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יש לנקוט בזהירות מירבית כאשר המוצר מכיל מזון   14
חם. שימוש לא ראוי עלול לגרום לפציעות אישיות.

אין להשתמש במוצר זה לטיגון עמוק עם שמן.  15

וודאו תמיד שהסלסילה סגורה כראוי לפני הפעלה.  16

בדקו תכופות את המוצר ואת כבל החשמל. אל   17
תשתמשו במוצר באם כבל החשמל או התקע 

ניזוקים. אם המוצר אינו תקין או ניזוק באופן כלשהו, 
הפסיקו להשתמש בו מידית ופנו למוקד השירות.

אל תשתמשו באביזרים נלווים שלא הומלצו   18
או נמכרו על ידי SharkNinja. אל תניחו 
את האביזרים במיקרוגל, טוסטר אובן, תנור 

טורבו או תנור רגיל או על כיריים קרמיות, כיריים 
חשמליות, מבערי גז או גריל לשימוש מחוץ לבית. 

השימוש באביזרים נלווים שלא הומלצו על ידי 
SharkNinja עלול לגרום לשריפה, התחשמלות 

או פציעות.

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל תעשו   19
במוצר זה כל שימוש מלבד השימוש לו הוא נועד. 

אין להשתמש ברכבים נעים או סירות. אל תשתמשו 
מחוץ לבית. שימוש לא נכון עלול לגרום לפציעה.

למניעת מגע של המזון עם גופי החימום, אל תמלאו   20
את הסלסילה יתר על המידה.

אל תכסו את פתחי כניסת האוויר או פתחי יציאת   21
האוויר המשמשים לאוורור כאשר המוצר בפעולה. 

כיסוי הפתחים עלול למנוע בישול אחיד ועלול לגרום 
לנזק למוצר או לחימום יתר.

צלחת ההשחמה מתחממת מאוד במהלך תהליך   22
הבישול. הימנעו מקרבה לאדים ואוויר חם בעת 

הוצאת הסלסילה מהמוצר. הניחו תמיד את הצלחת 
על משטח חסין חום לאחר הוצאתה. אל תגעו 

באביזרים במהלך או מיד לאחר בישול.

במידה והמוצר פולט עשן שחור, נתקו מידית מרשת   23
החשמל והמתינו להפסקת העשן לפני הוצאת 

סלסילת הבישול.

הניחו למוצר להתקרר במשך כ-30 דקות לפני   24
טיפול, ניקוי או אחסון.

בעת השימוש במוצר זה, אפשרו מרווחים מספקים   25
מעל ומסביב לו לצורך זרימת אוויר.

אל תנקו את המוצר עם חומרים שוחקים, צמר   26
פלדה או כריות ניקוי שוחקות.

מתחי רשת החשמל יכולים להשתנות, ולפגוע   27
בביצועי המוצר שלכם. כדי למנוע חולי אפשרי, 

השתמשו במד חום כדי לבדוק שהמזון שלכם 
מבושל לטמפרטורה הרצויה.

אנא עיינו בפרק ניקוי ותחזוקה לצורך ביצוע תחזוקה   28
שוטפת במוצר.

קראו את כל ההוראות לפני שימוש



הנחיות בטיחות חשובות
לשימוש ביתי בלבד 

אזהרה
.Ninja® Air Fryer -קראו את כל הוראות ההפעלה לפני השימוש ב

בעת שימוש במוצרים חשמליים יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל ההנחיות הבאות:

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים  )כולל   1
ילדים( בעלי יכולות גופניות, חישתיות ושכליות 

מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם מפוקחים 
או תודרכו על אופן השימוש במוצר על ידי אדם 
האחראי לבטיחותם. יש לפקח על ילדים ולוודא 

שאינם משחקים עם המוצר.

מזון שגולש עלול לגרום לכוויות חמורות. הרחיקו   2
את המוצר וכבל החשמל שלו מילדים. אל תאפשרו 

לכבל החשמל להיות תלוי מעל קצות שולחנות או 
דלפקים או לגעת במשטחים חמים.

