج وإدخال 
اإلعدادات يكون تنسيق 
 HH: MM الوقت هو

)00:10 يعني 10 دقائق( 

أثناء التسخين والطهي يتم 
حساب الوقت بتنسيق 

.MM: SS

عند استخدام برنامج 
"التجفيف" يتم العد 

التنازلي للوقت بتنسيق 
HH: MM إذا تم ضبط 

الوقت على أكثر من 
ساعة واحدة، ويتحول إلى 
تنسيق MM: SS إذا كان 

الوقت المتبقي أقل من 
ساعة.

تعرض الرسالة عند 
 CANCEL الضغط على

بعد بدء برنامج الطهي.

تعرض الرسالة عند 
الضغط على SAVE بعد 

إدخال اإلعدادات في زر 
FAVORITE. يشير إلى 

أنه قد تم حفظ اإلعدادات 
.FAVORITE في زر

تعرض الرسالة عند تحديد 
 ،FAVORITE أي من أزرار

وعدم وجود إعدادات 
محفوظة.

رسالة العرض عندما 
تكون الوحدة في وضع 

االستعداد. يشير إلى اختيار 
برنامج طهي

تعرض الرسالة عند اكتمال 
وقت الطهي.

تعرض الرسالة لرموز 
الخطأ. راجع قسم 

"استكشاف األخطاء 
وإصالحها" في دليل 

المستخدم الحالي 
للحصول على إرشادات 
حول ما يمكن وما يمنع 

فعله عند ظهور رمز خطأ.

تعرض الرسالة عند إيقاف 
تشغيل الوحدة.

تعرض الرسالة عندما 
تكون السلة مفتوحة.

تظهر الرسالة عند 
قيام الوحدة بالتسخين 

المسبق.

تظهر الرسالة عند اكتمال 
التسخين المسبق.

الزر الستعادة إعدادات المصنع 
االفتراضية لجميع برامج الطهي.
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اختبار التشغيل األولي

إعادة تعيين اإلعدادات األصلية لبرامج اإلضاءة الداخلية
الطهي 

أزار المفضالت

حفظ تلقائي لدرجة الحرارة ووقت الطهي

هذه الخطوة اختيارية، ولكن يوصى بها للتعرف على المقالة الهوائية 3 فيجين، والتأكد من أنها تعمل 
بشكل صحيح. كما أنها تساعد على التخلص من أي بقايا أو روائح في مقالة الهواء المتبقىة بعد الشحن.

مالحظة: يجب أن تتم هذه العملية مع عدم وجود طعام في سلة المقالة الهوائية.

- اضغط على زر اإلضاءة للتشغيل.
- اضغط مرة أخرى إليقاف التشغيل.

- يضيء المصباح الداخلي تلقائًيا بعد التسخين المسبق، وفي منتصف عملية الطهي، وفي آخر دقيقتين 
من وقت الطهي، وعند فتح السلة.

- بشكل افتراضي يظل المصباح الداخلي مضيًئا لمدة دقيقتين.

أعد ضبط إعدادات جميع برامج الطهي - 1
فوًرا: عندما تكون الوحدة في وضع 

االستعداد اضغط مع االستمرار على زر 
SAVE لمدة 3 ثوان حتى تصدر الوحدة 

صفيًرا. تم اآلن استعادة اإلعدادات األصلية 
لجميع برامج الطهي. 

إعادة تعيين إعدادات برامج الطهي كل - 2
على حدة: عندما تكون الوحدة في وضع 

قم ببرمجة أزرار FAVORITE بإعدادات وصفاتك المفضلة للوصول إليه بسرعة بلمسة واحدة. 

حدد برنامج من برامج الطهي. - 1
اضبط الوقت ودرجة الحرارة حسب الرغبة - 2

باستخدام مجموعة األسهم.
اضغط على زر START للبدء. - 3
بمجرد الضغط على START يتم حفظ - 4

التعديالت التي تم إجراؤها في برنامج 

 تنبيه! 
تجنب لمس السطح الساخن واإلكسسوارات أثناء الطهي أو بعده مباشرة.  تصبح سلة المقالة 	 

الهوائية وصينية الطهي شديدة السخونة أثناء عملية الطهي. تجنب المالمسة البدنية األجزاء 
الساخنة. احرص دائًما على ارتداء أدوات حماية مناسبة لليد عند التعامل مع المواد الساخنة لتجنب 

الحروق واإلصابات الجسدية الخطيرة. اترك الملحقات تبرد تماًما قبل التنظيف.

