
Heteluchtfriteuse

Model: AF506E

BEDIENINGSINSTRUCTIES
Lees de handleiding en de onderhoudsinstructies aandachtig en zorgvuldig
door vóór gebruik. En bewaar deze voor toekomstige raadpleging.
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Technische Gegevens
Voltage： 220～240V
Wattage： 1200-1400W
Frequentie: 50~60Hz
Temperatuurbereik： 50～230℃
Tijdsinstelling： 1～60 min
Inhoud： 10 L

CONSTRUCTIE EN EIGENSCHAPPEN:

1．Bedieningspaneel 2．Handgreep
3．Ventilatieopening / Rooster 4．Doorzichtige Deksel
5．Verwarmingsventilator 6．Vergrendeling
7．Spilgat 8．De basis
9．Non-stick Teflon bodem 10．Laag Rek
11．Tang 12．Frituurmand
13. Spil 14. Kipvork
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Bedieningspaneel:

Nummer Functie

1. ON/ OFF Schakelt het apparaat aan en uit

2．Menu Bakstand keuze

3．Food/Roller Start/Stop rotatiefunctie

4．Preset Stel de baktijd en stand in

5. Temp／Timer Stel de gewenste temperatuur en baktijd in

Adviespunt: Lees ook de rest van de handleiding voor meer

informatie
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Let op! Hieronder wordt uitgelegd hoe u het deksel van de

heteluchtfriteuse dient te openen en te sluiten:

Let op! Vooraf aan het eerste gebruik de papieren houder

verwijderen

KLIK

SLUITEN
SLUITEN

ONTGRENDEL

Ve rw i j d e r de
pa p i e r e n ho u d e rDe br a a d p a n

er u i t t i l l e n

De br a a d p a n in de
b i n n e n p a n pl a a t se n

Pa p i e re n ho ud e r
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Let op!
Het bakproces dient te worden onderbroken alvorens het deksel te openen. Druk
op de vergrendeling (zoals hierboven aangegeven) om het deksel te
ontgrendelen. Pas op dat u zich niet bezeert aan hete stoom.

Standaard Accessoires

Tang Dubbel rek Frituurmand Kipvork

Item Beschrijving
Tang Voor het vastpakken van voedsel, de braadpan of

het dubbel rek
Dubbele rek Laag Rek: Geschikt voor het bakken van grotere etenswaren

zoals gebraden gevogelte (in zijn geheel) rijst, casserole,
groente, enz.
Hoog Rek: Geschikt voor het bakken van middelgrote
etenswaren zoals kippenvleugels en pizza.

Frituurmand Geschikt voor etenswaren zoals Franse frietjes en etenswaren
die rond moeten draaien & gelijkmatig verhit moeten worden

Kipvork Geschikt voor kip in zijn geheel en lamsbouten
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De hulpstukken gebruiken:
Gebruik de tang voor het hanteren van de hulpstukken en het voedsel, en gebruik
indien noodzakelijk ovenwanten.
Let erop dat, ongeacht of de binnenpan heet is of niet, u beide handen gebruikt
om hem te verplaatsen om ongelukken te voorkomen.

1. De vork gebruiken voor kip in zijn geheel:

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

2. Tang en Frituurmand

(1) (2)

(3) (4) (5)
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Let op!
Dank u dat u ons product hebt gekozen.
Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dient u te allen tijde
elementaire veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de
volgende. DANK U!
1. Lees vóór gebruik de instructies aandachtig door
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten en ovenwanten.
3. Controleer vóór gebruik of de netspanning ter plaatse overeenkomt met de

specificaties getoond op het typeplaatje onderop het apparaat.
4. Schakel het apparaat niet in voordat het apparaat en de onderdelen op hun

plek zitten. Zorg ervoor dat het deksel gesloten is alvorens de stekker in het
stopcontact te doen en het apparaat in te schakelen.

5. Om tegen elektrische schok te voorkomen, het netsnoer, de stekkers of dit
apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

6. Let goed op wanneer een apparaat in de buurt van kinderen worden
gebruikt.

7. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in
gebruik is en alvorens het apparaat te reinigen. Laat het apparaat afkoelen
alvorens onderdelen te monteren of te demonteren of het apparaat te
reinigen.

8. Apparaten nooit gebruiken indien het netsnoer of de stekker is beschadigd of
nadat het apparaat niet goed functioneerde of op enige wijze is beschadigd.
Breng het apparaat naar een erkend servicepunt voor onderzoek, reparatie
of afstelling.