אל תשתמשו לעולם בשקע הנמצא מתחת לדלפק   3
ואל תשתמשו בכבל מאריך. אל תחברו אף פעם את 

המוצר הזה למפסק טיימר חיצוני או מערכת שלט 
רחוק נפרדת.

אל תשתמשו בכבל מאריך. פיקוח צמוד נדרש   4
בעת שימוש במוצר ליד ילדים. מעשה שימוש בכבל 
חשמל קצר כדי להקטין את הסכנה שילדים ימשכו 

את הכבל או יסתבכו בו, וכן להקטין סכנה של 
מעידת אנשים מכבל ארוך.

כדי להקטין את סכנת ההתחשמלות, בשלו רק   5
בסיר המסופק או במיכל שהומלץ ע"י חברת 

SharkNinja שיוכנס לתוך הסיר המסופק. אל 
תשתמשו במוצר מבלי שסיר הבישול המתפרק 

מותקן.

וודאו שהמוצר נקי לפני השימוש בו.  6

וודאו תמיד שהמוצר מותקן כראוי לפני שימוש.  7

אל תגעו במשטחים חמים. משטחי המוצר חמים   8
במהלך ולאחר השימוש בו. כדי למנוע כוויות או 

פציעות אישיות, השתמשו תמיד בכריות הגנה מחום 
או כפפות הגנה, השתמשו בידיות ובכפתורים של 

המוצר.

מיועד לשימוש מעל משטחי עבודה בלבד. אל   9
תניחו את המוצר קרוב לקצה משטח העבודה בזמן 

שימוש. וודאו שהמשטח מאוזן, נקי ויבש.

אל תניחו על או בקרבת מבערי גז או חשמל חמים   10
או בתוך תנור חם.

יש לנקוט בזהירות מירבית בעת הזזת מוצר המכיל   11
שמן חם או נוזלים חמים אחרים.

לצורך הגנה בפני התחשמלות, אין לטבול את כבל   12
החשמל, התקע או היחידה הראשית במים או בנוזל 

אחר.

לניתוק, כבו את כל הבקרים למצב 'off', ולאחר   13
מכן נתקו את התקע משקע החשמל. נתקו את 

המוצר משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש 
ולפני ניקוי. אפשרו למוצר להתקרר לפני חיבור או 

ניתוק חלקים.
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START/STOP

Air Fryer -הכרת ה

לפני שימוש ראשון

בעת כיוון השעון, בתצוגה 
 .HH:MM הדיגיטלית ייראה

בתצוגה נראה כרגע 23 דקות.

לחצני התוכניות
AIR FRY: השתמשו בתוכנית זו כדי להעניק למזון שלכם 

פריכות עם מעט שמן או ללא שמן כלל.
ROAST: השתמשו במוצר כבתנור צלייה לבשרים רכים, 

פינוקים אפויים ועוד.
DEHYDRATE: יבשו בשרים, פירות וירקות עבור חטיפי 

בריאות.
REHEAT: הפיחו חיים בשאריות ע"י חימום עדין שלהם, 

הדבר יותיר אתכם עם תוצאות פריכות. 

לחצני ההפעלה
חיצי טמפרטורה  TEMP: השתמשו בחיצי הטמפרטורה 
– מעלה   או מטה   לכיוון טמפרטורת הבישול לפני 

או במהלך הבישול.

חיצי הזמן TIME : השתמשו בחיצי הזמן – מעלה  
או מטה  לכיוון זמן הבישול בכל תכנית.

לחצן STOP / STRAT: לאחר בחירת הזמן 
והטמפרטורה, החלו את פעולת הבישול באמצעות לחיצה 

על לחצן זה. תוכלו בכל רגע להפסיק את הבישול ע"י 
לחיצה נוספת עליו.

לחצן POWER : לחצן זה מכבה את המוצר ומפסיק את 
כל תכניות הבישול.

מצב STANDBY: לאחר 10 דקות ללא אינטראקציה 
 .STANDBY-עם לוח הפיקוד, המוצר נכנס למצב המתנ

לחצן ההפעלה יואר עמום.