ضع المقالة الهوائية على سطح ثابت - 1
ومستٍو ونظيف ومقاوم للحرارة وجاف، 

وبالقرب من مخرج التيار الكهربائي.
تأكد من إدخال صينية الطهي في سلة - 2

المقالة الهوائية بدون أي طعام. 
وصل الوحدة بمأخذ الطاقة.- 3
4 -.AIR FRY اضغط على زر
اضبط الوقت على 10 دقائق، واضغط - 5

.START على
تقوم الوحدة بالتسخين المسبق: وتعرض - 6

ADD FOOD )أضف الطعام( بعد 
اكتمال التسخين المسبق.

عند ظهور ADD FOOD )أضف الطعام( - 7
افتح السلة وأغلقها. ال تقم بإضافة أي 

طعام.
تعرض الشاشة الوقت تنازليا.- 8
عند ظهور SHAKE )رج الطعام( افتح - 9

السلة وأغلقها.
10 - ENJOY بعد اكتمال وقت الطهي تظهر

على الشاشة.
اترك الوحدة لتبرد.- 11

أنت اآلن على أتم استعداد الستخدام الجهاز. 
فطهي مريح!

الطهي

التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطاإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

75 درجة 75 -200 درجة مئويةدرجة الحرارة
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

نعمنعم
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00وقت الطهي

1 - .FAVORITE اضغط على أي من أزرار
في حالة عدم وجود إعدادات محفوظة - 2

سابقة تعرض الشاشة EMPTY )فارغ(، 
 CANCELبدء( و( START وال يضيئ

)إلغاء(. 

الطهي المحدد تلقائًيا، ويتم تجاوز 
اإلعدادات األصلية. تصبح اإلعدادات 
المحفوظة هي اإلعدادات االفتراضية.

استخدم مجموعة األسهم الموجودة على - 3
اليسار مباشرة لضبط درجة الحرارة وعلى 

اليمين لضبط وقت الطهي. 

بعد إدخال اإلعدادات المطلوبة اضغط - 4
على SAVE )حفظ(. تظهر SAVED )تم 

الحفظ( على الشاشة.

تصبح اإلعدادات اآلن هي اإلعدادات - 5
االفتراضية لزر FAVORITE المحدد. 

اضغط على زر START لبدء الطهي.- 6

االستعداد اضغط مع االستمرار على 
برنامج الطهي الذي تريد إعادة ضبطه لمدة 

3 ثوان حتى تصدر الوحدة صفيًرا. تمت 
اآلن استعادة اإلعدادات األصلية لبرنامج 

الطهي المحدد.
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التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

200 درجة درجة الحرارة
مئوية

75 -200 درجة 
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

نعمنعم

 00:10وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)10 دقائق(

التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

ية
قل

 م
س

ط
طا

ب

75 -200 درجة 180 درجة مئويةدرجة الحرارة
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

نعمنعم
 12:18 وقت الطهي

+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)18 دقائق(

اج
دج

ال

190 درجة مئويةدرجة الحرارة
75 -200 درجة 

مئوية
75 درجة 

مئوية
200 درجة 

مئوية
+/- 5 درجة 

مئوية
نعمنعم

 12:25 وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)25 دقيقة(

جر
لبر

75 -200 درجة 200 درجة مئويةدرجة الحرارةا
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

نعمنعم
 12:20 وقت الطهي

+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)20 دقيقة(

اضغط على AIR FRY أو أي من إعدادات - 1
AIR FRY المسبقة.

اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات - 2
األسهم الموجودة على اليسار.

اضبط الوقت باستخدام مجموعة األسهم - 3
على اليمين.

مالحظة:
يمكن إجراء تعديالت في درجة الحرارة والوقت 
أثناء اختيار البرنامج أو في أي وقت أثناء دورة 

الطهي.
اضغط على زر START للبدء. تدخل - 4

الوحدة دورة التسخين المسبق 
األوتوماتيكي. 

SKIP PREHEAT يضيئ. تعرض 	 
الشاشة PRE قبل ووقت التسخين بالعد 

التنازلي.
يضيء مؤشر حالة PREHEAT، ويومض 	 

شريط الحالة.
يمكن تخطي دورة التسخين المسبق 	 

باستخدام زر SKIP PREHEAT )تخطي 
التسخين المسبق(.

بمجرد اكتمال دورة التسخين المسبق - 5
تعرض الشاشة ADD FOOD )أضف 

الطعام(.
افتح السلة، وأضف الطعام إلى سلة - 6

المقالة الهوائية.
أغلق السلة لبدء الطهي. تدخل الوحدة دورة - 7

الطهي.
يعد الوقت تنازلًيا حتى اكتمال الدورة.	 
 	 ،COOKING يضيء مؤشر حالة

ويومض شريط الحالة األولى. تتقدم 
أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهي.

