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

Symboler i denne brugsanvisning
Vigtig information af hensyn til din sikkerhed er især 
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 indikerer 
mulige skaderisici.

ADVARSEL::
Dette refererer til mulige farer for apparatet eller andre 
genstande.

NOTE:
Dette fremhæver tip og information.
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Generelle bemærkninger
Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden apparatet 
tages i brug, og opbevar instruktionerne inklusive garanti, 
kvittering og om muligt æsken med den interne emballage. 
Hvis du giver dette apparat til andre mennesker, bedes du 
også give betjeningsvejledningen videre.
• 

• 

• 

• 

• 

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

• 
• 

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

ADVARSEL::
Lad ikke små børn lege med plastfolien. Der er fare 
for kvælning!
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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 bagefter vil temperaturen på de tilgængelige 
overflader være meget høj.
• Berør derfor kun apparatet ved dørhåndtaget såvel som

kontrolpanelet. Brug om nødvendigt ovnhandsker.
• Under drift kan der løbe varm damp ud af

luftudgangsåbningen. Hold tilstrækkelig afstand.
• Dæk ikke luftindgangsåbningen og luftudgangsåbningen for at

sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
• Hold tilstrækkelig afstand (15 cm) til meget brandfarlige genstande

som møbler, gardiner osv.!
• På grund af stigende varme og dampe må apparatet ikke placeres

under overskab.
• Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller et separat

fjernbetjeningssystem.
• Man skal ikke manipulere med sikkerhedskontakten.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller
instruktioner om brug af apparatet på en sikker måde og forstå de
involverede farer.

• Børn må ikke lege med apparatet.
• Rengøring og vedligeholdelse af brugere må ikke foretages af

børn, medmindre de er ældre 8 år og overvåges.
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• Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8
år.

• Reparer ikke apparatet alene. Kontakt altid en autoriseret
tekniker. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, dens serviceagent eller lignende kvalificerede
personer for at undgå en fare.

ADVARSEL:
Dette apparat er ikke beregnet til at blive nedsænket i vand 
under rengøring. Overhold de instruktioner, som vi har 
inkluderet for dig i kapitlet “Rengøring”.

Udpakning af apparatet
1. Fjern apparatet fra emballagen.
2. Fjern alt emballagemateriale som folier, 

påfyldningsmateriale, kabelholdere og emballage til 
karton.

3. Kontroller leveringsomfanget for fuldstændighed.
4. Brug ikke apparatet, hvis der mangler dele eller åbenbar 

skade. Returner det straks til din forhandler.
Leveringsomfang

1 × Varmluftsfryser
1 × Stegekurv med låg
1 × Fjernelsesværktøj
2 × Fastgørelse af skiver til spids
1 × Rotisserie
2 × Fastgørelse af skiver til spids
8 × Spidser
1 × Bageplade / Fedt drypbakke 2 
× Indskydningsgitter

Oversigt over komponenterne
Billede A, side 3
1 Luftindgangsåbning
2 Skærm
3 Luftudgangsåbning
4 Boliger
5 dør
6 Dørhåndtag
7 Slip
8 Styreskinne
9 Monter rotisserie / stegekurven

10 Betjeningspanel 11 Stegekurv

11a låg

12 Fjernelsesværktøj
13 Fastgørelse af klip
14 Rotisserie
15 Fastgørelse af skiver til spidser
16 spidser
17 Bageplade / Fedt drypbakke
18 Indskydningsgitter

Billede B, side 4: Symboler på kontrolpanelet 
19 Knapper til programvalg
20        Og   Knapperne til tidtagning
21  knap (tænder / slukker for apparatet)
22  knap (Tilføj rotisserie)
23  knap (Opvarm mad)
24  knap (Tænd belysningen)
25  og   knapperne til temperatur tilpasning

Bemærkninger til brug
Lokation
• Sæt apparatet på en skridsikker, plan og 

varmebestandig overflade.
• Pas på, at apparatet og netledningen aldrig placeres på 

varme overflader eller i nærheden af varmekilder (f.eks. 
Rækkevidde, komfur).

Forbundet effekt
Apparatets samlede strømforbrug kan være op til 1500 W. 
Med denne tilsluttede belastning anbefales en separat 
strømforsyningsledning, der er beskyttet af en 16 A-
strømafbryder.

