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Brugermanual
Tak fordi du valgte vores produkt. Vi håber, du vil nyde at 
bruge apparatet.

Symboler i denne brugsanvisning
Vigtig information for din sikkerhed er specielt markeret. Det 
er vigtigt at overholde disse instruktioner for at undgå 
ulykker og forhindre skader på apparatet:

ADVARSEL:
Dette advarer dig om farer for dit helbred og angiver 
mulige skadesrisici.

FORSIGTIGT:
Dette henviser til mulige farer for apparatet eller andre 
genstande.

BEMÆRK:
Dette fremhæver tips og information.
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Generelle bemærkninger
Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før apparatet 
tages i brug, og gem vejledningen inklusive garantien, 
kvitteringen og om muligt æsken med den indvendige 
emballage. Hvis du giver dette apparat til andre personer, 
skal du også videregive betjeningsvejledningen.
• 

• 

• 

• 

• 

Apparatet er udelukkende designet til privat brug og til 
det påtænkte formål. Dette apparat er ikke egnet til 
kommerciel brug.
Brug den ikke udendørs. Hold den væk fra varmekilder, 
direkte sollys, fugt (dypp den aldrig i væske) og skarpe 
kanter. Brug ikke apparatet med våde hænder. Hvis 
apparatet er fugtigt eller vådt, skal du straks trække 
stikket ud.
Når du rengør eller lægger det væk, skal du slukke for 
apparatet og altid trække stikket ud af stikkontakten (træk 
i selve stikket, ikke ledningen), hvis apparatet ikke er i 
brug, og fjern det medfølgende tilbehør.
Brug ikke apparatet uden opsyn. Hvis du forlader 
rummet, skal du altid slukke for apparatet. Tag stikket ud 
af stikkontakten.
Apparatet og netledningen skal kontrolleres 
regelmæssigt for tegn på beskadigelse. Hvis der 
konstateres skader, må apparatet ikke bruges.

• 
• 

Brug kun originale reservedele.
For at sikre dine børns sikkerhed, bedes du holde al 
emballage (plastikposer, kasser, polystyren osv.) uden 
for deres rækkevidde.

ADVARSEL::
Lad ikke små børn lege med plastfolien. Der er fare for 
kvælning!

Tilbehør ...............................................................................46
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Særlige sikkerhedsforanstaltninger for dette apparat
Du finder følgende symbol med advarselstegn på apparatet:

ADVARSEL: Varm overflade! 
Fare for forbrændinger!

Under drift og efterfølgende vil temperaturen på de tilgængelige 
overflader være meget høj.
• Berør derfor kun apparatet ved dørhåndtaget samt
betjeningspanelet. Brug eventuelt ovnhandsker.
• Under drift kan varm damp slippe ud af luftudløbsåbningen.
Hold tilstrækkelig afstand.

• Dæk ikke luftindtagsåbningen og luftudgangsåbningen til, for at
sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
• Hold tilstrækkelig afstand (15 cm) til letantændelige genstande
såsom møbler, gardiner osv.!
• På grund af stigende varme og dampe må apparatet ikke placeres
under overskabe.
• Betjen ikke apparatet med en ekstern timer eller separat
fjernbetjeningssystem.
• Der må ikke manipuleres med sikkerhedsafbryderen.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen
af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
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• Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8
år.
• Reparer ikke apparatet selv. Kontakt altid en autoriseret tekniker.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at
undgå fare.

FORSIGTIGT!
Dette apparat er ikke beregnet til at blive nedsænket i vand 
under rengøring. Overhold venligst instruktionerne, som vi har 
medtaget til dig i kapitlet "Rengøring".

Udpakning af apparatet
1. Tag apparatet ud af emballagen.
2. Fjern alt emballagemateriale såsom folier, fyldmaterialer, 
kabelholdere og kartonemballage.
3. Tjek leveringsomfanget for fuldstændighed.
4. Hvis der mangler dele eller åbenlyse skader, må du ikke 
bruge apparatet. Returner den til din forhandler med det 
samme.

Leveringsomfang
1 × Hot airfryer
1 ×  airfryerkurv med låg
1 × Fjernelsesværktøj
2 × fikseringsskiver til spyd
1 × Rotisserie
1 × Bageplade / fedtdrypningsplade 
2 × indstiksrist 

Oversigt over Dele
Billede A, side 3
1 Luftindtagsåbning
2 Display
3 Luftudtagsåbning
4 apparat
5 dør
6 Dørhåndtag
7 Slip
8 Styreskinne
9 Montering til grillspyd / stegekurv

10 Betjeningspanel 
11 Airfryerkurv

11a Låg
12 Afmoteringsværktøj 
13 fikseringsskiver

14 Rotisserie
15 Bageplade / fedtdrypningsplade
16 indstiksrist

Billede B, side 4: Symboler på kontrolpanelet
17 Knapper til programvalg
18   og  knapper til tidsindstilling
19  knap (Tænd/sluk for apparatet)
20  knap (Tilføj rotisserie)
21 
22 
23 

 Knap (opvarm mad)
knap (tænd belysningen)
  og       knapper til temperaturindstilling ( )

Noter til brug
Placering
• 

• 

Stil apparatet på en skridsikker, jævn og 
varmebestandig overflade.
Sørg for, at apparatet og netledningen aldrig placeres 
på varme overflader eller i nærheden af varmekilder 
(f.eks. komfur, kogeplader).

