
 

 

  Side 1 af 6 

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
 

Når du bruger elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid 

følges: 

1. Læs alle instruktioner. 

2. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn yngre end 

8) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller manglende erfaring og 

viden, medmindre de er under opsyn. 

3. Kontroller, om den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale  

spænding, før du tilslutter apparatet. 

4. Brug ikke apparatet, hvis stikket, ledningen eller selve apparatet er beskadiget.  

Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten. 

5. Brug ikke noget apparat med en beskadiget ledning eller stik efter apparatet er 

blevet beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til nærmeste autoriseret serviceafdeling 

til undersøgelse, reparation eller justering. 

6. Nøje overvågning er nødvendig, når et apparat bruges i nærheden af børn. Børn 

skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og 

brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år, og 

under opsyn. 

7. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller røre ved varme overflader. 

8. For at beskytte mod elektrisk stød må du ikke nedsænke ledning, stik eller apparat i vand 

eller anden væske. Tilslut ikke apparatet, og betjeningspanelet må ikke betjenes med våde 

hænder. 

9. Tilslut aldrig dette apparat til en ekstern timerkontakt eller separat fjernbetjening 

system for at undgå en farlig situation. For at afbryde forbindelsen skal du slukke for 

apparatet, og derefter fjerne stikket fra stikkontakten. 

10. Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer såsom en dug 

eller gardin. De tilgængelige overflader kan blive varme under brug. Placer ikke på eller 

i nærheden af en varm gas eller elektrisk brænder eller i en opvarmet ovn. 

11. Anbring ikke apparatet mod en væg eller mod andre apparater. Der skal være mindst 

10cm ledig plads på bagsiden og siderne og 10cm ledig plads over apparat.  

Placer ikke noget oven på apparatet. 

12. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. 

Brug af tilbehør, der ikke anbefales af fabrikanten, da dette kan forårsage kvæstelser. 

13. Lad ikke apparatet køre uden opsyn. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, når 

flytning af et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker. 

14. Må ikke anvendes udendørs. 

15. Rør ikke ved de varme overflader; brug håndtaget. Under airfrying frigives varm damp 

gennem luftsåbningerne. Hold dine hænder og ansigt i sikker afstand fra damp og fra 

luftsåbningerne. Vær også forsigtig med varm damp og luft, når du fjerner kurven fra 

apparatet. 

16. Efter brug af apparatet skal du undgå kontakt med det varme metal indeni. Tag stikket ud 

af stikkontakten, når den ikke er i brug og før rengøring. Lad afkøle, før du rengør 

apparat. 

17. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis du ser mørk røg komme ud af 

apparat. Vent på, at røgen stopper, før du fjerner kurven fra apparat. 

18. Brug ikke apparater til andet end tilsigtet brug. 

19. Vær yderst forsigtig, når du fjerner bakken eller bortskaffer varmt fedt. 
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20. Rengør ikke med metal skuresvampe. Stykker kan bryde af og røre ved elektriske dele, 

hvilket skaber risiko for elektrisk stød. 

21. Overdimensionerede fødevarer eller metalredskaber må ikke indsættes i airfryer, da de 

kan skabe brand eller risiko for elektrisk stød. 

22. Der kan opstå brand, hvis airfryer er tildækket eller rører ved brændbart materiale, 

herunder gardiner, dug, vægge og lignende, når den er i drift. Opbevar ikke noget på toppen af 

apparatet, når den er i drift. 

23. Der bør udvises ekstrem forsigtighed ved anvendelse af beholdere, der er fremstillet af 

alt andet end metal eller glas. 

24. Opbevar ikke andre materialer end producentens anbefalede tilbehør i 

denne ovn, når den ikke er i brug. 

25. Anbring ikke nogen af følgende materialer i ovnen: papir, pap, plast, 

og lignende. 

26. Dæk ikke krummebakken eller nogen del af ovnen med sølvpapir eller folie. Dette vil 

medføre overophedning af ovnen. 

27. Sluk for apparatet ved at trykke på START/STOP. 

28.  Kun til husholdningsbrug. 

 

VIGTIGE 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
SIKKERHED FOR LEDNING 

• Der er en kort strømforsyningsledning for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller 

snubler over en længere ledning. 

• Forlængerledninger kan bruges, hvis der udvises forsigtighed ved brugen. 

• Hvis der anvendes en forlængerledning: 

a. Forlængerledningens markerede elektriske klassificering skal mindst svare til 

apparatets elektriske klassificering. 

b. Den længere ledning skal arrangeres, så den ikke folder på bordpladen eller 

udover bordplade, hvor den kan trækkes i af børn eller snuble over. 

