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• Brug aldrig apparatet uden fødevarer.
• Overfyld ikke bakken, overhold de anbefalede mængder.
• Dette produkt er ikke beregnet til klassiske friturestegninger (fyld ikke beholderen med olie).

Inden første ibrugtagning
•  Åbn låget ved at trykke på anordningen til åbning af låget - fig.1. og tryk på knappen - fig.2.
• Træk håndtaget for den aftagelige bakke opad, indtil det står vandret og siger "KLIK", og tag 
bakken ud - fig.3.
• For at fjerne venderingen skal klemmerne trækkes udad, og dernæst kan den løftes af.
• Træk omrørerbladet ud, idet der trykkes på udløserknappen - fig.4.
• Fjern det aftagelige filter - fig.14.
•  Alle løsdele kan vaskes i opvaskemaskine - fig.6 eller med en almindelig svamp (ikke skuresvamp) 

og opvaskemiddel.
• Rengør selve apparatet udvendig med en fugtig svamp og opvaskemiddel.
• Tør alle dele omhyggeligt af, inden de sættes på plads igen.
• Sæt omrørerbladet på igen, og når du hører et "KLIK", er det sat korrekt på - fig.5.
•  For at udskifte venderingen skal den placeres på kanten af panden, anbringes centreret på pan-

den og trykkes ned, indtil du hører et «KLIK».
•  Ved første anvendelse kan apparatet afgive lugt, som er uskadelig. Det har ingen følger for appa-

ratets anvendelse, og den vil hurtigt forsvinde.

Gør ingredienserne klar
For ikke at ødelægge apparatet skal mængderne af ingredienser og væske
i brugsanvisningen og opskriftsbogen nøje overholdes.

Overskrid aldrig det maksimumsniveau, der er angivet på det aftagelige omrørerblad, i forbin-
delse med opskrifter, der indeholder væsker - fig.7.
Lad ikke doseringsskeen ligge i den aftagelige bakke, mens apparatet er i drift.

A Låg
B Anordning til åbning af låget
C Udløserknap til låget
D Måleske
E Udløserknap til omrørerblad
F Aftageligt omrørerblad
G Maksimumskapacitet udelukkende for væsker
H Aftagelig bakke
I Udløserknap til håndtaget

J Bakkehåndtag
K Apparat
L Aftageligt filter
M LCD-skærm
N Knap til start og stop af tilberedningen
O  Knap til indstilling af minutur +/- (i minutter)
P Fastgjort el-ledning
Q Knapper til forudindstilling af tid
R Aftagelig vendering (*afhængig af model)

TILBEREDNING
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• Åbn låget - fig.1.

•  Put ingredienserne i bakken, og overhold altid maksimumsmængden (se tilberedningsskemaet s. 

6-7) og væskemålemærket ved opskrifter, der indeholder væsker - fig.7.

•  Fyld skeen med den anbefalede mængde fedtstof (se tilberedningsskemaet s. 6-7), og fordel 

indholdet jævnt over ingredienserne - fig.8.

• Udløs håndtaget, og klap det helt ned i indføjningen - fig.9.

• Luk låget, og kontrollér, at det er låst helt fast - fig.15.

Start tilberedningen
•  Sæt ledningen i en stikkontakt. Apparatet udsender nu 2 biplyde, og på skærmen vises 00 - fig.10.

•  Indstil tilberedningstiden ved hjælp af knappen + og - (se tilberedningsskemaet på s. 6-7), eller 

tryk på knappen for forudindstilling (tilpas tiden i givet fald). Tryk på knappen , og apparatet 

udsender igen 2 biplyde - fig. 11, og tilberedningen starter ved hjælp af varmluftscirkulationen 

i tilberedningsrummet.

•  Den valgte tid vises, og nedtællingen tæller ned sekund for sekund - ♀fig.12. Tiden vælges og vises 

i minutter. Ved visning under et minut er visningen i sekunder.

•  Apparatet kan sættes på pause. I så fald trykkes blot på knappen  - fig.11. Tryk på knappen igen 

for at fortsætte tilberedningen.

•  Man kan til enhver tid under tilberedningen ændre tiden ved hjælp af knapperne + og - fig.13.

•  I tilfælde af fejlindstilling, eller hvis du ønsker at slette den valgte tid, holdes knappen  inde i 

mindst 2 sekunder. Vælg dernæst en ny tid.

Tag madvarerne ud
NåR låget åbnes, slukkes apparatet. Luk låget og tryk på knappen   for at starte tilbere-

dningen igen.

Når låget har været åbnet i 2 min., genfinder apparatet sin standardinstilling.

•  Når tilberedningen er færdig, ringer minuturet, og på skærmen vises 00. Apparatet stopper nu au-

tomatisk tilberedningen af din ret. Stands alarmen ved at trykke på én af de to knapper - fig.13.