1. הסירו והשליכו את כל חומרי האריזה, תוויות פרסום וסרטי הדבקה מהמוצר.
2. הוציאו את כל האביזרים מהאריזה וקראו בעיון את הוראות ההפעלה. אנא שימו לב במיוחד להוראות ההפעלה,   

    האזהרה ואמצעי הבטיחות החשובים כדי למנוע פציעות גוף או נזק לרכוש.
3. שטפו את הסלסילה עם הציפוי הקרמי וצלחת ההשחמה במים חמים וסבון, לאחר מכן, שטפו במים ויבשו היטב. 

    אין לנקות אף פעם את גוף המוצר במדיח כלים.
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חלקים ואביזרים

פתח יציאת אוויר
)ממוקם מאחור(

צלחת השחמה
עם ציפוי קרמי

סלסלה עם ציפוי קרמי

פתחי כניסת אוויר

לוח הפיקוד

יחידה ראשית
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START/STOP

Air Fryer -שימוש ב

6. בסיום פעולת הבישול, המוצר ישמיע "ביפ" ובתצוגת  
.END לוח הפיקוד יופיע    

7. הוציאו את המזון ע:י מזיגתו לצלחת, ע"י כפפות חסינות  
    חום לתנור או ע"י מלקחיים.

9
7 8ninjakitchen.com1-877-646-5288

3    Press the TIME up and down arrow 
buttons to set your desired cook time. 

4  Place ingredients on the crisper plate 
that is assembled in the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press START/PAUSE to begin cooking.

E
N

G
L

IS
HUSING YOUR AIR FRYER

To turn on the unit, first plug the power cord 
into a wall socket. Press the power button. 

AIR FRY

1   Ensure the crisper plate is in the basket. 

2  Press Air Fry button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrows to set your 
desired temperature.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.

NOTE: To shake or toss ingredients 
during cooking, press START/PAUSE 
to pause cooking. Remove basket 
and shake it back and forth to toss 
ingredients. Reinsert basket and press 
START/PAUSE to resume cooking.

START/PAUSE

START/PAUSE

6   When cooking is complete, the unit 
will beep and END will appear on the 
control panel display.

7   Remove ingredients by tipping them out 
or by using oven gloves or silicone-tipped 
tongs/utensils.

START/PAUSE

START/PAUSE



   הערה: מומלץ לחמם את המוצר במשך 3 דקות לפני    
   הכנסת המזון. אם מחממים, דלגו על סעיף 4, הכניסו  

 START/STOP את הסלסילה ולחצו על לחצן   
  להתחלת הפעולה.

   הערה: לניעור או ערבוב המזון במהלך בישול, לחצו על  
   STOP/START להשהיה, הוציאו את הסלסילה ונערו  

   אותה לפנים ולאחור. החזירו אותה למקומה ולחצו שוב 
 STOP/START  על   

START/STOP

START/STOP

Air Fryer -שימוש ב

השימוש בתוכניות הבישול

להפעלת המוצר, חברו תחילה את התקע לשקע החשמל 
.POWER בקיר ולחצו על לחצן

AIR FRY – טיגון באוויר חם
1. וודאו שצלחת ההשחמה נמצאת בתוך הסלסילה.

2. לחצו על הלחצן AIR FRY. טמפרטורת ברירת המחדל  
    תוצג. כוונו את הטמפרטורה הרצויה בעזרת הלחצנים  

 TEMP     

3. לחצו על לחצני TIME למטה למלעלה כדי לכוון 
    את זמן הבישול.

4. הניחו את מרכיבי המזון על צלחת ההשחמה המותקנת  
    בסוך הסלסילה. הכניסו את הסלסילה לתוך המוצר.

5. לחצו על הלחצן START / STOP להתחלת הבישול. 
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3    Press the TIME up and down arrow 
buttons to set your desired cook time. 

4  Place ingredients on the crisper plate 
that is assembled in the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press START/PAUSE to begin cooking.

E
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L

IS
HUSING YOUR AIR FRYER

To turn on the unit, first plug the power cord 
into a wall socket. Press the power button. 

AIR FRY

1   Ensure the crisper plate is in the basket. 

2  Press Air Fry button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrows to set your 
desired temperature.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.

NOTE: To shake or toss ingredients 
during cooking, press START/PAUSE 
to pause cooking. Remove basket 
and shake it back and forth to toss 
ingredients. Reinsert basket and press 
START/PAUSE to resume cooking.

