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SAFETY
• By ignoring the safety instructions the

manufacturer cannot be held responsible for
the damage.

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

• Never move the appliance by pulling the
cord and make sure the cord cannot
become entangled.

• The appliance must be placed on a stable,
level surface.

• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the
purpose it is made for. In worst case the
food can catch fire. (i.e. do not use more
than one tea spoon of oil, no meat that will
release to much grease or water intended
for boiling foods.

• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can
be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning

use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years. Cleaning
and user maintenance shall not be made by
children unless older than 8 and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance
in the water or any other liquid.

• The appliance is to be connected to a
socket-outlet having an earthed contact (for
class I appliances).

• WARNING: If the surface is cracked, switch
off the appliance to avoid the possibility of
an electric shock.

• Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.

• The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.

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

EN
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• Surfaces indicated with this logo are
liable to get hot during use.

• In order to prevent disruptions of the airflow do
not put anything on top of the appliance and
make sure there is always 10 centimeter of free
space around the appliance.

• After the baking process the appliance needs to
cooldown, this cooling process will activate
automatically when the timer is done. Avoid to
unplug the appliance from the net socket before
the cooling process is finished because the
remaining hot air can damage the appliance.

• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:

• Staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments.

• By clients in hotels, motels and other residential
type environments.

• Bed and breakfast type environments.
• Farm houses.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

Cleaning and maintenance
• Before cleaning, unplug the appliance and wait

for the appliance to cool down.
• Never immerse the device in water or any other

liquid. The device is not dishwasher proof.
• Clean the pan and removable grid with hot

water, some washing-up liquid and a non-
abrasive sponge. The pan and removable grid
are not dishwasher-proof.

• If dirt is stuck to the removable grid or the
bottom of the pan, fill the pan with hot water
with some washing-up liquid. Put the removable
grid in the pan and let the pan and the grid soak
for about 10 minutes.

• Clean the appliance with a damp cloth. Never
use harsh and abrasive cleaners, scouring pad
or steel wool, which damages the device.

PARTS DESCRIPTION
1. Base
2. Pan
3. Removable grid
4. Temperature/Time control knob (start/stop)
5. Display
6. Program select touch buttons

Display description
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1 Programmable function 1 10 Meat function

2 Programmable function 2 11 Press to set temperature or
long-press (5s) to start WiFi
pairing

3 Blinking when Aerofryer is
cooking, off otherwise

12 Off if not connected, blinking
when in Wi-Fi pairing mode
and on when connected

4 Display 13 On when Aerofryer is
cooling down after cooking

5 °C: On when display shows
temperature

14 Round start/stop control
knob

6 Min: On when display shows
time

15 On when keep-warm
remains enabled after a
program, blinking when
keep-warm function is active

7 Chips function 16 Press to set time, long-press
(5s) to factory reset

8 Chicken function 17 Bread function

9 Fish function 18 Pie function

BEFORE THE FIRST USE
• Remove all packaging material.
• Remove any stickers or labels from the appliance.
• Thoroughly clean the parts with hot water, some washing-up

liquid and a non-abrasive sponge.
• Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.

EN
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• Place the appliance on a stable, horizontal and level surface, do not
place the appliance on non-heat-resistant surfaces.

• Place the removable grid in the pan properly.
• This is an air fryer that works on hot air. Do not fill the pan with

oil or frying fat.
• In order to prevent disruptions of the airflow do not put anything

on top of the appliance and make sure there is always 10
centimeter of free space around the appliance.

USE
• Put the mains plug in an earthed wall socket.
• Carefully pull the pan out of the air fryer.
• Put the ingredients in the basket.
• Slide the pan back into the air fryer.
• Do not touch the pan during and sometime after use, as it gets very

hot. Only hold the pan by the handle.
• There are 6 frying programs included: CHIPS, CHICKEN, PIE,

BREAD, STEAK, FISH and 2 adjustable programs (the 1 and 2 on
display). Use the corresponding function depending on the type of
food you wish to prepare.

• Press the round control knob to turn on the Aerofryer. Select the
desired function by touching the icon touch button, the select function
is blinking. Press the start/stop round control knob to start.

• When you select the function, the Aerofryer will start the
corresponding program. When you have chosen the wrong program,
you can cancel by pressing the start/stop round control knob. After this
you can select another function. It is also possible to adjust the chosen
program by changing the time and temperature.

• It is also possible to start the device without selecting a function. Set
the time and temperature with the timer and temperature knob, select
time or temperature pushing the time or temperature touch button on
display, then adjust by turning the start/stop round control knob. Press
the start/stop round control knob to start.

• The temperature can be set between 80 and 200 degrees, the time
can be set between 1 and 60 minutes.

