
Brugsanvisning til Airfryer  
 

Tak for købet af dette produkt. Før du bruger denne Airfryer, bedes du læse denne brugsanvisning 
grundigt igennem og gemme.  
 

 

 
 

 
 
 

Forklaring af symbolerne Forklaring af signalordene 

 

Faresymboler: Disse symboler angiver 
risiko for personskade (f.eks. fra 
elektricitet eller brand.   

 

 

 

 

FARE 

Advarer om alvorlige 

kvæstelser og livsfare 

 

 

 

Yderligere information   

ADVARSEL 

Advarer om mulige 

kvæstelser og livsfare 

 

Forsigtig: Varme overflader ADVARSEL Advarer om let til 

moderate kvæstelser  

 

 

Velegnet til brug med mad1 

 

VARSEL  Advarer om materiel 

skade.  

 

Sikkerhedsinstruktioner  

 

ADVARSEL: Læs alle denne brugsvejledning, instruktioner, illustrationer og tekniske data, der 

følger med denne enhed. Manglende overholdelse af sikkerhedsmærkningerne og instruktionerne 

kan resultere i elektrisk stød, brand eller skader.  

 

- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover. Personer med nedsatte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, kan bruge enheden under opsyn. 

 
VIGTIGE INFORMATIONER! 
GEM VENLIGST TIL SENERE! 



- Børn må ikke lege med enheden.  

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 eller derover og 

under opsyn.  

- Hold enheden og ledninger utilgængeligt for børn. 

- Enheden er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller separat 

fjernbetjeningssystem.  

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller andre 

kvalificerede personer.  

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse af dele  

 

Airfryeren  

 

Skaft på grillspyd  

Spidgafler med låseskrue  

 

Fjernelsesværktøj  

 

Bagerist  

 

Opsamlingsbakke  

 

1. Varmeelement  

2. Støtte til spiddet (højre) 

3. Kogeplads 

4. Holder til grillspiddet (venstre)  

5. Skinner 

6. Belysning  

7. Kontrolpanel  

8. Display  

9. Programknapper 

10. Forøge/mindske tilberedningstiden  

11. Slå roterende funktion til/fra 

12. Tænd/sluk knap  

13. Tænd/sluk lyset  

14. Øg/sænk temperaturen 

15. Af symbolet  

16. Luftindtagsåbninger  

17. Luftudtagsåbninger (bagsiden) 

18. Ventilationsåbninger (på bunden) 

19. Dør 

 

Opsamlingsbakke 

Opsamlingsbakken skal altid indsættes, så eventuelt fedt, krummer eller andre madrester samles.  

 

 



Bagerist 

Bageristen er beregnet til tørring. Den kan dog også bruges til varme op osv. Bageristen skydes ind 

på skinnerne. Varmeelementet er placeret i toppen, det vil sige at, jo højere oppe bageristen bliver 

placeret jo mere intens er varmen ovenfra.  

 

Spyd 

Spyddet består af skaftet og to spidsgafler. Grillspyddet er velegnet til at grille stykker af kød.  

Læg ikke stykker, der er for store på spyddet, så roteringen bliver forhindret.  

 

Før brug  

Rengør kurven med varmt vand, vaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Disse dele er sikre at rengøres i 

opvaskemaskine. Tør indersiden og ydersiden af apparatet af med en klar klud. 

 

Grundlæggende brug af enheden  

- Anbring ikke madvarer, der stadig er pakket i plastfolie eller plastikposer.  

- Placer aldrig det varme tilbehør på en varmebestandig overflade.  

- Sørg for, at den mad du vil tilberede, ikke kommer i kontakt med enhedens varmeelement.  

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

2. Rul stikket helt ud og sæt netstikket i en stikkontakt.  

3. Åbn døren.  

4. Skub opsamler bakken ind  

5. Vælg et passende tilbehør til den mad der skal tilberedes.  

6. Bearbejd maden og læg den på/i tilbehøret.  

7. Put maden i enheden.  

8. Luk døren 

9. Tryk på tænd/sluk knappen.  

10. Indstil enten temperatur eller tilberedningstid manuelt med knappen. Ved at trykke på tænd/sluk 

knappen kan du vælge et af de 10 programmer.  

 

Vælg et program 

Tryk på det ønskede programsymbol. Når det blinker, aktiveres programmet og enheden tænder 

et par sekunder senere. Så længe symbolet blinker, er en programændring mulig.  

 

Tilberedning  

Denne tabel viser fødevaremængderne og den nødvendige temperatur og stegetider. Hvis instruktionerne 

på produktpakken skulle afvige fra værdierne vist i denne tabel, skal instruktionerne på pakningen følges. 

 

 

Type Tid Temperatur (°C) 

Chips  15 min 200 



Bøf 25 min  175 

Fisk 15 min 165 

Rejer 12 min 160 

Bagning 30 min 160  

Varm op 12 min  115 

 

Disse temperaturer og tilberedningstider, der er indstillet for programmerne, er kun et 

gennemsnit og bør justeres om nødvendigt. Ingredienserne er forskellige på grund af størrelse, 

form og kvalitet.  

 

Rengøring:  

Rengør enheden hver gang  

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

rengøringsmidler, da dette kan beskadige 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. 

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. 

 

Teknisk data 

Modelnummer: GLA-1006 

Strømforsyning: 220-240V, 50-60 Hz 

Effekt: 1800W 

Kapacitet: 232 

Timer: op til 90 minutter, ”tørring” program op til 24 timer 

Temperaturindstilling: 80°C-200°C 

 

 

 

 

 

 

 



Fejlfinding 

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.  

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.  

 

 

 


