
Brugsanvisning 

Airfryer m. vindue 6,3L 

 
Beskrivelse af dele:  

1. Kontrolpanel og Display  

2. Kurv  

3. Håndtag til kurv  

4. Luftudtag  

 

Instruktioner  
 
Fare 
 
Put ikke Airfryeren i vand eller skyl Airfryeren under vand på grund af det elektriske og varmekomponenter.  

Undgå at der kommer væske ind i Airfryeren, 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. 

 

Slukning 

Automatisk  

Enheden har en indbygget timer, der slukker automatisk.  

Manuel  

Du kan manuelt slukke for enheden ved at trykke på annulleringsknappen og det vil automatisk slukke for 

enheden på 20 sekunder. 

 

Før brug  

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

Bemærk: Panden og kurven tåler opvaskemaskine.  

Tør indersiden og ydersiden af apparatet af med en karklud.  

 

Brug  

1. Placer enheden på en tør, stabil og varmebestandig overflade. 

2. Da Airfryeren bliver varm under brug, er det vigtigt at den ikke står for tæt på andre 

genstande.  

3. Træk kurven ud af Airfryeren ved brug af håndtaget. Placer stegegrillen i kurven.  



4. Læg ingredienserne i kurven og skub kurven ind i Airfryeren. Sørg for, at kurven er placeret 

korrekt, ellers virker Airfryeren ikke. Forsigtigt: Rør ikke ved kurven under eller kort tid 

efter brug, da Airfryeren bliver varm. Kurven skal håndteres ved brug af håndtaget.  

5. Sæt strømstikket i en passende stikkontakt. Airfryeren udsender én biplyd og går i standby. 

Tryk på tænd/sluk knappen for at kontrolpanelet vises.  

6. Tryk på temperaturjusteringsknappen ”+” for at indstille den ønskede temperatur. (80°C til 

200°C). Tryk på timerjusteringsknappen for at indstille den ønskede tid (1 minut til 60 

minutter)  

7. Du kan via menuknappen vælge mellem forskellige tilberedningsfunktioner. Her vises 

forskellige forudbestemte tids- og temperaturindstillinger alt afhængig af indhold. Hvis du 

ønsker at justere tid og temperatur, skal du gøre som forklaret i trin 6.  

8. Når den igangsatte tid er afsluttet, vil der stå ”OFF” på displayet og Airfryeren vil holde op 

med at arbejde efter nogle få sekunder. 

9. Når tilberedningstiden er færdig og ingredienserne kræver mere tid, skubbes kurven ind og 

indstilles herefter timer og temperatur på ny 

10. Når kurven skal tømmes for store ingredienser, brug en tang eller andet til at løfte 

ingredienserne ud.  

 

Stegetips 

Den optimale mængde til sprøde pomfritter er 600 gram. 

Tilføj 3 minutter til tilberedningstiden, når Airfryeren er kold, eller du kan også lade Airfryeren 

forvarme ca. 4 minutter uden ingredienser indeni. 

Nogle ingredienser kræver omrystning halvvejs i tilberedningstiden. For at ryste eller vende 

ingredienserne skal du trække kurven ud af Airfryeren i håndtaget og ryste kurven eller vende 

ingredienserne med en gaffel eller en tang. Skub derefter kurven tilbage i Airfryeren. 

Produkter med skorpe af tørre brødkrummer bliver sprødere ved at sprøjte dem med lidt 

vegetabilsk olie. 

 

 
 

 



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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide  
 

Type Min- max (g) Tid Temperatur (°C) Yderligere information  

Kartofler og pomfritter 

(tynde skiver)   
400-500 18-22 200 Skal rystes undervejs 

Kartofler og pomfritter 

(tykke skiver)   
400-500 20-25 200 Skal rystes undervejs  

Steak  100-600 10-15 200  

Kyllingebryst  100-600 15-20 180  

Frosne grøntsager   100-500 10 160  

Muffins  400 15-18 180 Brug bageform.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Airfryeren virker ikke  
 

Problem Mulig årsag  Løsning  
Airfryeren virker ikke.  Airfryeren er ikke tilsluttet. 

 
 
Timeren er ikke sat i gang  

Sæt stikket i en jordet stikkontakt. 
 
Sæt timeren i gang til den ønskede tid for 
at tænde for airfryeren. 

Ingredienserne er ikke 
færdige når airfryeren 
stopper.  

Der er fyldt for meget i airfryeren.  
 
 
 
Temperaturen er sat for lav. 

Put mindre portioner i airfryeren. Når 
portionerne er mindre, bliver varmen 
fordelt bedre.  
 
Sæt temperaturen højere. Se afsnittet for 
temperaturjusteringer.  

Ingredienserne steges 
ujævnt i airfryeren.  

Nogle ingredienser skal rystes halvvejs.  Ingredienser der ligger ovenpå hinanden 
eller på tværs af hinanden, skal rystes 
halvvejs i tilberedningstiden.  

Stegte snacks er ikke sprøde 
når de kommer ud af 
airfryeren. 

Den valgte type snacks, skal tilberedes i 
en traditionel frituregryde.  

Brug snacks der er beregnet til at komme i 
ovnen eller pensel lidt olie på for at 
snackene bliver mere sprøde.  

Jeg kan ikke skubbe gryden 
korrekt ind i airfryeren. 

Der er for mange ingredienser i gryden.  
 
Kurven er ikke placeres korrekt i gryden.  

Fyld ikke kurven over MAX-angivelsen.  
 
 
Skub kurven ned i gryden, indtil du der 
kommer en kliklyd.  

Der kommer røg ud af 
airfryeren. 

Du forbereder fedtede ingredienser.  
 
 
 
Airfryeren indeholder stadig fedtrester 
fra tidligere brug.  
 

Når du tilbereder fedtede ingredienser i 
airfryeren, vil der være en stor mængde 
olie i bunden.  
 
Røg skyldes, at fedtet opvarmes i 
airfryeren. Sørg for at rengøre airfryeren 
ordentligt efter hver brug.  

Friske pomfritter steges 
ujævnt i airfryeren. 

Der er ikke brugt en af de rigtige 
kartoffeltyper.  
 
Kartoflerne er ikke skyllet ordentligt før 
de kom i airfryeren. 

Brug friske kartofler og sørg for, at de 
holder sig faste under stegningen.  
 
Skyl kartoflerne ordentligt for at fjerne 
stivelse fra kartoflerne.  

Pomfritterne er ikke sprøde 
efter de har været i 
airfryeren. 

Pomfritternes/kartoflernes sprødhed 
afhænger af mængden af olie og vand i 
pomfritterne.  

Sørg for at tørre pomfritterne/kartoflerne 
ordentligt, inden du tilsætter olien.  
 
Skær pomfritterne/kartoflerne mindre for 
et sprødere resultat. Tilsæt lidt mere olie 
for et sprødere resultat.  

 
 
 
 
 



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 

 

 
 
 
 
 