• When you pull out the pan during the frying process, the device will
shut off automatically within 5 seconds. When you reinsert the device,
the program will resume.

• Excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
• Some ingredients require shaking halfway through the preparation

time. To shake the ingredients, pull the pan out of the appliance by the
handle and shake it. Then slide the pan back into the air fryer.

• When you hear the timer beep 5 times, the set preparation time has
elapsed. The device will shut off after 20 seconds. Pull the pan out of
the appliance and place it on a heat resistant surface.

• Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet,
simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few
extra minutes.

• Empty the basket into a bowl or onto a plate. When a batch of
ingredients is ready, the air fryer is instantly ready for preparing
another batch.

• The device can be switched off by pressing the round start/stop control
knob, it takes approximately 20 seconds to turn the device off.

USING THE SMART AEROFRYER WITH THE HOMEWIZARD KITCHEN
APP
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• The fryer can be used manually with its built-in controls or you
can use a smart phone to control it. Before you begin, ensure the
Homewizard kitchen app is downloaded. The Homewizard
kitchen app is available on Android and iOS.

Pair your Smart Aerofryer to HomeWizard kitchen app
1. Unpack the device and remove the stickers and packaging

materials.
2. Put the plug into the wall socket.
3. Install the “HomeWizard Kitchen” App on your smartphone.
4. Press on the round control knob to turn on the Aerofryer.
5. Long-press the “temperature” button for 5 seconds then the WIFI

icon will appear on the display.
6. Follow the instruction in the app to connect your Aerofryer.

Tips
• Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time

optimizes the end result and can help prevent unevenly fried
ingredients.

• Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your
ingredients in the air fryer within a few minutes after you've added
the oil.

• Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages
in the air fryer.

• Place a baking tin or oven dish in the basket if you want to bake a
cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled
ingredients.

• You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat
ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Item Detail

Volume 4.5 l

App available Yes

Keep warm function Yes

Control panel Digital

Touchscreen Yes

Preprogrammed baking programs 6

Programmable baking programs 2

Temperature range 80-200 °C

Timer function Yes

High speed air convection Yes

Frying without oil Yes

Type of Wi-Fi network Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz

Power 1500 Watt

DECLARATION OF CONFORMITY
• Hereby, Smartwares Europe declares that the radio equipment

type 182037 is in compliance with Directive 2014/53/EU
• The full text of the EU declaration of conformity is available at the

following internet address: www.princesshome.eu/doc

EN
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ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.

Support
You can find all available information and spare parts at
www.princesshome.eu!
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TURVALLISUUS
• Jos turvallisuusohjeita ei noudateta,

valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
• Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan,

huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden
haltijan vaihtaa se, jotta vältytään
sähköiskun vaaralta.

• Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta
ja varmista, ettei johto sotkeennu.

• Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle
alustalle.

• Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien
tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen. Pahimmassa
tapauksessa ruoka voi syttyä tuleen. (Älä
käytä enempää kuin yksi teelusikallinen
öljyä, äläkä lihaa, joka vapauttaa paljon
rasvaa tai ruoan keittämiseen tarkoitettua
vettä.)

• Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä
laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-
vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä
henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla
on puutteellinen kokemus tai tuntemus,
mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen
turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät

siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto
alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa
käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8-
vuotiaita ja valvottuina.

• Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa,
pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.

• Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan
(luokan I laitteille).

• VAROITUS: Jos pinta on haljennut, kytke
laite pois päältä sähköiskumahdollisuuden
välttämiseksi.

• Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.

• Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen
käytön aikana.

• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.

• Tässä logossa näytetyt pinnat
tulevat kuumiksi käytön aikana.

FI
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• Älä estä ilmavirtausta laittamalla jotain laitteen
päälle ja pidä aina vähintään 10 cm vapaata
tilaa laitteen ympärillä.

• Leivonnan jälkeen laitteen on annettava
jäähtyä. Tämä jäähtymisprosessi käynnistyy
automaattisesti ajastinajan päätyttyä. Älä irrota
virtapistoketta pistorasiasta ennen jäähtymisen
päättymistä, sillä jäljelle jäävä kuuma ilma voi
vaurioittaa laitetta.

• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotitalouksissa ja samankaltaisissa
ympäristöissä, kuten:

• Henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä.

• Asiakkaiden käytössä olevissa tiloissa
hotelleissa, motelleissa ja muissa
asuinympäristöissä.

• Majoituksen ja aamiaisen tarjoavissa
ympäristöissä.

• Maataloissa.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Puhdistus ja ylläpito
• Ennen puhdistusta irrota laite sähköverkosta ja

odota, että laite viilenee.

• Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen. Laite ei kestä konepesua.

• Puhdista pannu ja irrotettava ritilä huolellisesti
kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja
hankaamattomalla pesusienellä. Pannu ja
irrotettava ritilä eivät ole konepesun kestäviä.