9. Onjuist niet door de fabrikant aanbevolen gebruik van het apparaat of de
hulpstukken kan letsel veroorzaken.

10. Het apparaat uitsluitend gebruiken voor het beoogde gebruik. Dit apparaat is
uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel huishoudelijk gebruik
binnenshuis.

11. Het netsnoer altijd eerst met het apparaat verbinden en vervolgens de
stekker van het netsnoer in het stopcontact steken. Na gebruik, zet u eerst
alle schakelaars op “off” alvorens de stekker uit het stopcontact te
verwijderen.

12. Het apparaat dient met een stroomgroep te zijn verbonden waarop geen
andere werkende apparaten zijn aangesloten. Indien het elektrisch circuit
overbelast is door andere apparaten, werkt dit apparaat wellicht niet correct.

13. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van een apparaat met
heet voedsel erin.

14. Het apparaat niet op of bij een hete gas- of elektrische hittebron plaatsen of
in een verwarmde oven. Ook niet in de nabijheid plaatsen van brandbaar
materiaal zoals gordijnen wanneer het apparaat is ingeschakeld.
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15. Zorg voor voldoende afstand van andere voorwerpen wanneer het apparaat
is ingeschakeld.

16. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of in
aanraking komen met hete oppervlakken.

17. Laat het netsnoer niet los hangen.
18. Niet aan het netsnoer trekken wanneer u de stekker van het apparaat uit het

stopcontact verwijderd.
19. De roestvrijstalen schaal niet overbelasten. Het maximale gewicht aan

etenswaren is 5KG.
20. Het apparaat niet afdekken terwijl het apparaat is ingeschakeld.
21. Reinig het deksel, de vensters, het geur-/spatscherm met een spons en een

mild sopje. Losgeraakte stukjes spons kunnen in aanraking komen met
elektrische onderdelen waardoor risico op een elektrische schok ontstaat.

22. Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door mensen (dit
geldt ook voor kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking
of mensen zonder kennis of ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of
voorafgaand instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van
het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er
dient erop te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.

23. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

KORT NETSNOER
Niet gebruiken met een verlengsnoer; een kort netsnoer vermindert de kans op
verstrikt raken of struikelen over een lang netsnoer.

Voorbereiding voor het gebruik.

Alvorens de heteluchtfriteuse voor het eerst te gebruiken:

Let op! Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het apparaat
een lichte geur afgeven die niet schadelijk is en na een aantal minuten
verdwijnt. Dit komt omdat beschermingsolie is gebruikt om onderdelen te
beschermen tegenmogelijke frictie tijdens het vervoer.

Pak het apparaat voorzichtig uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Plaats
het apparaat op een vlak, hittebestendig en onbrandbaar oppervlak. Het
apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
Gebruik een spons en een sopje om eventueel door het verpakken en vervoeren
achtergebleven stof te verwijderen. Laat het apparaat drogen vóór gebruik.
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Het bakken voorbereiden:
1. Afhankelijk van wat u gaat bereiden, plaatst u de bakplaat, het lage rek of de

schaal alvorens etenswaren in het apparaat te doen. Zorg dat de etenswaren
15-20mm onder van de rand van de schaal blijven zodat de hete lucht
maximaal kan circuleren. Indien u de frituurmand gebruikt, dient u de
etenswaren erin te doen alvorens de frituurmand in de pan te plaatsen.

2. Sluit het deksel en zorg dat het voedsel de bovenkant van het deksel niet
raakt.

3. Steek het netsnoer stevig in het stopcontact.

4. Druk op de “ON/OFF” knop en stel de gewenste baktijd en temperatuur in.

5. De tijdklok stopt en piept 3 maal zodra de ingestelde tijd is verstreken zodat
u weet dat de baktijd is verstreken en het eten klaar is en kan worden
opgediend. De ventilator in het apparaat blijft draaien om het apparaat af te
koelen.

6. Indien het apparaat langere tijd niet in gebruik is, schakelt het apparaat uit
ook als de stekker in het stopcontact zit. Dan weer aanzetten met de
“ON/OFF” knop. Het apparaat mag niet worden ingeschakeld zonder voedsel
erin.

Bediening:
1. AAN/UIT:
Steek de stekker in het stopcontact en druk op “ON/OFF”. Het apparaat staat nu
standby en kan worden bediend. Zonder verder handelen, schakelt het apparaat
automatisch uit na 1 minuut.