START/PAUSE

START/PAUSE

6   When cooking is complete, the unit 
will beep and END will appear on the 
control panel display.

7   Remove ingredients by tipping them out 
or by using oven gloves or silicone-tipped 
tongs/utensils.

START/PAUSE

START/PAUSE
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3    Press the TIME up and down arrow 
buttons to set your desired cook time. 

4  Place ingredients on the crisper plate 
that is assembled in the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press START/PAUSE to begin cooking.

E
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IS
HUSING YOUR AIR FRYER

To turn on the unit, first plug the power cord 
into a wall socket. Press the power button. 

AIR FRY

1   Ensure the crisper plate is in the basket. 

2  Press Air Fry button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrows to set your 
desired temperature.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.

NOTE: To shake or toss ingredients 
during cooking, press START/PAUSE 
to pause cooking. Remove basket 
and shake it back and forth to toss 
ingredients. Reinsert basket and press 
START/PAUSE to resume cooking.

START/PAUSE

START/PAUSE

6   When cooking is complete, the unit 
will beep and END will appear on the 
control panel display.

7   Remove ingredients by tipping them out 
or by using oven gloves or silicone-tipped 
tongs/utensils.

START/PAUSE

START/PAUSE



START/STOP

START/STOP

START/STOP

Air Fryer -שימוש ב

REHEAT חימום מחדש

1. וודאו שצלחת ההשחמה מונחת בסלסלה.

2. לחצו על הלחצן REHEAT. טמפרטורת ברירת 
המחדל תוצג. כוונו את הטמפרטורה הרצויה בעזרת 

  TEMP  הלחצנים

4. הוסיפו מזון לסלסילה. הכניסו את הסלסילה 
    לתוך המוצר.

5. לחצו על הלחצן STOP/START להתחיל 
    את הבישול.

   END 6. בסיום הבישול, המוצר ישמיע "ביפ" ויציג
    בתצוגת לוח הפיקוד.

7. הוציאו את המזון לצלחת, ע"י כפפות  
    חסינות חום לתנור או ע"י מלקחיים.

3. לחצו על לחצני  TIME  לכיוון זמן הבישול הרצוי.

   הערה: מומלץ לחמם את התנור במשך 3 דקות לפני   
   הכנסת המזון.  אם מחממים, דלגו על סעיף 4, הכניסו את 

   הסלסילה ולחצו על לחצן STOP/START להפעלה.
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HUSING YOUR AIR FRYER – CONT�

REHEAT

1   Ensure the crisper plate is in the basket.

2   Press the REHEAT button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrow buttons set 
your desired temperature.

3   Press the TIME up and down arrows to 
set your desired cook time.

ROAST

1  Ensure the crisper plate is in place if 
needed. If you are using a baking dish, the 
crisper plate is not needed. 

2  Press the ROAST button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrow buttons to set 
your desired temperature.

3    Press the TIME up and down arrows to 
set your desired cook time.

4   Add ingredients to the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press START/PAUSE to begin cooking.

6   When cooking is complete, the unit 
will beep and END will appear on the 
control panel display.

7   Remove ingredients by tipping them 
out or by using oven gloves or silicone-
tipped tongs/utensils.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.

START/PAUSE

START/PAUSE

START/PAUSE

START/PAUSE

START/PAUSE

4   Add ingredients to the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press the START/PAUSE button to  
begin cooking.

6   When cooking is complete, the unit 
will beep and END will appear on the 
control panel display.

7   Remove ingredients by tipping them  
out or by using oven gloves or silicone-
tipped tongs/utensils.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.
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REHEAT
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START/STOP

START/STOP

START/STOP
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ROAST צליה

1. וודאו שצלחת ההשחמה במקומה במידת הצורך.       
    אם אתם משתמשים בכלי אפייה, אין צורך בצלחת  

    ההשחמה.

2. לחצו על לחצן ROAST. טמפרטורת ברירת המחדל 
תוצג. השתמשו בלחצני  TEMP  לכיוון הטמפרטורה 

הרצויה.

3. לחצו על לחצני  TEMP   לכיוון זמן הבישול הרצוי.

4. הוסיפו מזון לסלסילה. הכניסו את הסלסילה לתוך  
    המוצר.

