
Læs venligst alle instruktionerne omhyggeligt og gem dem til fremtidig reference. 
 
Sikkerhedsinstruktioner 
Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges. 
Kontroller, at den spænding, der er angivet på mærkepladen, svarer til spændingen på det lokale 
netværk, før apparatet tilsluttes til lysnettet. 
Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en 
sikker måde og forstår de involverede farer. 
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de har fået opsyn eller instruktion i 
brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår farerne 
involveret. 
Dette apparat er ikke et legetøj. 
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent 
eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare 
Hold apparatet og dets strømforsyningsledning væk fra varme eller skarpe kanter, der kan 
forårsage skade. 
Hold strømforsyningsledningen væk fra alle dele af apparatet, der kan blive varme under brug. 
Hold apparatet væk fra andre varmeafgivende apparater. Hold hænder, fingre, hår og 
løstsiddende tøj væk fra apparatets roterende værktøjer. 
Børn må ikke lege med apparatet. 
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og 
er under opsyn. 
Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år 
Dette apparat må ikke nedsænkes under vand 
Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer, såsom: 

• Personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer 
• Gårdhuse 
• Af kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer 
• Bed and breakfast-miljøer 

Betjen ikke apparatet med våde hænder. 
Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet strømnettet. 
Fjern ikke apparatet fra strømnettet ved at trække i ledningen; sluk den og tag stikket ud med 
hånden. 
Brug ikke apparatet til andet end det tilsigtede. Brug ikke andet tilbehør end det medfølgende. 
Brug ikke dette apparat udendørs. 
Opbevar ikke apparatet i direkte sollys eller under høj luftfugtighed. 
Flyt ikke apparatet, mens det er i brug. 
Rør ikke ved nogen dele af apparatet, der kan blive varme, eller apparatets varmekomponenter, 
da dette kan forårsage personskade. 
Brug ikke skarpe eller slibende genstande med dette apparat; brug kun varmebestandige plastik- 
eller træspatler for at undgå at beskadige non-stick overfladen. 
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før enhver rengøring eller 
brugervedligeholdelse. 



Sørg altid for, at apparatet er helt afkølet efter brug, før du udfører rengøring eller vedligeholdelse 
eller opbevarer det væk. Brug altid apparatet på en stabil, varmebestandig overflade i en højde, 
der er behagelig for brugeren. 
Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning sammen med apparatet. 
Dette apparat bør ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et separat 
fjernbetjeningssystem ud over det, der følger med dette apparat. 
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Det bør ikke bruges til kommercielle formål. 
 
Apparatets ydre overflade kan blive varm under drift. 
Når du tager kurven ud, må du ikke placere denne direkte på køkkenbordet eller bordet. Bunden 
kan være varme. Brug altid en coaster, der er varmebestandig! 
 
Forsigtig: Varm overflade - rør ikke ved den varme sektion eller varmeapparatets komponenter. 
 
Pas på ikke at hælde vand på varmelegemet. 
Advarsel: Hold apparatet væk fra brændbare materialer. 
 
Automatisk sluk 
Varmluftfrituregryden er udstyret med en automatisk slukning. 
Dette kan evt. aktivere hvis: 
Den indstillede tilberedningstid er udløbet. Timeren lyder, og den automatiske slukning aktiveres, 
og varmluftfrituregryden slukkes. 
Friturekurven trækkes ud af varmluftfrituregryden under tilberedningen. Timeren fortsætter med 
at tælle ned, indtil tilberedningstiden er udløbet. 
Bemærk: Hvis varmluftfrituregryden skal slukkes, før den indstillede tilberedningstid er udløbet, 
skal du slukke og tage stikket ud af stikkontakten. 
 
Gør og lad være 
Gør: 
Kontroller, at den non-stick belagte friturekurv er forsvarligt fastgjort før brug. Hvis du ikke gør 
det, forhindres varmluftfrituregryden i at fungere. 
Hold kun i friturekurvens håndtag. 
Vær forsigtig, når du fjerner den non-stick belagte friturekurv, da der kan udsendes damp. 
 
Lade være med: 
Vend non-stick-kogekurven med friturekurven stadig påsat, da overskydende olie kan samle sig i 
bunden af friturekurven. 
Dæk varmluftfrituregryden eller dens luftindtag, da dette vil forstyrre luftstrømmen og kan påvirke 
stegeresultaterne. 
Fyld friturekurven med olie eller anden væske. 
Tryk på den non-stick belagte friturekurvs udløserknap, mens ingredienserne rystes. 
Rør ved ovnrummet under eller lige efter brug, da det bliver meget varmt; hold kun friturekurven i 
håndtaget. 
 