ADVARSEL: Overbelaste!
• Hvis du bruger forlængerledninger, skal disse have et 

kabeltværsnit på mindst 1,5 mm².
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ADVARSEL: Overbelaste!
• Brug ikke flere stikkontakter, da dette apparat er for 

kraftigt.

Elektrisk tilslutning
1. Inden stikket sættes 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 et korrekt installeret jordet stik. Du 
hører en biplyd, og alle symboler lyser kort op.                           
Knappen lyser      rødt.

Standby (standbytilstand)

NOTE:
Apparatet er i standby, hvis                knappen lyser rødt.

I følgende situationer skifter apparatet til standby:

• Når strømstikket er isat.
• Hvis der ikke trykkes på nogen knap i ca. 60 sekunder.
• Når tiden er gået.
• Når du holder knappen nede i      ca. 3 sekunder.

Du forlader standbytilstand ved at trykke på    knappen. 
Alle symboler lyser, og         knappen blinker rødt.

Tænd / sluk for apparatet
Tænd og sluk for apparatet ved hjælp af         knappen.

NOTE:
Betjening er kun mulig, når døren er lukket.

Før første brug

 
• • Der er et beskyttende lag på varmeelementet. For at 

fjerne dette skal du betjene apparatet i ca. 10 minutter 
uden indhold.

• ADVARSEL:
Lad apparatet køle af, inden du rengør det!
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Aftør apparatets inderside, og rengør tilbehøret

før du bruger apparatet. 

Nyttige tip til brug
• En sikkerhedsafbryder forhindrer brugen af apparatet, 

når døren ikke er lukket. Kontrolpanelets belysning 
slukkes.

• 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 baste maden med 
lidt olie.

• Forbered ikke apparatet på fedtfattige fødevarer (f.eks. 
Pølser).

• Alle fødevarer kan tilberedes i apparatet, som også 
er egnede til ovnen.

• 

• 

Frosne måltider eller flydende mad såsom supper kan 
tilberedes i passende beholdere.
Bemærk, at dejen udvides under bagning af kager, brød 
eller lignende. Intet må komme i kontakt med 
varmeelementet.

• Hæld vand på hjemmelavede kartoffelprodukter efter 
opskæring i mindst 30 minutter for at reducere 
kartoffelstivelsen. Tør derefter kartoffelstykkerne med papir.

• 

• 

Tilberedningstiden afhænger af flere faktorer: Størrelse, tilstand, 
mængde mad og indstillet temperatur. For standardværdier, se 
“Funktionsknapper” “Autofunktioner”.
Hvis du ikke forvarmer frituregryden, skal du tilføje 3 minutter til 
tilberedningstiden.

• Steg bøffer / større mængder kød i en gryde, inden du 
forlader madlavningen i varmluftfritøren. Tid og 
temperatur afhænger af den ønskede grad af 
doneness.

Funktionsknapper
NOTE:

• The buttons on the appliance are touch keys. Gently 
touch the buttons with a finger to execute the function. 
Whenever a button is pressed, it will be confirmed by 
a beep sound.

• If you keep the  or  buttons pressed, fast mode 
will start.

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

Knap Mode 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
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NOTE:
• • Disse skal betragtes som vejledende værdier. 

Afhængig af størrelse og vægt kan tid og temperatur 
være længere og højere eller kortere og lavere.

• • Du kan dog ændre den forudindstillede temperatur og 
tid for de automatiske funktioner.

• • Hvis du vil vælge et andet program efter start af et 
program, skal du først trykke      på knappen.

Ændring af temperatur og tid
plus  og   knapperne 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)

NOTE:
Displayet viser alternativt den resterende driftstid og den 
indstillede temperatur.

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

Belysning tændt = 
Belysning slukket = 

 knappen blinker
  knappen lyser konstant

Opvarm mad
Brug            knappen til at varme mad 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 rotisseriet. 
Du har brug for denne til rotisseriet såvel som stegekurven.
Rotisserie tændt = 
Rotisserie slukket = 

knappen blinker
  knappen lyser konstant
Forberedelse

Brug sammen med stegekurven
1. Åbn døren.
2. Skub fedt drypbakken ned på bunden af frituregryden 

til varm luft.
3. 3Hold stegekurven ved de sorte plastoverflader. Åbn 

låget på stegekurven ved at dreje den i retning af. 
Symbolet       skal       være nøjagtigt over spærren. 
Fjern låget.