5. לחצו על הלחצן STOP/START להתחיל את הבישול.

  END 6. בסיום הבישול, המוצר ישמיע "ביפ" ויציג
    בתצוגת לוח הפיקוד.

7. הוציאו את המזון לצלחת, ע"י כפפות חסינות  
    חום לתנור או ע"י מלקחיים.

   הערה: מומלץ לחמם את התנור במשך 3 דקות לפני  
   הכנסת המזון.  אם מחממים, דלגו על סעיף 4, הכניסו את  

   הסלסילה ולחצו על לחצן STOP/START להפעלה.
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REHEAT

1   Ensure the crisper plate is in the basket.

2   Press the REHEAT button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrow buttons set 
your desired temperature.

3   Press the TIME up and down arrows to 
set your desired cook time.

ROAST

1  Ensure the crisper plate is in place if 
needed. If you are using a baking dish, the 
crisper plate is not needed. 

2  Press the ROAST button. The default 
temperature setting will display. Use the 
TEMP up and down arrow buttons to set 
your desired temperature.

3    Press the TIME up and down arrows to 
set your desired cook time.

4   Add ingredients to the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press START/PAUSE to begin cooking.

6   When cooking is complete, the unit 
will beep and END will appear on the 
control panel display.

7   Remove ingredients by tipping them 
out or by using oven gloves or silicone-
tipped tongs/utensils.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.
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4   Add ingredients to the basket. Insert the 
basket in the unit. 

5   Press the START/PAUSE button to  
begin cooking.
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will beep and END will appear on the 
control panel display.
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out or by using oven gloves or silicone-
tipped tongs/utensils.

NOTE: It is recommended to let the unit 
preheat for 3 minutes before adding 
ingredients. If preheating, skip step 4, 
insert the empty basket and press the  
START/PAUSE button to begin.
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ניקוי ותחזוקה

עצות מועילות

ניקוי

1. יש לנקות את המכשיר היטב לאחר כל שימוש.

2. את גוף המכשיר ולוח הפיקוד יש לנקות בעזרת מטלית לחה.
3. את הסלסילה, צלחת ההשחמה וכל אביזר אחר ניתן לשטוף במדיח כלים.

4. במידה ושאריות מזון נדבקו לצלחת ההשחמה או לסלסילה, הניחו אותם בכיור, והשרו אותם במים חמים וסבון.
5. ייבשו את כל החלקים לאחר כל שימוש באוויר הפתוח או במגבת.

6. נקו את גוף החימום בעזרת מברשת ניקוי, לצורך הסרת כל שאריות המזון.

להשחמה אחידה, וודאו שמרכיבי המזון מסודרים   .1 
בשכבה אחידה בתחתית הסלסילה ואינם אחד על 

השני. במידה ומרכיבי המזון אחד על השני, נערו את 
התכולה במחצית זמן הבישול.

זמן הבישול והטמפרטורה ניתנים לכיוון בכל רגע   .2
במהלך הבישול. לחצו פשוט על לחצני החיצים לכיוון 

הרצוי.
3.      להתאמת המתכונים שמתאימים לתנור שלכם,  
 Air Fryer-הפחיתו את הטמפרטורה של    ה          

           ב-5⁰ כדי למנוע בישול יתר.
אנו ממליצים על 3 דקות של חימום מוקדם. תוכלו   .4
להשתמש לצורך כך בקוצב הזמן המובנה במכשיר.

5.      לעיתים, המאוורר של ה-Air Fryer מעיף מזון קל,  
         כדי לטפל בזה קבעו אותו ע"י הנחת פרוסת לחם או  

         ע"י קיסמים .
צלחת ההשחמה מרימה את המזון בסלסילה כך   .6

שהאוויר נע מתחתיו ומסביבו, לקבלת תוצאות 
אחידות ופריכות.

7.      לאחר בחירת תכנית הבישול, תוכלו ללחוץ על לחצן  

          STOP/ START להתחלה מידית של הבישול.  
          המכשיר יפעל בזמן ובטמפרטורה שנקבעו כברירת  

          מחדל.
לתוצאות מיטביות, הוציאו את המזון מידית בסיום   .8

זמן הבישול, כדי למנוע בישול יתר.
לתוצאות מיטביות עם ירקות טריים ותפוחי אדמה,   .9

הוסיפו לפחות כף שמן אחת. הוסיפו שמן נוסף 
לקבלת רמת הפריכות הרצויה.