في منتصف وقت الطهي تصدر الوحدة - 8
صوًتا ويومض SHAKE )رج الطعام( على 

الشاشة.

يومض SHAKE )رج الطعام(، ويظل 	 
معروًضا حتى تفتح السلة. يتم تذكيرك كل 

دقيقة إذا ظلت السلة غير مفتوحة أثناء 
دورة الطهي.

يوصى بشدة برج أو تقليب الطعام حتى 	 
أثناء القلي. اتبع الخطوات الواردة في 

قسم "رج الطعام" في دليل المستخدم 
الحالي.

مالحظة:	 
يقوم برنامج FRIES )البطاطس 

 SAMOSAالمحمرة( و
)السمبوسة( بضبط درجة الحرارة 
تلقائًيا على 200 درجة مئوية في 

منتصف وقت الطهي. راجع خاصية 
 SmartTemp Technology

للحصول على مزيد من التفاصيل.
عند اكتمال وقت الطهي تعرض الشاشة - 9

ENJOY )تم(.
يضيء مؤشر الحالة DONE )تم( مع 	 

شريط الحالة.

التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

حم
الل

ح 
رائ

75 -200 درجة 200 درجة مئويةدرجة الحرارةش
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

نعمنعم

 12:06 وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)06 دقائق(

ك
ما

س
األ

200 درجة مئويةدرجة الحرارة
75 -200 درجة 

مئوية
75 درجة 

مئوية
200 درجة 

مئوية
+/- 5 درجة 

مئوية
نعمنعم

 00:10وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)10 دقائق(

سة
بو

سم
75 -200 درجة 180 درجة مئويةدرجة الحرارةال

مئوية
75 درجة 

مئوية
200 درجة 

مئوية
+/- 5 درجة 

مئوية
نعمنعم

 12:12 وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)12 دقيقة(

يمنع مأل سلة المقالة الهوائية بالطعام، إذا يؤدي الملء الزائد إلى طهي غير متساٍو. يوصى بقلي 	 
كميات صغيرة من الطعام ألن هذا يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطهي وتحمير الطعام 

بشكل متساٍو.
احذر البخار الساخن عند فتح سلة المقالة الهوائية أثناء الطهي وبعده. 	 
يمنع وضع األطعمة كبيرة الحجم أو األواني المعدنية في المقالة الهوائية.	 
احرص على عدم إعاقة منفذ خرج البخار.	 
تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء االستخدام.	 
استخدم دائًما قفازات فرن أو قفازات مقاومة للحرارة، وملقط بطرف سيليكون للتقليب أو الرج أو 	 

إخراج الطعام. كن حذًرا للغاية ألن الوحدة واألطعمة المطهية ساخنة جًدا.

القلي الهوائي
مثالي لجعل األطعمة المقلية المفضلة خالية من الجلوتين.

الضبط المسبق للقلي الهوائي
وظائف القلي الهوائي المبرمجة مسبًقا ألطعمة معينة.
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التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

150 درجة درجة الحرارة
مئوية

75 -200 درجة 
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

ال يوجدنعم

 12:30 وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)30 دقيقة(

الخبز
مثالي لتحضير الكيك والمافين والبراونيز والمعجنات،

1 -BAKE اضغط على
اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات - 2

األسهم الموجودة على اليسار.
اضبط الوقت باستخدام مجموعة األسهم - 3

على اليمين.
مالحظة:

يمكن إجراء تعديالت في درجة الحرارة 
والوقت أثناء اختيار البرنامج أو في أي وقت 

أثناء دورة الطهي.
اضغط على زر START للبدء. تدخل - 4

الوحدة دورة التسخين المسبق 
األوتوماتيكي. 

SKIP PREHEAT يضيئ. تعرض 	 
الشاشة PRE قبل ووقت التسخين بالعد 

التنازلي.
يضيء مؤشر حالة PREHEAT، ويومض 	 

شريط الحالة. 
يمكن تخطي دورة التسخين المسبق 	 

باستخدام زر SKIP PREHEAT )تخطي 
التسخين المسبق(.

بمجرد اكتمال دورة التسخين المسبق - 5
تعرض الشاشة ADD FOOD )أضف 

الطعام(.
افتح السلة، وأضف الطعام إلى سلة - 6

المقالة الهوائية.
أغلق السلة لبدء الطهي. تدخل الوحدة دورة - 7

الطهي.
يعد الوقت تنازلًيا حتى اكتمال الدورة.	 

 	 ،COOKING يضيء مؤشر حالة
ويومض شريط الحالة األولى. تتقدم 

أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهي.
عند اكتمال وقت الطهي تعرض الشاشة - 8

ENJOY )تم(.
يضيء مؤشر الحالة DONE )تم( مع 	 

شريط الحالة.

