
AIRFRYER  

 
 

Fare 

Put ikke enheden i vand eller skyl enheden under vand på grund af det elektriske og 

varmekomponenter.  

Undgå at der kommer væske ind i enheden, for at undgå elektrisk stød eller kortslutning. 

Opbevar alle ingredienser i kurven for at forhindre kontakt fra varmeelementer. 

Tildæk ikke luftindtaget og luftudtaget, når enheden er i drift. 

Rør ikke ved indersiden af  enheden, mens det er i drift. 

 

Advarsel  

Kontroller, om den spænding, der er angivet på enheden, passer til den lokale net spænding. 

Brug ikke enheden, hvis der er skader på stikket, net ledningen eller andre dele. 

Gå ikke til en uautoriseret person for at udskifte eller reparere beskadiget hovedledning. 

Opbevar enheden og dets net ledning utilgængeligt for børn. 

Hold net ledningen væk fra varme overflader. 

Tilslut ikke enheden, og betjen ikke kontrolpanelet med våde hænder. 

Sørg for, at enheden er tilsluttet en stikkontakt. Sørg altid for at stikket er sat korrekt i 

stikkontakten. 

Tilslut ikke enheden til en ekstern timerkontakt. 

Anbring ikke enheden på eller i nærheden af brændbare materialer såsom en dug eller gardiner. 

Anbring ikke enheden mod en væg eller mod andre enheder. Efterlad mindst 10 cm fri plads på 

bagsiden og siderne og 10 cm fri plads over enheden. 



Anbring ikke noget oven på enheden. 

Lad ikke enheden fungere uden opsyn. 

Under varmluftstegning frigives der varm damp gennem luftudløbsåbningerne. Hold hænderne 

og ansigt i sikker afstand fra dampen. Vær også forsigtig med den varme damp og luft, når du 

fjerner gryden fra enheden. Eventuelle tilgængelige overflader kan blive varm under brug. 

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

Vent til røgudslippet stopper, før du fjerner gryden fra enheden. 

Sørg for, at enheden er placeret på en vandret, jævn og stabil overflade. 

Denne enhed er kun beregnet til husholdningsbrug. 

Enheden tager cirka 30 minutter, om at køle ned til håndtag eller sikker rengøring. 

 

BEMÆRK 

Produktet bør anvendes i overensstemmelse med denne manual. Hvis det ikke anvendes i 

overensstemmelse med manualen, kan det potentielt set udgøre en fare for brugerne. Behold 

manualen til senere brug. 

 

Før brug  

- Fjern alt indpakningsmateriale, tape og mærkater.  

- Rengør kurven og dampstativet med varmt vand, flydende opvaskemiddel og en svamp. 

- Aftør produktets inder- og yderside med en ren klud. 

 
Under brug  

1. Placer ikke olie eller andre væsker i kurven.  

2. Træk forsigtigt kurven ud ad airfryeren.  

3. Placer dampstativet indeni kurven og placer dernæst mad på dampstativet, og placer 

afslutningsvist kurven indeni airfryeren.  

4. Da visse ingredienser konstant skal vendes under tilberedningen, er det vigtigt man holder 

fast i håndtaget og trækker kurven ud ad airfryeren, hvorefter man ryster eller vender 

ingredienserne, og placer kurven tilbage i airfryeren.  

5. For at undgå forbrændinger bør man ikke røre airfryerens hovedelement eller kurven etc., 

når man ryster dampstativet eller vender ingredienserne.  



6. Hvis man ønsker specifik vejledning ift. hvordan man bruger apparatet, se 

“Betjeningsvejledning”. 

 

Beskrivelse af visningsfunktionen  

 

 

 
 
 
Sådan kommer du i gang:  

1. Tilslut enheden til strøm. ”ON” symbolet vil blinke på displayet.  

2. Tryk én gang på ”ON” symbolet for at tænde enheden.  

3. Tryk på en af funktionsknapperne som passer til den type mad du skal tilberede. For 

eksempel, hvis du skal lave pomfritter, trykker du på den knap.  

