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NL Airfryer 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
 ■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, alsook door personen met 

een lichamelijke of geestelijke handicap, of onervaren personen, op voorwaarde dat ze goed worden 
begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren 
begrijpen. De reiniging en het gebruikersonderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden 
uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht. Laat kinderen niet met het apparaat 
spelen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. 

 ■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen zoals:
 –  personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 –  boerderijen;
 –  hotel- of motelkamers en andere woonruimtes;
 –  logies met ontbijt.
 ■ Dit apparaat dient voor het verwerken van voedsel door verhitting. Het is niet toegestaan het apparaat 

te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
 ■ Plaats het apparaat niet op vensterbanken, afdruipplaten, onstabiele oppervlakken, op elektrische of 

gaskachels, of in hun buurt. Zet het apparaat op een stabiele, vlakke, droge ondergrond.
 ■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren of de spanning op 

het label overeenkomt met de elektrische spanning van het stopcontact. Sluit het apparaat alleen op 
een geaard stopcontact aan.

 ■ Het apparaat is uitgerust met een verwijderbaar netsnoer. Voordat u het netsnoer verwijdert, moet 
u de stekker uit het stopcontact halen.

Opgelet:
Dit apparaat is niet ontworpen om met behulp van een geprogrammeerd apparaat, externe 
tijdschakelaar of afstandsbediening te worden gebruikt.

 ■ Gebruik het apparaat alleen met de originele toebehoren van de fabrikant.
 ■ Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, theedoeken, enz. 
 ■ Om voldoende luchtcirculatie tijdens de werking te garanderen, moet er een vrije ruimte van minstens 

15 cm aan alle zijden van het apparaat zijn. Plaats geen voorwerpen op het apparaat en bedek de 
ventilatieopeningen niet.

 ■ Vermijd contact met de hete stoom die vrijkomt uit de ventilatieopeningen terwijl het apparaat in 
werking is. 

 ■ Vul niet verwijderbaar mandje niet met een grote hoeveelheid voedsel. Zorg dat het voedsel dat in de 
uitneembare mand wordt geplaatst niet in contact komt met het verwarmingselement.

 ■ Plaats uw handen niet in de binnenkant van het apparaat wanneer het in werking is.
 ■ Vul de uitneembare pan niet met olie. Als de pan met olie wordt gevuld, dan zou dit kunnen leiden tot 

een gevaarlijke situatie. Deze gezonde frituurmethode is gebaseerd op het principe van circulerende 
hete lucht en vereist geen olie. Een kleine hoeveelheid olie kan worden toegevoegd, om het voedsel 
extra smaak te geven. 

 ■ Gebruik het apparaat niet om voedsel met een hoog vetgehalte te frituren.
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Opgelet: Heet oppervlak

 ■ Wanneer het apparaat in werking is, kunnen toegankelijke oppervlakken heet zijn. Raak het hete 
oppervlak niet aan. Anders kan dit brandwonden veroorzaken. Gebruik het handvat om de hete pan 
en mand te verwijderen en dragen. Plaats de hete pan en mand alleen op een oppervlak dat bestand 
is tegen hitte. Bij het verwijderen van de pan uit het apparaat, wees vooral voorzichtig dat u zich niet 
verbrandt aan de stoom die vrijkomt uit het voedsel. De restwarmte van het apparaat betekent dat 
gedurende een bepaalde tijd na het uitschakelen heet blijft.

 ■ Als het voedsel in het apparaat vuur vat, moet u onmiddellijk het apparaat uitschakelen door de stekker 
uit het stopcontact te halen. Wacht totdat de rook uit de ventilatieopeningen verdwijnt voordat u de 
pan uitschuift.

 ■ Giet geen koud water in de hete pan. 
 ■ Schakel altijd het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u het apparaat zonder 

toezicht achterlaat, na gebruik of als u het wilt schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u het 
reinigt.

 ■ Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof onder. 
 ■ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Zorg dat het snoer niet over de rand van een tafel 

hangt of in contact komt met een heet oppervlak. 
 ■ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact door zacht aan de stekker van het netsnoer te 

trekken en niet aan het snoer zelf. Anders kan dit het netsnoer of het stopcontact beschadigen. 
 ■ Als het netsnoer is beschadigd, dan moet dit door een origineel netsnoer worden vervangen, dat u bij 

een officieel servicecentrum kunt krijgen. Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker 
beschadigd is.

 ■ Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet zelf repareren 
of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service Center uitvoeren. Bij het 
ondeskundig gebruik van het apparaat, riskeert u  het vervallen van al uw wettelijke rechten m.b.t. 
tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Airfryer 
Handleiding

 ■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd bent 
met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in 
deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar deze 
eenvoudig kan worden gevonden voor toekomstig gebruik.