1 -ROAST اضغط على
اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات - 2

األسهم الموجودة على اليسار.
اضبط الوقت باستخدام مجموعة األسهم - 3

على اليمين.
مالحظة:

يمكن إجراء تعديالت في درجة الحرارة والوقت 
أثناء اختيار البرنامج أو في أي وقت أثناء دورة 

الطهي.
اضغط على زر START للبدء. تدخل - 4

الوحدة دورة التسخين المسبق 
األوتوماتيكي. 

SKIP PREHEAT يضيئ. تعرض 	 
الشاشة PRE قبل ووقت التسخين بالعد 

التنازلي.
يضيء مؤشر حالة PREHEAT، ويومض 	 

شريط الحالة. 
يمكن تخطي دورة التسخين المسبق 	 

باستخدام زر SKIP PREHEAT )تخطي 
التسخين المسبق(.

بمجرد اكتمال دورة التسخين المسبق - 5
تعرض الشاشة ADD FOOD )أضف 

الطعام(.
افتح السلة، وأضف الطعام إلى سلة - 6

المقالة الهوائية.
أغلق السلة لبدء الطهي. تدخل الوحدة دورة - 7

الطهي.
يعد الوقت تنازلًيا حتى اكتمال الدورة.	 
 	 ،COOKING يضيء مؤشر حالة

ويومض شريط الحالة األولى. تتقدم 
أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهي.

عند اكتمال وقت الطهي تعرض الشاشة - 8
ENJOY )تم(.

يضيء مؤشر الحالة DONE )تم( مع 	 
شريط الحالة.

التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

200 درجة درجة الحرارة
مئوية

75 -200 درجة 
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

ال يوجدنعم

 12:15 وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)15 دقيقة(

التحميص
مثالي لطهي أنواع متعددة من اللحوم والدواجن والخضروات. 

افتح سلة المقالة الهوائية وأضف طعامك - 1
ثم أغلقها.

2 -.REHEAT اضغط على
اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات - 3

األسهم الموجودة على اليسار.
اضبط الوقت باستخدام مجموعة األسهم - 4

على اليمين.
مالحظة:

يمكن إجراء تعديالت في درجة الحرارة والوقت 
أثناء اختيار البرنامج أو في أي وقت أثناء دورة 

الطهي.
اضغط على زر START للبدء. تدخل - 5

الوحدة دورة الطهي. 
يعد الوقت تنازلًيا حتى اكتمال الدورة.	 
 	 ،COOKING يضيء مؤشر حالة

ويومض شريط الحالة األولى. تتقدم 
أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهي.

التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

170 درجة درجة الحرارة
مئوية

75 -200 درجة 
مئوية

75 درجة 
مئوية

200 درجة 
مئوية

+/- 5 درجة 
مئوية

ال يوجدال يوجد

 12:15 وقت الطهي
+/- 1 دقيقة1 ساعة1 دقيقة00:01 - 01:00)15 دقيقة(

إعادة التسخين
مثالي إلعادة تسخين بقايا الطعام )مثل البيتزا( للحصول على نتيجة مقرمشة.

SMARTTEMP للبطاطا المحمرة والسمبوسا
 SmartTemp السمبوسا( على تقنية( SAMOSA و )البطاطس المحمرة( FRIES تحتوي خيارات

المتطورة التي تقوم تلقائًيا بضبط درجة الحرارة في منتصف برنامج الطهي. يحتوي البرنامجان على درجة 
حرارة محددة مسبًقا تبلغ 180 درجة مئوية للنصف األول من وقت الطهي، وتتغير تلقائًيا إلى 200 درجة 

مئوية للنصف المتبقي من وقت الطهي.

تقوم تقنية SmartTemp الفريدة بطهي البطاطس / السمبوسة على درجة حرارة منخفضة تبلغ 180 
درجة مئوية للنصف األول من وقت الطهي، مما يسمح بطهي الطعام بتأني من الداخل. في النصف 
الثاني من وقت الطهي تزيد درجة الحرارة تلقائًيا إلى 200 درجة مئوية، مما يجعل البطاطس المحمرة / 

السمبوسة مقرمشة للغاية من الخارج.
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نصائح مفيدة

احرص دائًما على تجفيف الطعام قبل الطهي للحصول على اللون البني المحبب )التحمير( وتجنب - 1
الدخان الزائد.

يمنع مأل سلة المقالة الهوائية بالطعام، إذا يؤدي الملء الزائد إلى طهي غير متساٍو. يوصى بقلي - 2
كميات صغيرة من الطعام ألن هذا يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطهي وتحمير الطعام 

بشكل متساٍو.