 

* VÆR OPMÆRKSOM: 

Når den bruges for første gang, er hvid røg og lugt normal. 

 

FØR FØRSTE BRUG 
FØR BRUG FOR FØRSTE GANG 
1. Fjern alle emballageklistermærker og etiketter fra enheden. 

2. Vask kurven, ovnristen, bradepanden og krummebakken med varmt vand, 

noget opvaskemiddel og en fin skuresvamp. Tør alt tilbehør godt af, inden du placerer i 

airfryeren. 

3. Placer krummebakken i bunden af airfryer. 

 

FORSIGTIGHED: 

• Anbring ikke airfryer mod en væg eller mod andre apparater. Det er 

vigtigt at efterlade mindst 10cm ledig plads på bagsiden og siderne og 10 

cm ledig plads over Airfryer for at give mulighed for korrekt ventilation. 

• Læg ikke noget oven på airfryer. 
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KEND DIN AIRFRYER 

 
1. Hovedkontakt  7. Bageplade 

2. Glasdør  8. Ovnrist 

3. Håndtag  9. Airfryer kurv 

4. Strømkabel 10. Rotisseri 

5. Rist greb  11. Roterende kurv 

6. Krummebakke 12. Grillstativ 

  13. Bagepladegreb 

 

KONTROLPANEL 

 
1. Tænd/sluk-knap 2. Start/Pause 

3. LED display 4. Justeringsknap 

5. Tidskontrolknap 6. Temperaturkontrolknap 

7. Lys knap  8. Blæserhastighedsknap 

 

 

BRUG AF DIN AIRFRYER-OVN 
Produktets egenskaber 
1.Justeringsknappen kan drejes med uret eller mod uret for hurtigt at skifte 

tilstande og juster tid og temperatur. 

2. LED-display viser forindstillede programmer, klar drift, realtidsvisning af temperatur og 

resterende tid. 
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3. Blæserhastighedsknap airfryeren har to-trins luftcirkulation, der er: lav eller høj. En 

blæserhastighedslampe er tændt, når luftcirkulation kører ved lav hastighed, mens to 

blæserhastighedslys er tændt når høj blæserhastighed kører. 

4. Tænd/sluk-knap 

Brug til at starte eller stoppe ovnen efter at have indstillet. 

5. Lysknap 

Tryk på lysknappen under hele tilberedningsprocessen for at observere tilberedningen, hvis 

det ønskes. 

Tryk på lysknappen igen for at slukke den. Lyset slukkes efter et minut. 

 

Betjeningsvejledning 
1. Tænd (tænd for initialisering), ved standby tilstand og stikkontakt er tilsluttet 

giver: Airfryer et bip og temperatur-LED-displayet viser "OFF". 

2. For at tænde: 

Tryk kort på TÆND-knappen for at starte maskinen, og LED-skærmen lyser. 

Standardtilstanden er brødtilstand. Det er vist som følger: 

 
 

Brødsymbolet blinker, alle andre symboler er tændt, og varighed, temperatur og 

blæserhastighed (lav hastighed viser lille symbol og høj hastighed viser stort symbol). 

Ovenstående proces er defineret som opstarten.  

Når justeringsknappen drejes mod uret, flyttes det blinkende ikon til venstre, og når 

justeringsknappen drejes med uret, bevæger det blinkende ikon sig til højre. Tryk på start, når 

ønsket tilstand er valgt, og tryk igen for at gå på pause. 

 

Under tilberedning: 
1. Temperaturvisning viser temperatur og tidsvisning viser minutter nedtælling. Airfryer går 

tilbage til startskærmen, når du vender tilbage til nul. 

2. Tryk på blæserhastighedsknappen  for at skifte vindhastighed. Det forudindstillede 

program for Høj blæserhastighed kan ikke ændres til lav blæserhastighed. 

3. Tryk på lysknappen  for at tænde eller slukke halogenlampen. Efter at have glemt at 

slukke halogenlampen i 60 sekunder, slukker den automatisk. 

4. Tryk på tidsknappen  for at justere varigheden i det forudindstillede program med uret 

rotation +5min, maksimum 60min, mod uret rotation -5min, minimum 0 minutter. Hver gang 

du justerer giver airfryer en lyd. 

5. Efter at have trykket på temperaturknappen,  kan det forudindstillede program justeres 

ved rotation med uret på +5 °C, maksimum er 230 °C, rotation mod uret på -5 °C, minimum 

er 60 °C. Hver justering vil give en lyd; Kage, defrost, optøningstilstand, tillader kun at sætte 

temperatur ned. 