4. Enheden begynder nu at varme op.  

5. Nu kan du justere den ønskede temperatur, ved at trykke på symbolet med et termometer. 

Temperaturen justeres i intervaller af 5 grader per klik.  

6. Nu kan du justere den ønskede tid, ved at trykke på symbolet med en timer. Tiden justeres 

i intervaller af 1 minut per klik.  

7. Forsinket start: Tryk på en af funktionsknapperne som passer til den type mad du skal 

tilberede. Indstil den ønskede temperatur og timer. Klik nu på uret i nederste højre hjørne 

på displayet. Nu blinker displayet med ”LO.15”. Det betyder, at enheden starter 

tilberedningen om 15 minutter. Klik igen på uret for at tilføje yderligere 15 minutters 

forsinkelse. Det er muligt at køre en forsinket start på op til 6 timer.  

8. Når timeres løber ud efter endt tilberedning, vil enheden bippe 5 gange.  

9. Når tilberedningen er afsluttet, går enheden over i en varmebevarelses tilstand. Her holder 

enheden en konstant temperatur på 60 grader for at holde maden varm, uden at tilberede 



den yderligere. Denne funktion kan også startes ved blot at klikke på symbolet i nederste 

venstre hjørne, hvis man ønsker at bruge enheden til at holde mad varm som ikke er blevet 

tilberedt i enheden.  

 

Rengøring:  

Rengør enheden hver gang  

Rengør ikke gryden, kurven og indersiden af apparatet med metal køkkenredskaber eller slibende 

rengøringsmidler, da dette kan beskadige non-stick belægningen på dem. 

1. Tag net stikket ud af stikkontakten for at få apparatet til at køle af. 

Bemærk: Fjern panden for at lade frituregryden køle hurtigere af. 

2. Tør ydersiden af enheden af med en fugtig klud. 

3. Rengør gryden og kurven med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. 

Bemærk: Panden og kurven tåler opvaskemaskine. 

Tip: Hvis der sidder snavs fast på kurven eller i bunden af gryden, skal du fylde gryden med 

varmt vand med noget opvaskemiddel. Læg kurven i gryden og lad gryden og kurven 

trække i cirka 10 minutter. 

4. Rengør indersiden af enheden med varmt vand og ikke-slibende svamp. 

5. Rengør varmeelementet med en rensebørste for at fjerne eventuelle madrester. 

 

Opbevaring: 

Opbevares på et tørt sted.  

 

Miljø:  

Smid ikke enheden ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det er brugt, men 

aflever det på officielt indsamlingssted til genbrug. Ved at gøre dette bidrager du til 

miljøbeskyttelse. 

 

 

 

 



Enheden virker ikke  

 
Tips til tilberedning i din Airfryer  

Overfyld aldrig airfryeren med mad. Overfyldes airfryeren risikeres det at maden ikke bliver 

tilberedt ensartet.  

 

Under tilberedningen kan man med fordel tage skuffen ud og ryste den, for at få vendt 

ingredienserne. Gøres dette cirka 2 gange under tilberedningen eller hvert 10. minut, så tilberedes 

maden mere ensartet.  



Brug altid risten i bunden af skuffen, såfremt det er muligt. Det sikrer at den varme luft kan 

komme under maden, og derved også tilberede nedefra.  

 

Læg altid maden direkte ned i skuffen, uden bagepapir. Enheden blæser kraftigt under 

tilberedningen og evt. bagepapir kan derfor ryge op på varmelegemet.  

 

Ved tilberedningen af for eksempel pommes frites, kan du nøjes med kun at bruge en enkelt 

spiseskefuld olie og samtidig få sprøde pommes frites, som hvis de havde været i en friture. Den 

nemmeste måde at dosere olien, er ved at anvende en olie på spray.  

 

 

 

 

 

 

 

Sorteringsvejledning:  

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige 

og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr 

(WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. 

Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må 

bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette 

formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk 

udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller 

hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens 

tekniske forvaltning  

 