يساعد رش الزيت في الحصول على أفضل نتيجة, حيث يتم توزيع الزيت بالتساوي وبكميات بسيطة - 3
جًدا. استخدم زيوت بنقطة دخان عالية كزيت الكانوال أو األفوكادو أو زيت بذور العنب أو زيت نباتي 
للمساعدة في تقليل الدخان أثناء الطهي. تنتج الزيوت ذات نقطة الدخان المنخفضة كزيت الزيتون 

المزيد من الدخان.

يوصى برش أو إضافة كمية صغيرة من الدهون إلى الطعام في حالة إضافة التوابل أو البقسماط - 4
للتأكد من عدم التصاق هذه المكونات الخفيفة بالطعام. تقوم المقالة الهوائية بتدوير الهواء 

بسرعة ودفعه إلى الطعام أثناء عملية لطهي، مما قد يؤدي إلى إخراج المكونات الخفيفة إذا لم تكن 
ملتصقة بالطعام بشكل صحيح.

عند طهي األطعمة الغنية بالدهون الطبيعية يوصى بإفراغ الزيت والدهون المجمعة في السلة بين - 5
الُدفعات لتجنب الدخان الزائد.

يوصى بهز السلة أو تقليب الطعام مرة أو أكثر حسب الرغبة للتحقق من اكتمال طهيه. يسمح - 6
هذا أيًضا بالطهي والتحمير. احرص دائًما على مراعاة احتياطات السالمة عند هز السلة أو تقليب 

األطعمة.

مالحظة:	 
دورة التسخين المسبق ال تعمل مع 

.REHEAT وظيفة
عند اكتمال وقت الطهي تعرض الشاشة - 6

ENJOY )تم(.

يضيء مؤشر الحالة DONE )تم( مع 	 
شريط الحالة.

التسخين المسبق زيادةالحد األقصىالحد األدنىنطاق الضبطافتراضياإلعداد
تذكير بالرجالتلقائي

50 درجة درجة الحرارة
35 درجة 35 -80 درجة مئويةمئوية

مئوية
80 درجة 

مئوية
+/- 5 درجة 

مئوية
ال يوجدال يوجد

08:00 )8 وقت الطهي
15 دقيقة24 ساعة1 ساعة01:00 - 24:00ساعات(

التجفيف
مثالي لتجفيف الفواكه والخضروات واللحوم لوجبات خفيفة لذيذة وصحية.

افتح سلة المقالة الهوائية، وأضف الطعام - 1
ثم أغلقها.

2 -.DEHYDRATE اضغط على
اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات - 3

األسهم الموجودة على اليسار.
اضبط الوقت باستخدام مجموعة األسهم - 4

على اليمين.
مالحظة:

يمكن إجراء تعديالت في درجة الحرارة والوقت 
أثناء اختيار البرنامج أو في أي وقت أثناء دورة 

الطهي.
اضغط على زر START للبدء. تدخل - 5

الوحدة دورة الطهي. 

يعد الوقت تنازلًيا حتى اكتمال الدورة. 	 
 	 ،COOKING يضيء مؤشر حالة

ويومض شريط الحالة األولى. تتقدم 
أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهي.

مالحظة:	 

دورة التسخين المسبق ال تعمل مع 
وظيفة التجفيف.

عند اكتمال وقت الطهي تعرض الشاشة - 6
ENJOY )تم(.

يضيء مؤشر الحالة DONE )تم( مع 	 
شريط الحالة.

هز الطعام

أمسك بسلة المقالة الهوائية فوق سطح - 1
مقاوم للحرارة وهزها أو قلب الطعام بحذر.

مالحظة: عند طهي األطعمة الغنية 
بالدهون بشكل طبيعي قلب الطعام 

باستخدام ملقط برأس سيليكون. يمنع هز 
السلة لتجنب تناثر السوائل الساخنة.

حسب نوع الطعام قد تكون السلة ثقيلة - 2
جًدا بحيث ال يمكن هزها. في هذه الحالة 
تأكد من وضع سلة المقالة الهوائية على 
سطح ثابت ومقاوم للحرارة، ثم هزها أو 

قلب الطعام جيدا. إذا لم تهتز السلة بسبب 

 AIR FRY أثناء عملية الطهي هز السلة أو قلب الطعام لطهيه وتحميره بشكل متساٍو. يحتوي برنامج
وجميع اإلعدادات المسبقة على وظيفة تذكير بالهز التلقائي يتم تنشيطها في منتصف عملية الطهي. 

يوصى بهز السلة، أو تقليب طعامك مرة أو أكثر ، إذا رغبت في ذلك.