• Åbn låget - fig.1.

• Løft håndtaget, indtil det siger "KLIK", og tag bakken og madvarerne ud.

EN LET TILBEREDNING
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Tilberedningstiden er til vejledende brug, idet den kan variere alt efter årstiden, madvarernes stør-

relse og kvantitet, personlig smag og elnettets spænding. Den angivne oliemængde kan forøges alt 

efter smag og behag. Hvis du ønsker pommes frites med endnu større sprødhed, kan du tilberede 

dem i yderligere et par minutter.

Kartofler

Dybfrosne blandinger

Kød - fjerkræ
Hvis du vil tilføje smag til dit kød, kan du blande krydderier i olien (paprika, karry, herbes de Pro-
vence, timian, laurbærblade …).

TILBEREDNINGSTID

Type Mængde
Tilsætning (spsk. 

olie)
Tilberedningstid

Pommes frites 
standardstørrelse
10 mm x 10 mm

Optøede

750 g 3/4 26 - 28

1000 g 1 30 - 34

- 1 30 - 40

Almindelige 
pommes frites

Frosne 750 g ingen 26 - 28

Type Mængde
Tilsætning (spsk. 

olie)
Tilberedningstid 

(min.)

Ratatouille Frossen 650 g ingen 16 - 18

Bondegryde Frossen 650 g ingen 17 - 20

Paëlla Frossen 650 g ingen 16 - 19

Type Mængde
Tilsætning (spsk. 

olie)
Tilberedningstid 

(min.)

Kyllingenuggets
Optøede 750 g ingen 13 - 15

Frosne 750 g ingen 13 - 15

Kyllingelår Rå 4 til 6 ingen 20 - 25

Kyllingefileter Rå 6 ingen 20 - 25

Kødboller Frosne 750 g 1 16 - 18
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Fisk - skaldyr

Desserter

Grøntsager

Type Mængde
Tilsætning (spsk. 

olie)
Tilberedningstid 

(min.)

Indbagte 
blæksprutteringe

Frosne 300 g ingen 11 - 13

Kæmperejer Rå/optøede 300 g ingen 11 - 13

Type Mængde Tilsætning (spsk. olie)
Tilberednings-

tid (min.)

Bananer Skiveskårne 5 1 spsk. + 1 spsk. sukker 5 - 6

Jordbær
Friske, skåret i 

kvarte
1000 g 2 spsk. sukker 10 - 12

Æbler Skåret i halve 3 1 spsk. + 2 spsk. sukker 10 - 12

Ananas
Frisk, skåret i 

stykker
1 2 spsk. sukker 10 - 15

Type Mængde
Tilsætning (spsk. 

olie)
Tilberednings-

tid (min.)

Squash Skiveskårne 750 g 1 spsk. + 15 cl vand 25 - 30

Peberfrugter Skiveskårne 650 g 1 spsk. + 15 cl vand 18 - 22

Champignoner I kvarte 650 g 1 10 - 15

Tomater I kvarte 650 g 1 spsk. + 15 cl vand 13 - 16

Løg Skiveskårne 500 g 1 12 - 16
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Nedsænk aldrig apparatet i vand. Anvend ikke stærke rengøringsmidler eller skuremidler.

Det aftagelige filter skal rengøres jævnligt. Anvend ikke køkkenredskaber af metal, hvis du 

vil bevare egenskaberne for din aftagelige bakke i længere tid.

Vi anbefaler, at du ikke anvender andre rengøringsmidler end opvaskemiddel.

• Fjern det aftagelige filter - fig.14.

•   Alle løsdele kan vaskes i opvaskemaskine - fig.6 eller med en almindelig svamp (ikke skuresvamp) 

og opvaskemiddel.

•  Rengør selve apparatet udvendig med en fugtig svamp og opvaskemiddel. Tør alle dele omhyg-

geligt af, inden de sættes på plads igen.

•  Vi garanterer, at den aftagelige bakke OVERHOLDER FORSKRIFTERNE for materialer i berøring 

med fødevarer.

I TILFæLDE AF TVIVL KAN DU LæSE "SIKKERHEDSANVISNINGERNE", DER LE-
VERES SAmmEN mED AppARATET.
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Rengør apparatet
• Lad apparatet køle helt af, før det rengøres.

•  Åbn låget ved at trykke på anordningen til åbning af låget - fig.1. og tryk på knappen for at tage 

låget af - fig.2.

•  Træk håndtaget for den aftagelige bakke opad, indtil det står vandret og siger "KLIK", og tag 

bakken ud - fig.3.

• Træk omrørerbladet ud, idet der trykkes på udløserknappen - fig.4.

• For at fjerne venderingen skal klemmerne trækkes udad, og dernæst kan den løftes af.

EN NEm RENGøRING