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon 
en verklaring van de verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. Bij transport, 
raden wij aan het apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A1 Geïntegreerde handgreep om het apparaat te dragen 
A2 Luchtaanvoer, ventilatie-openingen
A3 LED-display
A4 Aanraakpaneel 
A5 Afscherming van de knop om de uitneembare mand te ontkoppelen van de pan
A6 Knop om de uitneembare mand te ontkoppelen van de pan
A7  Handgreep van de uitneembare mand
A8 Uitneembare mand met antiaanbaklaag
A9 Uitneembare pan met antiaanbaklaag
A10 Luchtuitlaat met interne filter die vettige dampen en geuren opvangt (niet weergegeven)
 bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat.
A11 Verwarmingselement en ventilator (niet weergegeven)
 bevindt zich in het apparaat.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY
B1 Pictogram voor ingeschakeld verwarmingselement
B2 Pictogram voor geactiveerde kinderbeveiliging
B3 Pictogram voor geactiveerde ventilator
B4 Temperatuur
B5 Tijd
B6 Keuzeknop Automatisch programma 
 Er zijn 6 verschillende programma’s beschikbaar.
B7 Knop om Temperatuur te verhogen
 De temperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 60–200 °C. Elke keer dat de knop 

wordt ingedrukt, wordt de temperatuur 5 °Cverhoogd.
B8 Knop om Temperatuur te verlagen
 De temperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 60–200 °C. Elke keer dat de knop 

wordt ingedrukt, wordt de temperatuur 5 °Cverlaagd.
B9 Knop voor kinderbeveiligingsfunctie
 Druk eenmaal op de knop om de functie Kinderbeveiliging te activeren. Houd de knop  

3 seconden ingedrukt om de functie uit te schakelen. 
B10 Knop voor Bereidingstijd
 De bereidingstijd kan worden ingesteld van 1 tot 60 minuten. Elke keer dat u op de knop 

drukt, zal de tijd 1 minuut toenemen.
B11 De knop Hervatten en pauzeren 
B12 Knop voor Bereidingstijd
 De bereidingstijd kan worden ingesteld van 1 tot 60 minuten. Elke keer dat u op de knop 

drukt, zal de tijd 1 minuut afnemen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK 
 ■ Voor het eerste gebruik, haal het apparaat en de toebehoren uit de verpakking. 
 ■ Was de uitneembare onderdelen (pan A9 en mand A8) die in contact komen met voedsel 

onder warm water en een beetje afwasmiddel. Spoel ze vervolgens met drinkbaar water en 
nadien droogwrijven. Zet ze vervolgens terug op hun plaats.

Opmerking: 
De uitneembare mand A8 kan uit de pan A9 worden verwijderd na het openen 
van het deksel A5 en indrukken van de knop A6. Om de mand A8 correct in de 
pan A9 te plaatsen, moet de handgreep A7 terug op zijn plaats schuiven. Dit wordt 
aangeduid door een klik.

 ■ Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laat het gedurende 10 minuten leeg werken 
bij maximale temperatuur om eventuele geuren van de fabricage te verwijderen. 

Opmerking: 
Bij het starten van het apparaat, volgt u de instructies in het hoofdstuk Bediening 
van het apparaat. Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan 
er een beetje rook vrijkomen. Dit is een volledig normaal en zal na een korte tijd 
verdwijnen.

 ■ Aan het einde van de ingestelde tijd zult u een geluidssignaal horen en zal het apparaat 
automatisch naar de standby-modus worden geschakeld.

 ■ Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

HET APPARAAT GEBRUIKEN 
1. Plaats het apparaat op een stabiel, vlak en net oppervlak. Trek aan de handgreep A7 om de 

uitneembare pan A9 met de mand A8 uit het apparaat te schuiven. Plaats het voedsel dat 
u wilt verwerken in de mand A8. Wanneer u voedsel in de mand plaatst, mag de markering 
MAX op de uitneembare mand A8 niet worden overschreden. Om optimale resultaten te 
verzekeren, houd u aan de minimale en maximale hoeveelheid die in de tabel Aanbevolen 
bereidingstijden worden vermeld.

Opgelet:
Plaats het voedsel nooit in de pan A9. 

2. Schuif uitneembaar de pan A9 met de gevulde mand A8 terug in het apparaat. Sluit 
het netsnoer aan de achterzijde van het apparaat aan. Sluit het netsnoer aan op een 
stopcontact.

3. Als de apparaat is aangesloten op een stopcontact zult u  een geluidssignaal horen en 
zal het apparaat naar de standby-modus worden geschakeld. Het symbool B2 zal op het 
display A3 worden weergegeven.

Opmerking: 
Het apparaat zal altijd overschakelen naar de standby-modus overschakelen als er 
binnen een minuut geen instellen worden gemaakt en ook op het einde van de 
ingestelde tijd.

