
Brugsanvisning  
220-240V 

50-60Hz 

1600-1800W 

 

Tak for købet af dette produkt. Før du bruger denne enhed, bedes du læse denne brugsanvisning 

grundigt igennem og gemme.  

 

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 eller derover. Personer med nedsatte fysiske, 

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

- 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 net ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller andre 

kvalificerede personer.  

- Opbevar ikke enheden i direkte sollys.  

- Flyt ikke enheden mens den er i brug.  

- Sørg for at enheden er kølet helt af inden rengøring.  

 

 

 



Automatisk sluk  

Varmluftfrituregryden er udstyret med en automatisk slukning.  

 

Dette kan aktiveres hvis:  

 

1. Den indstillede tilberedningstid er udløbet. Timeren lyder og den automatiske slukning 

aktiveres og varmluftfrituregryden slukkes.  

2. Kogerummet trækkes ud og varmluftfrituregryden under tilberedning. Timeren fortsætter 

med at tælle ned indtil tilberedningstiden er udløbet.  

 

 

 

Gør og gør ikke  

Gør:  

Kontroller, at den non-stick belagte kurv er forsvarligt fastgjort før brug.  

Hold kun i kurvens håndtag.  

 

Gør ikke:  

Dæk ikke varmluftfrituregryden eller dens luftindtag.  

Rør ikke ved ovnrummet under eller lige efter brug, da det bliver meget varmt.  

 

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. 

 

Funktioner 

5L kurv  

Aftagelig non-stick coated kogekurv  

80-200 grader temperatur indstilling  

Timertilberedning  

 

Introduktion 

En sundere måde at stege på uden at miste noget smag. Varmluftfrituregryden er ekstrem alsidig 

og er perfekt til madlavning med lavt fedtindhold. Ved brug af varm luft tilbereder den lækker mad 

ved at bruge lidt eller ingen olie.  

 

Før brug 

1. Fjern alt indpakningsmateriale, tape og mærkater.  
2. Rengør kurven med varmt vand, flydende opvaskemiddel og en svamp  
3. Aftør produktets inder- og yderside med en ren klud  

Samling 

1. Monter den non-stick belagte kogekurv i ovnrummet, indtil den sidder fast. Kontroller at 

plastikdækslet skjuler udløserknappen for at undgå, at der trykkes på den under brug.  

2. Skub ovnrummet ind i varmluftfriturens hovedenhed for at lukke det.  

 

 



Brug 

1. Sæt stikket i og tænd for enheden 

2. Forvarm enheden i cirka 5 minutter ved at trykke på tænd/sluk knappen. Den grønne 

varmindikator lyser og signalerer, at varmluftfrituregryden varmer op. Når den har nået 

den ønskede temperatur, slukker den grønne varmeindikator automatisk.  

3. Fjern ovnrummet ved at trække det ud af varmluftfrituregryden ved hjælp af håndtaget. 

Placer ovnrummet på en flad, stabil og varmebestandig overflade.  

4. Anbring ingredienserne i den non-stick belagte kogekurv og skub derefter kogerummet til i 

varmluftfriturens hoveddel for at lukke den.  

5. Indstil den nødvendige tilberedningstemperatur for ingredienserne, tilsæt eller sænk 

tilberedningstemperaturen med 5°C ad gangen. Holdes knappen nede, ændres 

temperaturen hurtigt.  

6. Indstil den nødvendige tilberedningstid for ingredienserne, tilføj eller reducer 

tilberedningstiden ét minut ad gangen. Holdes knappen nede, ændres tiden hurtigt.  

7. Nogle ingredienser skal rystes undervejs. Fjern ovnrummet ved at trække i håndtaget til 

kogerummet. Ryst forsigtigt og skub det derefter tilbage igen.  

8. Når tilberedningen er færdig, skal du kontrollere om ingredienserne er klar, ved at åbne 

forsigtigt ovnrummet forsigtigt. Hvis ingredienserne ikke er færdige endnu, skal du bruge 

timer-kontrolknappen til at justere tilberedningstiden.  

Bemærk: Forvarm altid varmluftfrituregryden før du begynder at lave mad eller tilsæt 

alternativt 3-5 minutter ekstra.  

 

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. 

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. 

 

Kartofler og chips  

 

Mad  Gram Tid Temperatur  Ekstra information 

Tynde kartofler  300-700g 16-18 min  180 °C Ryst undervejs  

Tykke kartofler  300-700g 18-20 min  200 °C Ryst undervejs  

Hjemmelavet chips  300-800g 18-25 min  200 °C Ryst undervejs  

Hjemmelavede 

kartofler  

300-800g 18-25 min 180 °C Kom 

kartoffelbådene i 

vand for at fjerne 

stivelsen. Tilsæt ½ 

spsk olie og ryst 

undervejs. 

 

1. Formvarm varmluftfrituregryden til 200 °C 

2. Skær kartoflerne cirka 1 cm bredde 



3. Kom kartoflerne i en skål vand i cirka 30 minutter  

4. Skyl kartoflerne med koldt vand og tør dem grundigt 

5. Kom ½ spsk. olie udover kartoflerne  

6. Lav dem ved 200 °C i cirka 18-25 minutter  

7. Ryst regelmæssigt undervejs  

Mad  Gram  Tid  Temperatur  Ekstra information  

Bøf 100-500g Gennemstegt: 10 

min  

Medium = 8 min  

180 °C Vend halvvejs  

Kyllingebryst  100-500g 15-22 min  200 °C  

Svinekoteletter  100-500g 18-20 min  180 °C  

 

Kager  Gram  Tid Temperatur  

Quiche  400g 8-15 min  160 °C 

Muffins  300g 10-15 min  200 °C 

 

Opbevaring:  

Kontroller, at varmluftfrituregryden er kølig, ren og tør, før den opbevares på et køligt og tørt sted. 

Vikl aldrig ledningen stramt omkring varmluftfrituregryden, pak den løst ind for at undgå at 

forårsage skade.   

 

 

 

 

 