 تنبيه: 
احذر البخار الساخن عند سحب سلة المقالة الهوائية من الوحدة.	 

الوزن فاستخدم ملقًطا برأس السيليكون 
بداًل من ذلك.

 تحذير!
ألغراض السالمة يوصى باستخدام 	 

ملقط برأس السيليكون لتقليب 
الطعام الذي يحتوي على الدهون أو 

أي سوائل ساخنة. قد تتناسر الدهون 
والسوائل الزائدة من السلة عند الهز.

قم دائًما بتصريف أي دهون زائدة 	 
أو سوائل ساخنة من سلة المقالة 

الهوائية. قد ينتج عن الدهون الزائدة 
دخان عند تسخينها لفترة أطول.
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 800-NUTRI مالحظة: إذا واجهت أي مشكلة غير مدرجة أعاله فاتصل بخدمة العمالء على
(68874) أو أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى support@nutricookworld.com للحصول على 

المساعدة.

 POWER تحذير: لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف المقالة الهوائية، اضغط دائًما على زر
إليقاف تشغيل المقالة، وانزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف. وتأكد من أن جميع 

أجزاء وإكسسوارات المقالة الهوائية قد تم تبريدها تماًما.

تنبيه:
تجنب غمر سلك الطاقة أو المقالة الهوائية في الماء أو أي سوائل أخرى.	 
تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الصوف الخشن أو ضمادات التنظيف المعدنية.	 
تجنب استخدام حشوات تنظيف معدنية لتنظيف الجهاز. فقد تنفصل شظايا معدنية منها 	 

مما يتسبب في خطر حدوث صدمة كهربائية.
احرص على تجفيف جميع األجزاء واإلكسسوارات جيًدا بعد التنظيف أو قبل االستخدام أو قبل 	 

تخزين المقالة الهوائية.
	 تأكد من أن جميع األجزاء واألسطح جافة تماًما قبل توصيل المقالة الهوائية بمأخذ الطاقة, 	 

حيث قد تؤدي األجزاء الرطبة إلى حدوث صدمة كهربائية.
احرص دائًما على تنظيف المقالة الهوائية جيًدا بعد االستخدام.	 
يمنع تخزين أي شيء فوق المقالة الهوائية.	 
يمنع تخزين أي شيء داخل المقالة الهوائية بخالف سلة الطهي.	 

العناية والصيانة

القطع 
طريقة ونصائح التنظيفواإلكسسوارات

قاعدة المقالة الهوائية 
وسلك التوصيل

الجزء الخارجي من المقالة الهوائية بقطعة قماش ناعمة ورطبة. يجفف بمنشفة جيًدا.	 
يمنع الغمر في الماء أو أي سائل آخر.	 
نظف الجزء الداخلي من المقالة الهوائية بقطعة قماش ناعمة ورطبة بما في ذلك لفائف التدفئة إلزالة 	 

الدهون وبقايا الطعام. جفف بقطعة قماش ناعمة.
 تحذير! تأكد دائًما من جفاف السطح الداخلي والخارجي بما في ذلك ملف التسخين قبل التخزين أو استخدام 

المقالة الهوائية.

سلة المقالة الهوائية

اغسل سلة المقالة الهوائية بالماء الدافئ والصابون وإسفنجة غير كاشطة. تأكد من إزالة جميع الشحوم 	 
المتراكمة وبقايا الطعام. اشطف األجزاء الداخلية جيدا وجففها بالكامل.

مالحظة: يمكن غسل سلة المقالة الهوائية في غسالة األطباق.
مالحظة: سلة المقالة الهوائية ذات طالء غير الصق. لتجنب أي ضرر يلحق بالطالء غير الالصق يمنع استخدام 

األواني المعدنية ومواد التنظيف الكاشطة.

صينية الطهي والسدادات 
المطاطية

قم بإزالة السدادات المطاطية وغسلها بالماء الدافئ والصابون وإسفنجة غير كاشطة. تأكد من إزالة جميع 	 
الشحوم وبقايا الطعام. اشطف األجزاء الداخلية جيدا وجففها بالكامل. ركب السدادات المطاطية قبل 

إعادة صينية الطهي إلى سلة المقالة الهوائية.
اغسل صينية الطهي بالماء الدافئ والصابون وإسفنجة غير كاشطة. تأكد من إزالة جميع الشحوم وبقايا 	 

الطعام. اشطف األجزاء الداخلية جيدا وجففها بالكامل.

مالحظة: صينية الطهي بها طالء غير الصق. لتجنب أي ضرر يلحق بالطالء غير الالصق يمنع استخدام األواني 
المعدنية ومواد التنظيف الكاشطة.