Tilsluttet watt
Det samlede strømforbrug for dette apparat kan være op 
til 1500 W. Med denne tilsluttede belastning anbefales en 
separat forsyningsledning beskyttet af en 16 A 
husstandsafbryder.

FORSIGTIG: Overbelastning!
• Hvis du bruger forlængerledninger, skal disse have et 
kabeltværsnit på mindst 1,5 mm².
• Brug ikke flere stikkontakter, da dette apparat er for 
kraftigt.
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Elektrisk tilslutning
1. Før du sætter strømstikket i stikkontakten, skal du 
kontrollere, at den netspænding, der skal bruges, svarer til 
apparatets. Du kan finde de nødvendige oplysninger på 
typeskiltet.
2. Tilslut apparatet til en korrekt installeret jordet 
stikkontakt. Du vil høre en biplyd, og alle symboler lyser 
kortvarigt. Knap  lyser rødt.

Standby (Standby Tilstand)

Bemærk:
Apparatet er i standby, hvis knap  lyser rødt.

Når apparatet står over for følgende situationer, skifter 
apparatet til standby:
• Når strømstikket er sat i.
• Hvis der ikke trykkes på en knap i ca. 60 sekunder.
• Når tiden er gået.
• Når du trykker på knappen og        holder den nede i ca.

Alle 
3 sekunder.

Du forlader standbytilstanden ved at trykke. 
symboler lyser, og knap       blinker rødt.

Tænd/sluk for apparatet
Tænd og sluk for apparatet ved at bruge         knappen.

Bemærk:

• Bemærk at dejen udvider sig ved bagning af kager, brød 
eller lignende. Intet må komme i kontakt med 
varmelegemet.
• Hæld vand på hjemmelavede kartoffelprodukter efter 
skæring i mindst 30 minutter for at reducere 
kartoffelstivelsen. Tør derefter kartoffelstykkerne med papir.
• Tilberedningstiden afhænger af flere faktorer: Størrelse, 
tilstand, madmængde og indstillet temperatur. For 
standardværdier, se "Funktionsknapper"    "Autofunktioner".
• Hvis du ikke forvarmer hot airfryeren, skal du tilføje 3 
minutter til tilberedningstiden.
• Steg bøffer / større mængder kød på en pande før de 
steges i hot airfryeren. Tid og temperatur afhænger af den 
ønskede færdighedsgrad.

Funktionsknapper
BEMÆRK:

• 

• 

Knapperne på apparatet er berøringstaster. Berør 
forsigtigt knapperne med en finger for at udføre 
funktionen. Hver gang der trykkes på en knap, vil det 
blive bekræftet med en biplyd.
Hvis du holder knapperne      eller     nede, starter 
hurtig tilstand.

Auto funktioner
Vælg det ønskede automatiske program på kontrolpanelet. 
Det indstillede program kan identificeres ved at blinke på 
den respektive knap.

Betjening er kun mulig, når døren er lukket.

Før første brug
• 

•

Der er et beskyttende lag på varmelegemet. For at 
fjerne dette skal du bruge apparatet i ca. 10 minutter 
uden indhold.

ADVARSEL:
Lad apparatet køle af, før du rengør det!
- Tag netstikket ud af stikkontakten.
- Tør indersiden af apparatet af, og rengør tilbehøret, 
før apparatet tages i brug.

Nyttige råd til brug
• 

• 

•

•

•

En sikkerhedsafbryder forhindrer brugen af apparatet, 
når døren ikke er lukket. Belysningen af kontrolpanelet 
slukker.
Overfyld ikke kurven. Sørg altid for, at maden har 
plads nok i kurven for at få de bedste resultater.
For at opnå sprøde resultater kan du spraye maden 
med lidt olie.
Forbered ikke apparatet til mad med højt 
fedtindhold (f.eks. pølser).
Alle fødevarer kan tilberedes i apparatet, som også 
er velegnede til ovnen.

• Frosne måltider eller flydende fødevarer såsom 
supper kan tilberedes i passende beholdere.

Knap Funktion Forudindstillet 
temperatur i °C

Forudindstillet 
tid i min.