4. Houd de knop B9 ingedrukt om de functie Kinderbeveiliging uit te uitschakelen.  
Het display licht op en de standaard instellingen worden weergegeven, bijv. temperatuur 
180 °C en tijd 10 minuten. Gebruik de knoppen B7 en B8 om de gewenste temperatuur 
in het bereik van 60–200 °C in te stellen. De instellingen zullen sneller worden gewijzigd 
wanneer de knop wordt ingedrukt.

5. Gebruik de knoppen B10 en B12 om de gewenste tijd in te stellen in het bereik van  
1–60 minuten. Houd de knop ingedrukt om het instelproces te versnellen.

6. Na het instellen van de temperatuur en tijd, start het apparaat door op de knop B11 
te drukken. De symbolen B1 en B3 zullen op het display A3 worden weergegeven. 
De ingestelde temperatuur en de resterende tijd worden afwisselend op het display 
A3 weergegeven. De ingestelde tijd en temperatuur kunnen op elk moment worden 
gewijzigd, terwijl het apparaat in werking is. Overtollig vet en jus uit het voedsel wordt 
afgevoerd naar de pan A9.

Opmerking: 
Om de juiste temperatuur en tijd in te stellen, moet u  de tabel Aanbevolen 
bereidingstijden raadplegen. 

7. Als u het apparaat snel wilt starten, zonder de temperatuur en tijd in te stellen, kunt u op 
B11 drukken. De temperatuur wordt vooraf ingesteld op 180 °C en de bereidingstijd op  
10 minuten.

8. U  kunt de automatische programma’s  gebruiken om bepaalde maaltijden te bereiden. 
Selecteer het programma met de knop B6. De temperatuur en tijd worden automatisch 
ingesteld in de automatische kookprogramma.

Tabel Automatische 
bereiding

Gewicht/
maaltijdgrootte

Temperatuur Bereidingstijd

01 – Diepgevroren frieten 350 g 200 °C 16 min
02 – Zelfgemaakte frieten 350 g 200 °C 18 min
03 – Steak 300 g 180 °C 15 min
04 – Kipdrumsticks 300 g 180 °C 20 min
05 – Vis 300 g 200 °C 12 min
06 – Muffins 5 stuks 200 °C 17 min

9. Als u het apparaat tijdelijk wilt pauzeren, druk op B11. De knop nogmaals indrukken om te 
hervatten 

10.  Bepaalde voedingsmiddelen kunnen vereisen dat het apparaat wordt voorgewarmd. Dit 
neemt ongeveer 3 tot 4 minuten in beslag. Schuif vervolgens de pan A9 met de mand A8 
uit en plaats deze op een hittebestendige ondergrond. Raak het hete oppervlak niet aan. 
Vul de mand met voedsel A8 en schuif de uitneembare pan A9 met de gevulde mand A8 
terug in het apparaat.

11. Bepaalde voedingsmiddelen moeten tijdens de bereiding worden geroerd. Schuif de 
pan A9 uit het apparaat en plaats deze op een hittebestendige ondergrond. Wees vooral 
voorzichtig dat u het hete oppervlak niet aanraakt en u zich niet verbrandt aan de stoom 
die uit het voedsel vrijkomt. Druk op de knop A6 om de uitneembare mand A8 vrij te 
geven, til deze op en houd deze boven de pan A9. Wees voorzichtig met heet vet of 
sappen die uit bepaalde voedingsmiddelen kunnen vrijkomen. Schud het voorzichtig van 
links naar rechts om het voedsel te roeren en zet het vervolgens terug in de pan A9. Om 
de mand A8 correct in de pan A9 te plaatsen, moet de handgreep A7 terug op zijn plaats 
schuiven. Dit wordt aangeduid door een klik. Als u het voedsel wilt roeren, gebruik dan een 
silicone of houten spatel of een tang. Schuif de pan A9 terug in het apparaat. 

12. Aan het einde van de ingestelde tijd zult u een geluidssignaal horen en zal het apparaat 
automatisch worden uitgeschakeld. Het apparaat schakelt automatisch over naar de 
standby-modus. 

13. Als het apparaat is uitgeschakeld, schuif de pan A9 uit. Druk op de knop A6 om de 
uitneembare mand A8 vrij te geven, til deze op en leeg de inhoud. Om het voedsel 
te verwijderen, kunt u  silicone of houten keukengerei gebruiken. Om krassen op de 
antiaanbaklaag van de uitneembare mand A8 te vermijden, raden we aan om geen 
metalen keukengerei te gebruiken. 

14. Wanneer u klaar bent, zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Haal de stekker uit 
het stopcontact, laat het apparaat afkoelen, reinig het volgens de instructies Reiniging en 
onderhoud.