الحلالسبب المحتملالمشكلة

لم يتم توصيل الوحدة بالكهرباء.المقالة الهوائية ال تعمل
ب استخدام الوحدة في مناطق  وصل الوحدة بمأخذ الطاقة. تجنَّ

ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو تحتوي على أنواع مختلفة 
من القوابس، اضغط على POWER  للتشغيل.

 CLOSE تظهر رسالة
BASKET )أغلق السلة( 

على الشاشة
سلة المقالة الهوائية مفتوحة.

أغلق سلة المقالة الهوائية.
عند الطهي فإن إغالق سلة المقالة الهوائية بعد فتحها 

يستأنف دورة الطهي.

سلة المقالة الهوائية محملة بإفراط.الطعام غير مطهي جيًدا

يمنع مأل سلة المقالة الهوائية بالطعام، إذا يؤدي الملء الزائد 
إلى طهي غير متساٍو. يوصى بقلي كميات صغيرة من الطعام 

ألن هذا يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطهي وتحمير 
الطعام بشكل متساٍو.

يوصى بهز السلة أو تقليب الطعام مرة أو أكثر حسب الرغبة 
للتحقق من اكتمال طهيه. يسمح هذا أيًضا بالطهي والتحمير.

انبعاث دخان أبيض من 
الوحدة.

قد ينتج عن الزيت الزائد واألطعمة الغنية 
بالدهون بشكل طبيعي دخان أبيض أثناء 

الطهي.

وهذا أمر طبيعي، ومع ذلك، يوصى بإفراغ الزيوت أو الدهون 
المتراكمة في إناء الطهي بين دفعات الطهي لتجنب الدخان 

الزائد.

لم يتم تنظيف سلة المقالة الهوائية 
وصينية الطهي من االستخدام السابق.

اتبع تعليمات العناية والصيانة لتنظيف اإلكسسوارات، وإزالة 
بقايا الطعام الجاف أو الشحوم بعد كل استخدام.

قد ينتج عن استخدام زيت بنقطة دخان 
منخفضة كزيت الزيتون دخاًنا زائًدا.

استخدم الزيت الذي يحتوي على نقطة دخان عالية كزيت 
األفوكادو أو زيت الكانوال أو زيت بذور العنب.

ينبعث من الوحدة دخان 
أسود.

الطعام يحترق.
أوقف تشغيل الوحدة فوًرا وافصلها عن التيار الكهربائي. انتظر 

حتى يتوقف الدخان قبل فتح سلة المقالة الهوائية. نظف 
جميع الملحقات جيًدا.

توجد مشكلة في دائرة كهربائية.

أوقف تشغيل الوحدة فوًرا وافصلها عن التيار الكهربائي. انتظر 
حتى يتوقف الدخان قبل فتح سلة المقالة الهوائية. اتصل 

بخدمة العمالء للحصول على المساعدة. 

 تحذير: ال تحاول استخدام الوحدة.

تعرض الشاشة رمز الخطأ.
E1 01 أو ERR

دائرة استشعار درجة الحرارة مفتوحة

 تحذير:
يلزم إيقاف الوحدة بعد ظهور رموز األخطاء.

افصل التيار الكهربائي، واتصل بخدمة العمالء على الفور.

تعرض الشاشة رمز الخطأ.
E2 02 أو ERR

قصر دائرة استشعار درجة الحرارة

تعرض الشاشة رمز الخطأ.
E3 03 أو ERR

ارتفاع درجة الحرارة.

استكشاف األعطال وإصالحها

تحذير: ال تغمر المقالة الهوائية في الماء.
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ضمان منتجات NUTRICOOK المحدود
تقتصر التزامات ضمان Nutricook المحدود 

على الشروط الواردة أدناه:

تضمن شركة Nutricook ذات المسؤولية 
المحدودة خلو منتجاتها من عيوب المواد 

والتصنيع لمدة عامين من تاريخ الشراء، ويسري 
هذا الضمان المحدود فقط في البلد الذي 

تم فيه شراء المنتج ويكون ملحًقا مع المنتج 
دون أي رسوم إضافية، ولكن سيتم فرض 

رسوم الشحن والتجهيز على عمليات اإلعادة أو 
االستبدال أو استرداد األموال.