 



Pleje og vedligeholdelse 
Før du forsøger at udføre nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal du slukke og tage 
stikket til varmluftfrituregryden ud af stikkontakten og lade den køle helt af. 
TRIN 1: Tør varmluftfrituregrydens hovedenhed af med en blød, fugtig klud og tør grundigt. 
TRIN 2: Rengør non-stick friturekurven i varmt sæbevand, skyl derefter og tør grundigt. 
Nedsænk ikke varmluftfriturerens hovedenhed i vand eller anden væske. 
Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler til at rengøre varmluftfrituregryden eller dens 
tilbehør, da dette kan forårsage skade. 
Bemærk: Varmluftfrituregryden skal rengøres efter hver brug. 
 
Kom godt i gang 
Tag apparatet ud af æsken. 
Fjern al emballage fra apparatet. 
Læg emballagen i æsken, og opbevar eller bortskaf den på en sikker måde. 
 
I kassen 
5,5 liter varmluftfriture-hovedenhed 
Kogerum 
Aftagelig non-stick belagt friturekurv 
Instruktionsmanual 
 
Brugsanvisning 
Introduktion 
En sundere måde at stege på uden at miste nogen af smagene, varmluftfrituregryden er ekstremt 
alsidig og er perfekt til madlavning med lavt fedtindhold. Ved at bruge varm luft tilbereder den 
lækker mad med lidt eller ingen olie, hvilket betyder, at godbidder stadig kan nydes, selv med en 
sundere livsstil. 
Før første brug 
TRIN 1: Kontroller, at varmluftfrituregryden er slukket og taget ud af stikkontakten. 
TRIN 2: Tør varmluftfrituregrydens hovedenhed af med en blød, fugtig klud og 
tør grundigt. 
TRIN 3: Rengør den non-stick belagte friturekurv i varmt sæbevand, skyl derefter og tør grundigt. 
Nedsænk ikke varmluftfriturerens hovedenhed i vand eller anden væske. 
Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler eller skuremidler til at rengøre 
varmluftfrituregryden eller dens tilbehør, da dette kan forårsage skade. 
TRIN 4: Placer varmluftfriturerens hovedenhed på en stabil, varmebestandig overflade i en højde, 
der er behagelig for brugeren. 
Bemærk: Når du bruger varmluftfrituregryden for første gang, kan der udsendes en let røg eller 
lugt. Dette er normalt og vil snart aftage. Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring 
varmluftfrituregryden under brug. Det anbefales at køre varmluftfrituregryden uden mad i ca. 
10 minutter før første brug; dette vil forhindre den første røg eller lugt i at påvirke smagen af 
maden. 
 
 
 



Samling af Hot Air Fryer 
TRIN 1: Monter den non-stick-belagte friturekurv i ovnrummet, indtil den sidder fast. Kontroller, at 
plastikdækslet skjuler udløserknappen for at undgå, at der trykkes på den under brug. 
TRIN 2: Skub ovnrummet ind i varmluftfriturerens hovedenhed for at lukke det. 
Bemærk: Varmluftfrituregryden leveres samlet. Kogerummet skal lukkes forsvarligt før brug, da 
det ellers vil forhindre det i at fungere. 
 