Veiligheidsschakelaar
 ■ Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar die automatisch het 

verwarmingselement A11 uitschakelt en het aftellen stopt wanneer de uitneembare pan 
A9 met de mand A8 tijdens de werking worden verwijderd. De werking van het apparaat 
wordt automatisch hervat wanneer de pan A9 met de mand A8 terug in het apparaat 
worden geschoven. We raden aan om de pan A9 met de mand A8 zo snel mogelijk terug 
in het apparaat te schuiven om een aanzienlijke daling van de temperatuur te voorkomen.



 12/2016- 6 - Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

AANBEVOLEN BEREIDINGSTIJDEN
Type voedsel MIN en MAX 

hoeveelheid
Temperatuur Bereidingstijd Roeren/

omdraaien 
tijdens de 
bereiding

Opmerking

Diepgevroren 
frieten 
7 × 7 mm

200–500 g 200 °C 12–20 min ja

Zelfgemaakte 
frieten 
10 × 10 mm

200–500 g 180–200 °C 16–30 min ja Een halve 
eetlepel olie 
toevoegen

Varkenskotelet 100–500 g 180 °C 10–20 min ja
Hamburgers 100–500 g 180 °C 7–14 min nee Een halve 

eetlepel olie 
toevoegen

Kipdrumsticks 100–500 g 180 °C 18–22 min ja
Diepgevroren 
kipnuggets

100–500 g 200 °C 10–15 min ja Het apparaat 
voorverwarmen

Diepgevroren 
fishsticks

100–400 g 180 °C 6–12 min nee Verwarm het 
apparaat voor 
en voeg een 
halve eetlepel 
olie toe

Muffins 5 stuks 200 °C 15–18 min nee Gebruik 
muffinvormpjes

Opmerking: 
De tijden die in de tabel worden vermeld, zijn slechts ter informatie en kunnen 
verschillen, afhankelijk van de grootte en hoeveelheid voedsel, en uw persoonlijke 
smaak.
Deeg voor muffins, enz. moet eerst in een geschikte bakvorm worden geplaatst, 
die in de uitneembare mand A8 past. 

REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Voordat u  het apparaat schoonmaakt, moet u  de stekker uit het stopcontact halen en 

het apparaat laten afkoelen. Het apparaat zal sneller afkoelen als de pan A9 en mand A8 
worden verwijderd.

 ■ We raden aan om het apparaat onmiddellijk na gebruik schoon te maken om ervoor te 
zorgen dat de resten niet aankoeken. Deze zijn later moeilijker te verwijderen.

 ■ Was de pan A9 met de mand A8 met een spons onder stromend water en een neutraal 
afwasmiddel. Spoel deze onderdelen vervolgens onder schoon water, laat ze drogen en 
zet ze terug op hun plaats.

 ■ Als u de aangekoekte resten niet kunt verwijderen, die zich op de mand A8 of de pan A9 
bevinden, vul dan de pan A9 met warm water en een neutraal afwasmiddel en plaats de 
mand A8 in de pan. Laat het water en afwasmiddel ongeveer 10 minuten inwerken om de 
etensresten te weken. Reinig vervolgens beide delen op de gebruikelijke wijze.

 ■ Zorg dat er zich geen aangekoekte etensresten op de pan A9 en mand A8 ophopen. 
Voorafgaand aan verder gebruik, moeten beide delen schoon zijn.

 ■ Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje. Na gebruik 
van afwasmiddel, veeg het apparaat schoon met een vochtige doek en wrijf droog. Zorg 
ervoor dat de aansluitbus van het netsnoer niet nat wordt.

 ■ Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof onder.
 ■ Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, enz. om de 

onderdelen van dit apparaat schoon te maken

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ..............................................................................................................220−240 V
Nominale frequentie ............................................................................................................................. 50/60 Hz
Nominaal ingangsvermogen ..................................................................................................1 200–1 400 W
Geluidsniveau ........................................................................................................................................... 70 dB(A)

Het aangegeven geluidsemissieniveau van het apparaat is 70  dB(A), dit vertegenwoordigt een 
niveau A van akoestisch vermogen ten opzichte van een referentie akoestisch vermogen van 
1 pW. 

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten betekent 
dat de gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen met het 
algemeen huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte afvoer, 
hergebruik en recycling, deze apparatuur inleveren bij een inzamelpunt. 
Alternatief, kunt u  in sommige landen van de Europese Unie of andere 
Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale leverancier als 
u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te sparen en 
voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die 
zouden kunnen ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale autoriteiten 
of inzamelpunten om meer informatie.
Volgens de nationale regelgeving kunnen sancties worden opgelegd als dit type afval 
incorrect wordt afgevoerd.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u  elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij uw verkoper of 
leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u  dit product recyclen, vraag dan de meer 
informatie over het correct recyclen bij uw gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle fundamentele eisen van EU-richtlijnen waarop het 
betrekking heeft.