• Jos irrotettavaan ritilään tai pannun pohjaan on
tarttunut jäämiä, täytä pannu kuumalla vedellä
ja lisää siihen astianpesuainetta. Laita
irrotettava ritilä pannuun ja anna pannun ja
ritilän liota noin 10 minuuttia.

• Puhdista laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä
vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita,
hankaustyynyä tai teräsvillaa, jotka voivat
vahingoittaa laitetta.

OSIEN KUVAUS
1. Jalusta
2. Kori
3. Irrotettava ritilä
4. Lämpötila/ajan säätönuppi (käynnistä/sammuta)
5. Näyttö
6. Ohjelman valinnan kosketuspainikkeet

Näytön kuvaus
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1 Ohjelmoitava toiminto 1 10 Lihan valmistustoiminto

2 Ohjelmoitava toiminto 2 11 Paina asettaaksesi
lämpötilan tai paina pitkään
(5 s) aloittaaksesi Wi-Fi-
laiteparin muodostamisen

3 Vilkkuu, kun Aerofryer on
käynnissä, muulloin pois
päältä

12 Pois päältä, jos ei yhteyttä,
vilkkuu, jos Wi-Fi-laiteparia
muodostetaan ja palaa
jatkuvasti, kun yhdistettynä

4 Näyttö 13 Palaa jatkuvasti, kun
Aerofryer jäähtyy käytön
jälkeen

5 °C: Palaa jatkuvasti, kun
lämpötila näkyy näytössä

14 Pyöreä käynnistä/sammuta-
säätönuppi

6 Min: Palaa jatkuvasti, kun
näytössä näkyy lämpötila

15 Palaa jatkuvasti, kun
lämpimänäpito on käytössä
ohjelman päätyttyä; vilkkuu,
kun lämpimänäpito on
käytössä

7 Ranskanperunoiden
valmistustoiminto

16 Paina asettaaksesi ajan,
paina pitkään (5 s)
palauttaaksesi
tehdasasetukset

8 Kanan valmistustoiminto 17 Leivän valmistustoiminto

9 Kalan valmistustoiminto 18 Piiraan valmistustoiminto

FI



Ohjekirja

12

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
• Poista kaikki pakkausmateriaali.
• Poista kaikki tarrat ja etiketit laitteesta.
• Puhdista osat huolellisesti kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja

hankaamattomalla pesusienellä.
• Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.
• Aseta laite vakaalle, vaakasuoralle pinnalle. Älä aseta laitetta

kuumuutta kestämättömille pinnoille.
• Aseta irrotettava ritilä koriin oikein.
• Tämä on kuumalla ilmalla toimiva ilmapaistin. Älä täytä pannua

öljyllä tai paistorasvalla.
• Ilmavirtauksen varmistamiseksi älä aseta esineitä laitteen päälle

ja huolehdi siitä, että laitteen ympärillä on aina vähintään 10 cm
vapaata tilaa.

KÄYTTÖ
• Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Vedä varovasti pannu ulos ilmapaistimesta.
• Aseta ainekset koriin.
• Liu'uta pannu takaisin ilmapaistimeen.
• Älä kosketa koria kypsennyksen aikana äläkä vähään aikaan

kypsennyksen jälkeen, sillä se tulee hyvin kuumaksi. Pitele koria vain
sen kahvasta.

• Laitteessa on kuusi paisto-ohjelmaa: RANSKANPERUNAT, KANA,
PIIRAS, LEIPÄ, PIHVI, KALA ja kaksi säädettävää ohjelmaa (näytön
numerot 1 ja 2). Käytä oikeaa toimintoa valmistettavan ruoan mukaan.

• Kytke Aerofryer päälle pyöreää säätönuppia painamalla. Valitse
haluamasi toiminto koskettamalla kuvakkeen kosketuspainiketta,
jolloin valitun toiminnon valo alkaa vilkkua. Käynnistä laite painamalla
pyöreää käynnistä/sammuta-säätönuppia.

• Kun valitset toiminnon, Aerofryer käynnistää vastaavan ohjelman. Jos
olet valinnut väärän ohjelman, voit peruuttaa sen painamalla pyöreää
käynnistä/sammuta-säätönuppia. Tämän jälkeen voit valita toisen
toiminnon. Valitun ohjelman säätäminen on myös mahdollista aikaa ja
lämpötilaa muuttamalla.

• Laite voidaan myös käynnistää valitsematta toimintoa. Voit asettaa
ajan ja lämpötilan ajastimen ja lämpötilan nupilla: valitse aika tai
lämpötila painamalla näytöllä olevaa kosketuspainiketta ja säädä
kääntämällä pyöreää käynnistä/sammuta-säätönuppia. Käynnistä laite
painamalla pyöreää käynnistä/sammuta-säätönuppia.