Brug af Hot Air Fryer 
TRIN 1: Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for varmluftfrituregryden på stikkontakten 
TRIN 2: Forvarm varmluftfrituregryden i ca. 5 minutter ved at bruge tidskontrol- og 
temperaturkontrolknapperne. De orange strøm- og varmeindikatorlamper vil lyse og signalere, at 
varmluftfrituregryden varmer op. Når den har nået den ønskede temperatur, slukkes den orange 
varmeindikator automatisk. 
TRIN 3: Fjern friturekurven ved at trække det ud af varmluftfrituregryden ved hjælp af håndtaget. 
Placer friturekurven på en flad, stabil, varmebestandig overflade. 
TRIN 4: Anbring ingredienserne i den non-stick-belagte friturekurv, og skub derefter friturekurven 
tilbage i varmluftfriturerens hoveddel for at lukke den. 
TRIN 5: Brug temperaturkontrolknappen til at indstille varmluftfrituregryden til den ønskede 
varmeindstilling, 
TRIN 6: Bestem den nødvendige tilberedningstid for ingredienserne, og brug timerkontrolknappen 
til at indstille tiden i overensstemmelse hermed; timeren begynder at tælle ned, når den er 
sluppet. 
TRIN 7: Nogle ingredienser skal muligvis rystes halvvejs i tilberedningstiden. Fjern friturekurven 
ved at trække håndtaget til friturekurven ud af varmluftfrituregryden. Kontroller, at plastikdækslet 
dækker udløserknappen til friturekurven, og pas på ikke at slippe den varme non-stick-belagte 
friturekurv. Ryst friturekurven forsigtigt, og skub det derefter tilbage i varmluftfriturerens 
hovedenhed for at lukke det og fortsætte med at lave mad. 
TRIN 8: Når tilberedningen er færdig, og den forudindstillede tid er gået, lyder timeren. Tjek om 
ingredienserne er klar ved forsigtigt at åbne ovnrummet. Hvis ingredienserne ikke er tilberedt, skal 
du lukke ovnrummet og bruge timer-kontrolknappen til at justere tilberedningstiden i 
overensstemmelse hermed. Hvis maden er tilberedt, skal du fjerne den non-stick-belagte 
friturekurv fra ovnrummet og derefter tømme indholdet i en skål eller på en tallerken. Brug en 
varmebestandig tang (medfølger ikke), hvis maden er stor eller skrøbelig. 
 
Bemærk: Forvarm altid varmluftfrituregryden før du begynder at lave mad eller tilsæt alternativt 
ca. 3-5 minutter tid til tilberedningstiden. Hvis tilberedningstiden eller temperaturindstillingen skal 
ændres under brug, skal du blot bruge timeren eller temperaturkontrolknapperne efter behov, og 
varmluftfrituregryden vil automatisk justere indstillingerne. Under brug vil den orange 
varmeindikator tændes og slukkes for at signalere, at den holder den valgte temperatur. 
 
Forsigtig: Vip ikke maden direkte i en skål eller på en tallerken, da overskydende olie kan samle sig 
i bunden af ovnrummet og lække ud på ingredienserne. Fjern altid den non-stick belagte 
friturekurv fra ovnrummet. 
Advarsel: Nominel spænding er stadig til stede, selv når termostaten er drejet til slukket position. 
For permanent at slukke for varmluftfrituregryden skal du slukke for den ved strømforsyningen. 



Brug af den non-stick belagte friturekurv 
Den non-stick belagte friturekurv er aftagelig for nem brug. 
TRIN 1: For at fjerne den non-stick-belagte friturekurv fra ovnrummet skal du skubbe 
plastikdækslet på håndtaget fremad for at afsløre friturekurvens udløserknap. 
TRIN 2: Tryk og hold udløserknappen til friturekurven nede, og løft forsigtigt håndtaget for at 
frigøre den non-stick belagte friturekurv 
TRIN 3: Udskift den non-stick-belagte friturekurv ved at sætte den ind i ovnrummet, indtil den 
sidder fast. 
TRIN 4: Skub plastikdækslet tilbage på plads, så det skjuler udløserknappen til friturekurven. 
Advarsel: Tryk aldrig på udløserknappen til friturekurven, hvis ovnrummet er forhøjet, da dette 
kan forårsage personskade; tryk først på den, når ovnrummet er placeret på en flad, 
stabil overflade. 
 
Madlavningsvejledning 
Det følgende er en retningslinje for tilberedning af visse typer mad med varmluftfrituregryden. 
Dette er kun en retningslinje, og madlavning skal altid overvåges. Mad skal altid være rygende 
varm før serveret 
 
Frosne pommes frites 
TRIN 1: Forvarm varmluftfrituregryden til 200 °C. 
TRIN 2: Tilsæt frosne pommes frites til friturekurven. 
TRIN 3: Steg i 16-18 minutter for tynde frosne pommes frites eller 18-20 minutter for tykke frosne 
pommes frites. 
TRIN 4: Ryst pommes frites regelmæssigt (ca. hvert 6. minut), så alle frites steges jævnt. 
TRIN 5: Når de er gennemstegt og sprød, tages de ud af varmluftsfrituregryden, smages til og 
nydes. 
 
Opbevaring 
Kontroller, at varmluftfrituregryden er kølig, ren og tør, før den opbevares på et køligt, tørt sted. 
Vikl aldrig ledningen stramt omkring varmluftfrituregryden; pak den løst ind for at undgå at 
forårsage skade. 
 
 
 


