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Snabbstartsguide*

*Läs alla instruktioner
innan du använder
Power AirFryer XL.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4

STEG 5

Ta bort den yttre
behållaren

Fyll frityrkorgen

Placera den yttre
behållaren i apparaten

Ställ in tid & temperatur

Separera korgarna
från varandra

Dra handtaget och
behållaren rakt ut.

Lägg maten i den
teflonbehandlade
frityrkorgen.

Tryck inte på knappen
ovanpå handtaget, den frigör
korgarna från varandra.

Följ instruktionerna som
tillhör din planerade rätt.
Titta i den medföljande
receptboken.

OBSERVERA:
•	Innan du kopplar in Power AirFryer XL i ett eluttag, se till att all emballage är borttaget
från apparatens insida och utsida.

Ta ut den yttre behållaren
från apparaten och placera
på en plan, värmetålig yta.
Tryck fram skjutknappen som
skyddar den knapp som frigör
korgarna. Tryck försiktigt
på knappen.

• När tillagningsprocessen är klar kommer den röda värmelampan samt övriga ikoner på den
digitala kontrollpanelen att släckas. Den blå fläktikonen kommer fortsätta vara tänd fram till
apparaten har kylts ned helt. Efter 20 sekunder kommer apparaten att stängas av automatiskt.

Diska alla delar innan första användning
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Kom-i-gang-guide*

*Les alle
instruksjoner før du
begynner å bruke
Power AirFryer XL.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 4

STEG 5

Trekk ut
ytterkurven

Fyll stekekurven

Sett ytterkurven
tilbake i apparatet

Still inn temperatur
og tid

Løsne stekekurven
fra ytterkurven

Trykk ikke på knappen
som løsner stekekurven
fra ytterkurven.

Anbefalinger til din oppskrift
finner du i oppskriftsheftet
som følger med.

Trekk ut ytterkurven
og sett den på en stabil
og varmebestandig
overflate. Skyv bort
skyveknappbeskyttelsen
og trykk forsiktig på
knappen som løsner
stekekurven.

Trekk håndtaket rett ut.

Legg maten du ønsker å steke
i den non-stick-belagte stekekurven.

VENNLIGST NOTER:
• Før du kobler power AirFryer XL til strømuttaket, må all emballasje fjernes fra både 		
innsiden og utsiden.
• Etter steketiden er over, vil det røde lyset forsvinne. Det samme vil alle andre ikoner på det
digitale kontrollpanelet. Det blå ikonet for viften vil fortsette å lyse til apparatet har kjølt seg
ned. Etter 20 sekunder vil apparatet skru seg av automatisk.

Vask alle deler før første gangs bruk
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Startvejledning*

*Læs alle instruktioner
inden ibrugtagning af
din Power AirFryer XL.

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 4

TRIN 5

Tag den ydre kurv
ud ved hjælp af
håndgrebet.

Læg dine
ingredienser i
friturekurven.

Placér den ydre kurv
i enheden. Tryk ikke på
skubbeknappen da det
vil løsne friturekurven.

Indstil tid og temperatur.
Følg vejledningen der
passer til dine ingredienser.
Se opskriftsbogen.

Når du skal tage
friturekurven ud af den
ydre kurv, skal du først stille
enheden på en jævn og
varmebestandig overflade.
Derefter skub beskyttelsen
til skubbeknappen og
tryk forsigtig så
friturekurven løsner.

BEMÆRK:
• Inden du tilslutter din Power AirFryer XL til strømforsyningen, skal du sikre at al 		
indpakningsemballage er fjernet fra enheden.
• Når tilberedningen er færdig, vil det røde varmelys samt de andre tegn på det digitale
kontrolpanel slukke. Det blå ventilator tegn vil fortsætte med at rotere mens enheden
køler ned. Efter 20 sekunder slukker enheden automatisk.

Vask alle delene inden ibrugtagning
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Pika-aloitusopas*

*Lue kaikki
käyttöohjeet ennen
kuin aloitat Power
AirFryer XL:n käytön.

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

VAIHE 4

VAIHE 5

Poista
ulkokori

Täytä friteerauskori

Aseta ulkokori
takaisin laitteeseen.

Ajan ja lämpötilan
asettaminen

Friteerauskorin
irrottaminen ulkokorista

Älä paina korin
vapautuspainiketta, jotta
se ei irtoa friteerauskorista.

Noudata valmistamasi
ruoan reseptiä. Katso
mukana tullut reseptikirja.

Irrota ulkokori. Aseta
laite vakaalle, kuumuutta
kestävälle alustalle. Liu’uta
vapautuspainikkeen suoja
ja paina korin
vapautuspainiketta
varovaisesti.

Vedä kahvasta
suoraan ulospäin.

Asettele valmistamasi
ruoka tarttumattomaan
friteerauskoriin.

HUOMAA:
• Ennen kuin liität Power AirFryer XL:n virtalähteeseen, varmista että kaikki
pakkausmateriaalit on irrotettu niin laitteen ulko- kuin sisäpuolelta.
• Kun valmistusprosessi on päättynyt, punainen kuuman laitteen merkkivalo sammuu yhdessä
muiden digitaalisen ohjauspaneelin merkkivalojen kanssa. Sininen tuuletin-merkkivalo pyörii
edelleen, kun yksikkö jäähtyy. 20 sekunnin kuluttua laite sammuu automaattisesti.

Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa
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