• Lämpötilaksi voidaan asettaa 80–200 astetta ja ajaksi 1–60 minuuttia.
• Jos vedät pannun ulos paistoprosessin aikana laite sammuu

automaattisesti 5 sekunnin kuluessa. Ohjelma jatkuu, kun työnnät
laitteen takaisin paikalleen.

• Ainesten ylimääräinen öljy kerääntyy korin pohjalle.
• Jotkin ainekset vaativat ravistelua valmistusajan puolivälissä.

Ravistele aineksia vetämällä kori kahvasta pitäen ulos laitteesta ja
ravistele sitä. Liu’uta sitten kori takaisin laitteeseen.

• Kun ajastimen merkkiääni kuuluu 5 kertaa, asetettu valmistusaika on
päättynyt. Laite sammuu 20 sekunnin kuluttua. Vedä kori ulos
laitteesta ja aseta se lämpöä kestävälle alustalle.

• Tarkista, ovatko ainekset kypsyneet. Jos ainekset eivät ole vielä
kypsyneet, liu’uta kori takaisin laitteeseen ja lisää ajastimeen muutama
minuutti.
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• Tyhjennä kori maljaan tai lautaselle. Aineserän ollessa valmis
ilmapaistin on välittömästi valmis seuraavan erän valmistukseen.

• Laitteen voi sammuttaa painamalla pyöreää käynnistä/sammuta-
säätönuppia, minkä jälkeen laite sammuu noin 20 sekunnin
kuluttua.

SMART AEROFRYERIN KÄYTTÖ HOMEWIZARD KITCHEN -
SOVELLUKSEN KANSSA
• Kiertoilmakypsennintä voidaan käyttää manuaalisesti sen

sisäänrakennetuilla asetuksilla, tai voit ohjata sen käyttöä
älypuhelimella. Varmista ennen aloittamista, että Homewizard
Kitchen -sovellus on ladattuna. Homewizard Kitchen -sovellus on
saatavana Android- ja iOS-puhelimiin.

Luo pariliitos Smart Aerofryerin ja Homewizard Kitchen -
sovelluksen välille.
1. Poista laite pakkauksesta ja poista tarrat ja pakkausmateriaalit.
2. Työnnä pistoke pistorasiaan.
3. Asenna ”Homewizard Kitchen” -sovellus älypuhelimeesi.
4. Kytke Aerofryer päälle pyöreää säätönuppia painamalla.
5. Paina lämpötilan painiketta pitkään (5 s). Wi-Fi-kuvake ilmestyy

näyttöön.
6. Liitä älypuhelin Eerofryeriin sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Vinkkejä
• Pienempien ainesten ravistelu valmistuksen puolivälissä optimoi

lopputuloksen ja voi auttaa estämään epätasaisesti paistuneet
ainekset.

• Lisää hieman öljyä tuoreisiin perunoihin rapean lopputuloksen
saamiseksi. Paista aineksesi ilmapaistimessa muutaman
minuutin kuluessa öljyn lisäämisen jälkeen.

• Älä valmista ilmapaistimessa erittäin rasvaisia aineksia, kuten
makkaroita.

• Aseta paisto- tai uuniastia koriin, jos haluat valmistaa kakun tai
piirakan, tai jos haluat valmistaa helposti rikkoutuvia tai täytettyjä
aineksia.

• Voit käyttää ilmapaistinta myös ainesten lämmittämiseen
uudelleen. Lämmitä ainekset uudelleen asettamalla lämpötilaksi
150 °C ja ajaksi 10 minuuttia.

FI
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TEKNISET TIEDOT
Nimike Tiedot

Tilavuus 4,5 L

Sovellus saatavana Kyllä

Lämpimänäpitotoiminto Kyllä

Säätöpaneeli Digitaalinen

Kosketusnäyttö Kyllä

Esiohjelmoidut paisto-ohjelmat 6

Ohjelmoitavat paisto-ohjelmat 2

Lämpötila-alue 80–200 °C

Ajastintoiminto Kyllä

Suuritehoinen ilmankierto Kyllä

Öljytön kypsennys Kyllä

Wi-Fi-yhteyden tyyppi Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Teho 1 500 W

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
• Smartwares Europe vakuuttaa, että tyypin 182037 radio- ja

telepäätelaite noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia
• EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa

Internet-osoitteessa: www.princesshome.eu/doc

YMPÄRISTÖ

 Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren
lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva
symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit
voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikutat
tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta
viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

Tuki
Tiedot ja varaosat löydät osoitteesta: www.princesshome.eu
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Wireless technology: Wi-Fi

Operating frequency: 2,4 Ghz

Max. radio-frequency power: 20dBm
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