4. Fyld kurven med den ønskede mad.
5. Luk låget. Anbring låget på en sådan måde, at 

symbolten er over låsen. Stram låget i retning af.
6. Løft stegekurven med aftagningsværktøjet på 

føringsskinnerne. Hold udløserknappen (7) i pilens 
retning og skub kurven mod enden af skinnen. Frigør 
frigørelsen. Stegekurven skal klikke på plads.

Anvendes sammen med Rotisserie og fastgørelsesclips

NOTE:
Vælg ikke en for stor stege. Maden, der grilles, skal 
være langt nok væk fra de indre vægge og 
varmeelementerne og må ikke røre ved dem.

1. Åbn døren.
2. Skub fedt drypbakken ned på bunden af frituregryden 

til varm luft.
3. 
4. 

Gnid spiselig olie på det roterende spyt og spids gafler. 
Fjerkræ skal være klædt på, før man griller. For at gøre 
det skal du binde vingerne og benene tæt på kroppen 
ved hjælp af køkkengarn.

5. Placer det påklædte fjerkræ eller stykket kød forsigtigt 
på det roterende spyt. Skub spidsgaflerne mod det 
roterende spids, og brug dem til at fastgøre stegt kød på 
plads. Spænd fastgørelsesclipsene ved hjælp af 
skruerne.

6. Løft det færdige rotisserie med afmonteringsværktøjet 
på føringsskinnerne. Hold udløserknappen (7) i pilens 
retning og skub kurven mod enden af skinnen. Frigør 
frigørelsen. Rotisseriet skal klikke på plads.

Brug sammen med Rotisserie, fikseringsskiver og spidser
1. Åbn døren.
2. Skub fedt drypbakken ned på bunden af frituregryden 
til varm luft.

3. 
4. 

Fyld spidserne efter ønske.
Skub fastgørelsesskiverne på roteriet. Vær opmærksom 
på indskriften L (venstre) og R (højre) på indersiden af 
skiverne samt til fordybningerne til skruerne på ro-
tisserie spytten. Stram fastgørelsesskiverne med 
skruerne.
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4. Fill the basket with the desired food.
5. Close the lid. Place the lid in such a way that the  sym-

bol is above the detent. Tighten the lid in the direction
of .

6. Lift the frying basket with the removal tool onto the guide
rails. Hold the release button (7) in the direction of the
arrow and slide the basket toward the end of the rail.
Unhand the release. The frying basket must snap into
place.

Use with the Rotisserie and the Fixing Clips

NOTE:
Do not select a roast which is too large. The food being
grilled must be far enough away from the internal walls
and the heating elements and must not touch them.

1. Open the door.
2. Slide the grease drip tray onto the bottom of the hot air

deep fryer.
3. Rub edible oil on to the revolving spit and spit forks.
4. Poultry has to be dressed before grilling. To do so, tie

the wings and the legs closely to the body using kitchen
yarn.

5. Place the dressed poultry or the piece of roast meat
carefully on to the revolving spit. Push the spit forks on
to the revolving spit and use them to fix the roast meat in
place. Tighten the fixing clips by means of the screws.

6. Lift the ready-made rotisserie with the removal tool
onto the guide rails. Hold the release button (7) in the
direction of the arrow and slide the basket toward the
end of the rail. Unhand the release. The rotisserie must
snap into place.

Use with the Rotisserie, Fixing Discs and Spits
1. Open the door.
2. Slide the grease drip tray onto the bottom of the hot air

deep fryer.
3. Stuff the spits at will.
4. Slide the fixing discs onto the rotisserie. Pay attention to

the inscription L (left) and R (right) on the inside of the
discs as well as to the recesses for the screws on the ro-
tisserie spit. Tighten the fixing discs with the screws.

5. Sæt de fyldte spidser i
fastgørelse af diske. Se tilslutningen
cent tal. Placer spytten med
den buede side i et hak af en
fastgørelse af disk. Indsæt enden af
spyt i det modsatte hul af
den anden fikseringsdisk. Hook den
den buede side af spytten ind i
hul under hakket.
6. Løft det færdige rotisserie
med fjernelsesværktøjet på
styreskinner. Hold udløserknappen (7) i pilens retning og skub 
kurven mod enden af skinnen. Frigør frigørelsen. Rotisseriet 
skal klikke på plads.

Anvendes sammen med bagepladen og indskydningsgitrene
1. 1. Åbn døren.
2. 2. Skub bagepladen og / eller skubgitterene ind i 

glideskinnerne.