לתוצאות מיטביות, בדקו את המזון במהלך כל   .10
פעולת הבישול והוציאו אותו מהמכשיר כאשר 
מושגת רמת ההשחמה הרצויה. אנו ממליצים 

להשתמש במד חום לבקרה על רמת החום הפנימית 
של המזון. בתום זמן הבישול, הוציאו מידית את המזון 

כדי למנוע בישול יתר.

   הערה: לעולם אל תטבלו את גוף המכשיר במים או בכל נוזל אחר.  
   לעולם אל תנקו את גוף המכשיר במדיח כלים.
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START/PAUSE

START/STOP

START/STOP

START/STOP
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Dehydrate ייבוש

1. הניחו את השכבה הראשונה של מרכיבי המזון בתחתית 
הסלסילה. לאחר מכן, הניחו את צלחת ההשחמה בתוך 
הסלסילה והניחו שכבה שנייה של מרכיבי מזון על צלחת 

ההשחמה.

5. לחצו על לחצן START/STOP להתחלת 
    פעולת הייבוש.

6. בסיום פעולת הייבוש, המוצר ישמיע "ביפ" ויציג 
END  בתצוגת לוח הפיקוד.

2. הכניסו את הסלסילה למכשיר.

3. לחצו על לחצן Dehydrate. טמפרטורת ברירת 
המחדל תוצג. כוונו את הטמפרטורה הרצויה בעזרת 

  TEMP   הלחצנים
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DEHYDRATE

1 Place your first layer of ingredients in the
bottom of the basket. Then install the
crisper plate inside the basket and set
a second layer of ingredients on the
crisper plate.

2 Insert the basket in the unit.
3 Press the DEHYDRATE button. The 

default temperature will display. Use the 
TEMP up and down arrow buttons to set 
your desired temperature.

4 Press the TIME up and down arrow
buttons to set your desired cook time.

NOTE: You can increase your 
dehydrating capacity with the multi-
layer rack. If the rack is not included 
with your model, it is available for 
purchase at ninjakitchen.com

5 Press the START/PAUSE button to start
dehydrating.

6 When dehydrating is complete, the unit 
will make a beep sound and END will 
appear on the control panel display.

CLEANING & MAINTENANCE

The unit should be cleaned thoroughly 
after every use.

1 Unplug the unit from the wall outlet 
before cleaning. 

2 To clean the main unit and the control
panel, wipe them clean with a damp 
cloth. Do not use a scouring pad.

CLEANING YOUR AIR FRYER 3 The basket, crisper plate and any
accessories can be washed in the 
dishwasher.

4 If food residue is stuck on the crisper 
plate or basket, place them in a sink 
filled with warm, soapy water and allow 
to soak.

5 Air-dry or towel-dry all parts after use.
6 When cleaning heating element or 

scrubbing is necessary use a 
non-abrasive cleaner or liquid detergent 
with a nylon pad or bristles.

HELPFUL TIPS

1 For consistent browning, make sure 
ingredients are arranged in an even 
layer on the bottom of the basket 
with no overlapping. If ingredients are 
overlapping, make sure to shake them 
halfway through the set cook time.

2 Cook time and temperature can be 
adjusted at any time during cooking. 
Simply press the up and down TIME 
or TEMP arrows to adjust the time or 
temperature.

3 To convert recipes from your 
conventional oven, reduce the 
temperature of the Air Fryer by
5°C. Check food frequently to
avoid overcooking.

4 We recommend 3 minutes of preheating.
You can use the built-in timer to set a
3-minute countdown.

5 Occasionally, the fan from the air fryer 
will blow lightweight foods around.
To alleviate this, secure foods (like
the top slice of bread on a sandwich) 
with toothpicks

6 The crisper plate elevates ingredients
in the basket so air can circulate under 
and around them for even, crisp results.

7 After a cooking function is selected, you
can press the START/PAUSE button to
begin cooking immediately. The unit will
run at the default temperature and time.