الحصول على خدمات الضمان
للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى 

www.nutricookworld. فقط زيارة
com لالطالع على تفاصيل خدمة العمالء 

في منطقتك أو االتصال بقسم خدمة العمالء 
 support@nutricookworld.com على

وسنكون سعداء لمساعدتك, وعند االتصال 
بقسم خدمة العمالء لدينا، سُيطلب منك 

التصريح باسمك وعنوانك ورقم هاتفك وإثبات 
الشراء )اإليصال( األصلي الذي يحتوي على 

وصف المنتج )المنتجات( وتاريخ الشراء والرمز 
الشرطي المناسب لشركة Nutricook, لذا يرجى 
التأكد من االحتفاظ بنسخة من جميع المستندات 

التي تقدمها )اإليصال وما إلى ذلك( قبل إرسال 
المنتج للحصول على خدمة الضمان المحدود. 

وُيوصى دائما بشراء خدمات التأمين والتتبع 
عند إرسال المنتج للصيانة، وتذكر بأنك ستتكبد 

رسوم الشحن والتجهيز ولن يغطيهما الضمان 
لمدة عامين.

 االستثناءات والقيود

ق ضمان Nutricook المحدود لمدة  ال يطبَّ
عامين إال على منتجات Nutricook الموَزعة 

من ِقبل Nutricook أو لحسابها والتي 
يمكن تحديدها من خالل العالمة التجارية 

“Nutricook” واالسم التجاري والشعار والرمز 
الشريطي. وال يسري الضمان المحدود لمدة 
عامين على أي منتجات أخرى قد تبدو أصلية 

ولكن لم يتم توزيعها / بيعها بواسطة نوتريكوك.
ال يشمل الضمان حاالت البلى واستهالك المنتج 

بصورة طبيعية.

ويسري هذا الضمان في حالة استخدام المنتج 
من قبل المستهلك فحسب، وُيعد باطاًل عند 

استخدام هذا المنتج في إطار تجاري أو مؤسسي.
يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك 
األصلي وغير قابل للتحويل، كما يجب تقديم 

إثبات الشراء لطلب خدمة الضمان،
يمثل إصالح المنتج أو استبداله )أو استرداد 

سعر الشراء إذا لم يكن هناك إمكانية لإلصالح 
أو االستبدال( التعويض الحصري الُمقدم 

للمستهلك بموجب هذا الضمان المحدود، وال 
تتحمل شركة Nutricook مسؤولية أي أضرار 

عرضية أو تبعية النتهاك هذا الضمان المحدود أو 
أي ضمان ضمني على هذا المنتج.

 )a( :ال يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي
األضرار الناجمة عن حادث أو سوء معاملة أو 
سوء استخدام أو سوء تطبيق، أو )b( األضرار 
الناجمة عن أعمال الصيانة غير الصحيحة )بما 
 )c( أو ،)في ذلك صيانة أجزاء غير مصرح بها

المنتجات أو األجزاء التي تم إجراء تعديالت عليها 
بأي طريقة، أو )d( األجهزة التي تم إزالة أو محو 

الرمز الشريطي أو العالمة التجارية من عليها، 
أو )e( إذا تم تشغيل المنتج باستخدام مهايئ/

محول طاقة.
تعد هذه الضمانات أو أي تعويضات سبق ذكرها 
حصرية وتحل محل كافة الضمانات والتعويضات 
والشروط األخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية 
 NUTRICOOK ا. وال تتحمل أو عبر عنها ضمنيًّ

أي مسؤولية حيال أي من
الضمانات الضمنية، بما في ذلك -على سبيل 

المثال ال الحصر- ضمانات صالحية البيع في 
األسواق والمالئمة لغرض معين، وإذا لم تتمكن 
شركة NUTRICOOK من إخالء مسؤوليتها من 
الناحية القانونية بموجب هذا الضمان فإن كافة 

الضمانات بما فيها من ضمانات صالحية العرض 
في السوق والصالحية لغرض معين تكون 

مقتصرة على مدة معينة من مدة هذا الضمان 
المحدود. وال يسمح ألي بائع أو وكيل أو موظف 
معتمد لدى نوتريكوك بإجراء أي تعديل على هذا 

الضمان.

تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة 
أو خاصة أو عرضية أو تابعة تكون ناجمة عن 

انتهاك الضمان أو الشروط أو بموجب أي نظرية 
قانونية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر فقدان األرباح أو مدة التوقف أو اإلضرار 

بالسمعة أو تلف الممتلكات والمعدات أو 
استبدالها، وال تصرح NUTRICOOK تحديدًا 

بقدرتها على إصالح أي منتج بموجب هذا 
الضمان المحدود.

الضمان

25 24



مقالة هوائية 3 فيجين

AF357V :رقم الطراز
nutricook® | www.nutricookworld.com | جميع الحقوق محفوظة. 

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي، إننا نسعى على الدوام لتحسين منتجاتنا؛ لذا فإن المواصفات الواردة 
هنا عرضة للتغيير دون إشعار.

.Caliber Brands FZE عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة Nutricook
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