Pommes frites 200 15

Pizza 175 25

Brød 165 15

Kød 180 15

Fisk 175 30

Tørring 40 120

Fjerkræ 190 30

Kager 160 30

BEMÆRK:
• Disse skal betragtes som vejledende værdier. Afhængigt 

af størrelsen og vægten kan tiden og temperaturen blive 
længere og højere eller kortere og lavere.
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BEMÆRK:
• Du kan dog ændre den forudindstillede temperatur og 

tid for autofunktionerne.
• Hvis du vil vælge et andet program efter at have startet 

et program, skal du først trykke på      knappen.

Ændring af temperatur og tid
  og         knapper er tilgængelige to gange hver på apparatet.

• Brug knapperne     eller       over og under Temp-
symbolet til at indstille temperaturen. (I alle programmer 
- undtagen Tørring - 80 °C til 200 °C, Tørring: 40 °C til 
80 °C)

• Brug knapperne       eller         over og under tidssymbolet 
til at indstille tilberedningstiden. (I alle programmer - 
undtagen Tørring - 1 til 90 minutter, Tørring: 1 til 24 timer)

BEMÆRK:
Displayet viser skiftevis den resterende driftstid og den 
indstillede temperatur.

Tænd belysningen
Brug       knappen til at tænde og slukke for belysningen i 
apparatets indre. Efter ca. 2 minutter slukker belysningen 
automatisk. Derudover tændes lyset, når døren åbnes.

Lys tændt = 
Lys slukket = 

 knappen blinker
 knappen lyser konstant

Genopvarm mad
Brug knappen        til at varme maden op. Knappen  
blinker, når du har trykket på den. Den forudindstillede 
temperatur er 115 °C og tiden 6 minutter.

Tilføj Rotisserie
Brug        knappen til at tænde og slukke for Rotisserien. 
Du skal bruge denne til rotisseriet samt airfryerkurven.
Rotisserie tændt= 
Rotisserie slukket= 

  knappen blinker
  knappen lyser konstant

Forberedelse
Brug sammen med airfryerkurven

1. Åbn døren.
2. Skub fedtdrypbakken på bunden af maskinen.
3. Hold friturekurven i de sorte plastikflader. Åbn låget på 
stegekurven ved at dreje den i retning af    . Symbolet
skal være nøjagtigt over spærringen. Fjern låget.
4. Fyld kurven med den ønskede mad.
5. Luk låget. Læg låget på en sådan måde, at symbolet

 er over spærren. Spænd låget i retning af     .

6. Løft airfryerkurven af med afmonteringsværktøjet op på 
styreskinnerne. Hold udløserknappen (7) i pilens retning, og 
skub kurven mod enden af skinnen. Frigør udgivelsen. 
Airfryerkurven skal klikke på plads. 

Brug sammen med Rotisserie og fikseringsklips

BEMÆRK:
Vælg ikke en steg, der er for stor. Maden, der grilles, skal 
være tilstrækkelig langt væk fra de indvendige vægge og 
varmeelementerne og må ikke røre ved dem.

1. Åbn døren.
2. Skub fedtdrypbakken på bunden af maskinen.
3. Gnid spiselig olie på det roterende spyd og spydgaflerne. 
4. Fjerkræ skal bindes inden grillning. For at gøre det skal du 
binde vingerne og benene tæt til kroppen ved hjælp af 
køkkengarn.

5. Læg forsigtigt det anrettede fjerkræ eller det stegte kød 
på det roterende spyd. Skub spydgaflerne på det roterende 
spyd, og brug dem til at fastgøre stegen på plads. Spænd 
fastgørelsesklemmerne ved hjælp af skruerne. 
6. Løft det færdiglavede rotisseri med 
afmonteringsværktøjet op på styreskinnerne. Hold 
udløserknappen (7) i pilens retning, og skub kurven mod 
enden af skinnen. Frigør udgivelsen. Rotisseriet skal klikke 
på plads.

Bruges sammen med bagepladen og indstiksristene
1. Åbn døren.
2. Skub bagepladen og/eller indstiksgitrene ind i 
glideskinnerne.

Brug af apparatet
1. Luk døren.
2. Tryk på knappen      for at afslutte standbytilstand. Du vil 
se den forudindstillede indstilling 200 °C og 15 minutter.

    eller .
3. Vælg et automatisk program og skift om nødvendigt 
tilberedningstiden og temperaturen med knapperne
4. Hvis du bruger airfryerkurven eller grillspydet, skal du 
desuden trykke på       knappen for at tilføje grillspydet.
5. Tryk på knappen      for at starte tilberedningen.

Pause Brug
• Tryk på         knappen for at sætte handlingen på 

pause.       Knappen blinker. Tryk på      knappen igen 
for at genoptage handlingen.       Knappen lyser 
konstant igen.
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•

•

Betjeningen vil dog blive afbrudt, når du åbner 
døren. Luk døren for at genoptage driften. 