Brug af apparatet
1. Luk døren.
2. Tryk på         knappen for at afslutte standbytilstand. Du 

får vist den forudindstillede indstilling 200 ° C og 15 
minutter.

3. Vælg et automatisk program, og skift om           
nødvendigt tilberedningstiden og temperaturen med 
knapperne eller.

4. Hvis du        bruger stegekurven eller rotisseriet, skal du 
desuden       trykke på knappen for at tilføje rotisseriet.

5. Tryk på knappen for at starte tilberedningsprocessen.

Sæt betjeningen på pause
• Tryk på          knappen for at sætte handlingen         på 

pause. Knasten blinker.       Tryk på knappen igen for at 
genoptage              handlingen. Knappen lyser konstant 
igen. Handlingen afbrydes dog, når du åbner døren. 
Luk døren for at genoptage driften. 
      NOTE:
Apparatet starter fra det sted, det er sat på pause.

Afslutning af operationen

NOTE:
Når tilberedningstiden er gået, kører ventilatoren for 

at køle ned apparatet. blinker i               displayet. Efter 
ca. 20 sekunder, 3 bip lyder 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 stegekurven eller rotisserie-spytten, 

skal du fjerne den med afmonteringsværktøjet. For at 
gøre dette skal du låse stegekurven eller rotisserie-
spytten op ved hjælp af oplåsningsmekanismen (7) og 
fjerne den.

3. Træk dem ud, hvis du har brugt bagepladen eller 
indskydningsgitrene.

4. Anbring kun tilbehør på en varmebestandig overflade!
5. Luk døren.

Rengøring
ADVARSEL: 

• Sluk altid for apparatet, inden du rengør det, og tag stikket ud. 
Vent, indtil apparatet er kølet af.

• Nedsænk ikke apparatet i vand! Dette kan resultere i elektrisk 
stød eller brand.
ADVARSEL:

• Brug ikke stålbørste eller andre slibende genstande.
• Brug ikke sure eller slibende rengøringsmidler.

tilbehør
Tilbehøret kan rengøres i et varmt skylbad.

Boliger
Rengør apparatet inde og ude med en let fugtig, ikke en 
våd klud.
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Opbevaring
• Rengør apparatet som beskrevet. Lad tilbehøret tørre 

helt.

• Vi anbefaler, at du opbevarer apparatet i 
originalemballagen, 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, skal du være opmærksom på følgende 
oplysninger:

Problem Mulig årsag Afhjælp
Apparatet fungerer ikke Apparatet har ingen strømforsyning. Kontroller stikkontakten med et andet apparat.

Sæt stikket korrekt i.
Kontroller hovedafbryderen.

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

Belysningen i interiøret 
lyser ikke længere.

Belysningen er defekt.

Maden er ikke kogt til 
ende

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

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

Maden er ikke sprød. Der anvendes mad, som kun er egnet 
til en traditionel frituregryde.

Brug mad, der er klar til ovnen, eller drys den med lidt olie.

Der kommer røg ud af 
apparatet.

Du forbereder meget fede fødevarer. Fedtstænk inde i apparatet kan forårsage 
emission af røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

På bagepladen / fedt drypbakken er der 
stadig fedtrester fra tidligere brug.

Rengør bagepladen / fedt dryppebakken efter hver 
anvendelse som beskrevet i kapitlet “Rengøring”.

Teknisk data
Model:..............................................................PC-FR 1200 H
Power supply:.....................................220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Power consumption: ...................................................1500 W
Protection class: .....................................................................
Net weight: ....................................................... approx. 6.8 kg
Retten til at foretage tekniske ændringer og 
designændringer under løbende produktudvikling er 
forbeholdt.
Dette apparat er testet i henhold til alle relevante aktuelle 
CE-retningslinjer, såsom elektromagnetisk kompatibilitet 
og lavspændingsdirektiver, og er konstrueret i 
overensstemmelse med de nyeste regler.

Bortskaffelse
Betydningen af "affaldsspand" -symbolet

Beskyt vores miljø: bortskaff ikke elektrisk 
udstyr i husholdningsaffaldet.
Returner alt elektrisk udstyr, som du ikke 
længere bruger, til de indsamlingssteder, 
der er til rådighed.

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 
genudnyttelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Oplysninger om, hvor udstyret kan bortskaffes, kan fås hos 
din lokale myndighed.
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