8 For best results, remove food 
immediately after the cook time is 
complete to avoid overcooking.

9 For best results with fresh vegetables
and potatoes, use at least 1 tablespoon
of oil. Add more oil as desired to achieve
the preferred level of crispiness.

10 For best results, check progress 
throughout cooking and remove food 
when desired level of brownness 
has been achieved. We recommend 
using an instant-read thermometer to 
monitor internal temp of foods. After 
the cook time is complete remove food 
immediately to avoid overcooking.

START/PAUSE

START/PAUSE

START/PAUSE

START/PAUSE

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjakitchen.com
or contact Customer Service on 1-877-646-5288.

NOTE: NEVER immerse the main unit in 
water or any other liquid. NEVER clean 
the main unit in a dishwasher.



מדריך לאיתור תקלות

• מדוע לא ניתן להעלות יותר את הטמפרטורה?
.200˚ C הטמפרטורה המקסימלית היא  

• כמה זמן נמשך החימום המקדים וכיצד אדע מתי התהליך הושלם?
  אנו ממליצים על חימום מקדים של 3 דקות. תוכלו להשתמש בקוצב הזמן המובנה כדי לכוון ספירה לאחור של 3 דקות.

• האם עלי להכניס את המזון לפני או אחרי החימום המקדים?
  מומלץ לאפשר חימום מקדים של 3 דקות לפני הכנסת המזון.

• האם עלי להפשיר מזון קפוא לפני הטיגון באוויר חם?
  הדבר תלוי בסוג המזון. קראו את ההוראות על אריזת המזון.

• כיצד אני משהה את ספירת הזמן?
.START/STOP לחצו על לחצן  

• האם בטוח להניח את הסלסילה על משטח העבודה שלי?
  הסלסילה מתחממת במהלך בישול. היזהרו בעת טיפול בסלסילה והניחו אותה על משטחים חסיני חום בלבד.

• כיצד אוכל לדעת מתי להשתמש בצלחת ההשחמה?
   השתמשו בצלחת ההשחמה כאשר ברצונכם לקבל מזון פריך. צלחת ההשחמה מאפשרת להרים את המזון ולאפשר  

   זרימת אוויר מתחת לצלחת ולקבל מזון מושחם באחידות.

• המזון שלי לא התבשל.
  וודאו שהסלסילה הוכנסה במלואה במהלך בישול. להשחמה אחידה ומלאה, וודאו שהמזון מסודר בשכבה אחידה 

  על תחתית הסלסילה ולא אחד על השני. נערו את המזון להשחמה אחידה. ניתן לכוון בכל רגע את הזמן והטמפרטורה  
  במהלך הבישול. לחצו פשוט על לחצני החיצים של הטמפרטורה והזמן לכיוון הרצוי.

• המזון בושל בישול יתר.
  לתוצאות מיטביות, בדקו את התקדמות תהליך הבישול והוציאו את המזון כאשר רמת ההשחמה הושגה. הוציאו את   

  המזון מידית בסיום זמן הבישול כדי למנוע בישול יתר.

• מדוע המזון שלי נע בזמן פעולת הטיגון באוויר חם?
  לעיתים, משבי האוויר של מאוורר המכשיר מזיז מזון קל משקל. לטיפול בזה, אבטחו את המזון )לדוגמא: הניחו פרוסת   

  לחם על המזון( עם קיסמים.

• האם ניתן לטגן באוויר חם מזון הטבול בבלילה?
  כן, אך השתמשו בטכניקת ציפוי מתאימה. חשוב לצפות את המזון עם קמח תחילה, לאחר מכן בביצה ולבסוף עם   

  פירורי לחם. לחצו היטב את פירורי הלחם לתוך המזון עם הידיים, כיוון שבמכשיר מותקן מאוורר עוצמתי שיכול להעיף  
  חלק מהציפוי החוצה. לחיצה הדוקה של פירורי הלחם עוזרת להצמדה טובה יותר.

• המכשיר משמיע צלילי "ביפ"
  בישול המזון שלכם הסתיים.

• התצוגה הפכה לחשוכה
המכשיר במצב המתנה. לחצו על לחצן power להפעלה מחודשת.
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