BEMÆRK:
Apparatet starter fra det sted, hvor det er blevet sat 
på pause.

Afslut brug

BEMÆRK:
Når tilberedningstiden er udløbet, fortsætter blæseren
med at køre for at køle apparatet ned. blinker i
Skærmen. Efter ca. 20 sekunder lyder 3 bip og

  forsvinder på displayet. Apparatet er igen i 
standbytilstand.

ADVARSEL: Fare for forbrændinger!
• Varm damp kan slippe ud!
• Brug ovnhandsker!

1. Åbn døren.
2. Hvis du har brugt airfryerkurven eller grillspyddet, skal du 

fjerne det med afmonteringsværktøjet. For at gøre dette 
skal du låse airfryerkurven eller grillspyddet op ved hjælp 
af oplåsningsmekanismen (7) og fjerne den.
Hvis du har brugt bagepladen eller indstiksristene, skal 
du trække dem ud.

3. Anbring kun tilbehøret på en varmebestandig overflade!
4. Luk døren.

Rengøring
ADVARSEL:

• Sluk altid for apparatet, ør du rengør det, og tag netstikket ud.
Vent, indtil apparatet er kølet af.
• Nedsænk ikke apparatet i vand! Det kan resul ere i elektrisk
stød eller brand.

FORSIGTIG:
• Brug ikke stålbørster eller andre slibende genstande.
• Brug ikke sure eller slibende rengøringsmidler.

Tilbehør
Tilbehøret kan rengøres i varmt vand.

Apparat
Rengør apparatet indvendigt og udvendigt med en let 
fugtig, ikke en våd klud.

Opbevaring
• Rengør apparatet som beskrevet. Lad tilbehøret tørre 
helt.
• Vi anbefaler, at du opbevarer apparatet i dens originale 
emballage, når det ikke skal bruges i længere tid.
• Opbevar altid apparatet på et godt ventileret og tørt sted 
uden for børns rækkevidde.

Fejlfinding
Hvis der opstår et problem, er det ofte kun en lille ting. Før du kontakter vores service, bedes du tjekke følgende oplysninger:

Problem Mulig årsag Udbedring
Apparatet virker ikke Apparatet har ingen strømforsyning. Kontroller stikkontakten med et andet apparat.

Sæt netstikket korrekt i.
Tjek hovedafbryderen.

Døren er ikke lukket ordentligt. Luk lågen, indtil den hørbart klikker på plads.
Apparatet er defekt. Kontakt vores service eller et reparationscenter.

Belysningen i interiøret 
lyser ikke længere.

Belysningen er defekt.
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Teknisk Data
Model:.............................................................. FR 3747 H 
Strøm:.................................................220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Strømforbrug: ...............................................................1500 W
Beskyttelsesklasse: ..............................................................
Nettovægt: ........................................................... cirka. 6.8 kg

Problem Mulig årsag Udbedring
Maden er ikke tilberedt til 
ende.

Kurven er for fuld. Reducer mængden af mad. Mindre mængder 
tilberedes jævnt.

Temperaturen er indstillet for lavt. Indstil en højere temperatur.
Tilberedningstiden er indstillet for lavt. Indstil en længere periode.

Maden er ikke sprød. Der bruges fødevarer, som kun er 
egnet til en konventionel frituregryde.

Brug ovnklar mad eller drys den med lidt olie.

Der kommer røg ud af 
apparatet.

Du tilbereder meget fed mad. Fedtstænk inde i apparatet kan forårsage emission af 
dampe. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

På bagepladen / fedtdrypbakken er der 
stadig fedtrester fra tidligere brug.

Rengør bagepladen / fedtdrypbakken efter hver brug 
som beskrevet i kapitlet "Rengøring".

Retten til tekniske og designmæssige ændringer i 
forbindelse med løbende produktudvikling forbeholdes.
Dette apparat er blevet testet i henhold til alle relevante 
gældende CE-retningslinjer, såsom direktiver om 
elektromagnetisk kompatibilitet og lavspænding, og er 
konstrueret i overensstemmelse med de seneste regler.

Bortskaffelse
Betydningen af symbolet "skraldespand".

Beskyt vores miljø: bortskaf ikke elektrisk 
udstyr i husholdningsaffaldet.
Send venligst alt elektrisk udstyr, som du ikke 
længere vil bruge, til de indsamlingssteder, 
der er beregnet til bortskaffelse.

Dette hjælper med at undgå de potentielle virkninger af 
forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed.
Dette vil bidrage til genanvendelse og andre former for 
genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Oplysninger om, hvor udstyret kan bortskaffes, kan fås hos 
din lokale myndighed.
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