Processen med at køre og holde pause efter at have trykket på tilstanden: tidsskærmen blinker 

og airfryer giver en lyd tre gange hvert 1. minut for ikke at glemme tilberedningen. 
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Smart programmer 
Airfryeren har flere smart programmer, som diagrammet herunder viser. Smart programmer 

kontrollere tilberedningstider og temperatur automatisk. Vælg et smart program med 

justeringsknappen, display viser tid og temperatur i overensstemmelse og, ikonet vil 

være let tændt. Tryk på startknappen og airfryer starter i henhold til valgt smart program. 

 

Funktions navn  Temperatur (°C)  Tid (min) Hastighed Synkroniserede motor 

Brød 230 5 High OFF 

Kage 140 40 Low OFF 

Fisk 230 25 High ON 

Dehydrere 80 240 High OFF 

Kylling 230 20 High OFF 

Pommes frites 190 20 High ON 

Defrost 60 30 Low OFF 

Kød 230 12 High OFF 

Pizza 230 7 High OFF 

Rotisseri 180 45 High ON 

 

FORUDINDSTILLEDE TIP 
Fordi forudindstillet programmer tilbereder mad hurtigere og er varmere, kan du reducere 

tilberedningenstemperatur med 25°, og kontroller maden tre fjerdedele af vejen gennem 

tilberedningstiden. 

Fødevarer, der er indpakket og bare skal varmes, drager fordel af den forudindstillede jævne 

varme og tilberedes hurtigere uden tab af saft. 

Luftcirkulationen ved høj temperatur tilbereder sprøde fødevarer, der er gyldenbrune på 

ydersiden og saftig og bløde på indersiden. 

Jævn tilberedning betyder, at du kan bruge mere end et tilbehør, uden at skulle vende 

maden eller rotere bageplader, rist, kurv osv. 

 

Nedenfor er fødevarer, der drager fordel af de forudindstillede programmer, og 

hvornår de skal bruges: 

Stege: 

Kød, grøntsager, hele fisk 

Bage: 

Tærter, cookie, småkager, kiks 

Grill: 

Kød, fisk, til smeltning af ost, til bruning af toppen af gryderetter 

Pizza: 

• Brug den nederste ristposition og kontroller ofte, så osten ikke brænder på. 

• Start tilberedning uden forudindstillet program, og tænd derefter forudindstillet program i de 

sidste par minutter for at brune ost. 

Anbefales ikke til: 

Vaniljecreme, souffler, kager, hurtigbrød, brød 

Yderligere tips: 

• Sørg for, at luften kan cirkulere rundt om mad og tilbehør. 

• Brug bakker, bradeforme og bageforme med lave sider. 

• Dæk ikke ovnhylderne med folie. 
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PROBLEM  

Problem Løsning 

Airfryer virker ikke Sørg for, at enheden er tilsluttet en stikkontakt. 

Maden er ikke tilberedt. 
Tilbered mindre partier for mere jævn tilberedning. 

Hæv temperaturen og fortsæt tilberedningen. 

Maden er ikke steget jævnt. 
Vend maden halvvejs i tilberedningen. 

Tilbered mad af samme størrelse sammen. 

Der kommer hvid røg ud af 

airfryer 

Rengør airfryer og tilbehør efter hver brug, for at fjerne 

fedtede rester. 

Pommes frites er ikke tilberedt 

jævnt. 

 Pommes frites er ikke sprøde 

Steg færre kartofler ad gangen. 

Blancher kartofler før stegning. 

Brug friske kartofler skåret i stave/skiver. 

Fjern overskydende vand fra kartoflerne. 

Skær kartofler i smallere strimler. 

Spray med lidt mere olie. 

 

 

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE 
ADVARSEL: Nedsænk aldrig ledning, stik eller apparat i vand eller anden væske.  

Tilslut ikke apparatet, eller betjen apparatet med våde hænder. 

• Rengør apparatet efter hver brug. 

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad det køle helt af inden rengøring. 

• Brug aldrig skarpe redskaber eller ætsende produkter til at rengøre apparatet. 

• Påfør et rengøringsmiddel på en klud, og tør ydersiden af. 

• Påfør en mild flydende sæbeopløsning på en fugtig klud eller svamp og tør indersiden af. 

Fjern eventuelle rester med en fugtig klud. 

• Rengør tilbehør i opvaskemaskine, eller håndvask med en nylon svamp eller fin børste i 

varmt sæbevand. 

OPBEVARING 

• Tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle af. 

• Sørg for, at alle dele er rene og tørre. 

• Opbevar apparatet på et rent og tørt sted. 

MILJØ 

Smid ikke apparatet ud med det normale husholdningsaffald efter endt brug. Aflever det på et 

officielt indsamlingssted til genbrug. Ved at gøre dette, hjælper du på at bevare miljøet. 

 

 

 

 

 