2. Menukeuze

Belangrijk: Gebruik de kipvork voor het braden van middelgrote tot
grote kip. Bind de dijen en de vleugels samen om te voorkomen dat
zij het bovenpaneel raken.
U kunt kiezen uit diverse combinaties van baktijden en temperaturen om alle
gewenste bereidingswijzen mogelijk te maken.
Druk elke keer dat u gaat koken eenvoudigweg op “Menu”. Het bedieningspaneel
toont vervolgens alle pictogrammen. Na een keuze te hebben gemaakt, drukt u
op de “ON/OFF” knop, om het apparaat te starten. Gemakkelijk te bedienen!
Onderstaand vindt u onze menucombinatie. Ook is het mogelijk de tijd en de
temperatuur naar wens aan te passen.
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Menu Temperatuur Tijd Pictogram

Braden
200℃ 25min

Franse frietjes
(niet

voorgebakken)
230℃ 25min

Bakken
180℃ 20min

Roerbakken
200℃ 10min

Grillen
190℃ 15min

BBQ 200℃ 12min

Draaien
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De baktijd en de temperatuur instellen
Nadat u op “Menu” hebt gedrukt, dient u de tijd en de temperatuur in te stellen. U
kunt op de “Temp/Time” knop drukken om de baktijd en temperatuur in te

stellen. Als u op de “Temp/Time” knop drukt, gaat het pictogram knipperen.

Druk op “+” “-” om de gewenste temperatuur in te stellen. Elke klik is een stap
van 10℃. Houd de knop ingedrukt om snel in stappen van 10℃ te verspringen.
De hoogste in te stellen baktemperatuur is 230℃ en de laagste 50℃

Zodra het pictogram knippert, kunt u door op “+” “-” te drukken de
gewenste baktijd in stellen. Elke klik is een stap van 1 min. Houd de knop lang
ingedrukt om 10minuten te verspringen. Het baktijdbereik is 1-60 minuten

Standaardinstelling:
In de standby mode, drukt u op de PRESET knop. Stel vervolgens de tijd in met de
timerknop. De standaardinstelling is 60 minuten. Elke klik is een stap van 1 minuut.
Het instellingsbereik is 0.5~9 uur. Houd “+” en “-” lang ingedrukt om in stappen van
10 minuten te verspringen.

De standaard instelling is een temperatuur van 200 ℃, en een baktijd van 25
minuten. Indien u de baktemperatuur en tijd wilt wijzigen, drukt u op de “menu”
knop om de tijd en temperatuur te resetten. Druk vervolgens op de “ON/OFF”
knop om de standaardinstelling te bevestigen, de baktijd telt nu terug.

Pauzefunctie:
Indien u het deksel opent, wordt het bakproces onderbroken. Alle instellingen
worden onthouden. Indien het deksel open is, kunnen alleen de “ON/OFF” knop
en de “Roll” knop worden bediend. Alle andere knoppen zijn vergrendeld. Sluit
het deksel op de juiste wijze. Het bakproces hervat automatisch.

Indien de “Roll” functie is ingeschakeld op het moment dat u het deksel opent,
stopt het verwarmingselement maar wordt “Roll” functie wordt onthouden. Zo
kunt u saus over het voedsel gieten en het verhittingsproces hervatten.
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Rotatiefunctie:

Om het voedsel gelijkmatiger te verhitten, drukt u op de knop. Het

“Roll” pictogram wordt getoond. Druk nogmaals op de knop om de Rotatiefunctie
te annuleren.

Baktabel:
De baktijden zijn slechts een indicatie.
Ze zijn is afhankelijk van de hoeveelheid, de temperatuur en het gewicht etc.

Voedsel Temperatuur Tijd Aanbevolen hulpstuk Notitie:
Gebraden Kip 200℃ 25～30min Kipvork of Laag Rek
Bevroren

Franse frietjes
230℃ 20～25min Frituurmand

Cashewnoten 200℃ 5～8min Frituurmand
Koffiebonen 230℃ 15～20min Frituurmand

Kippenvleugels 200℃ 10～15min Frituurmand
/ Hoog Rek + Bakplaat

Cake bakken 180℃ 10～15min Laag Rek of Bakplaat
Pizza 200℃ 10～15min Hoog Rek
Steak 190℃ 12～16min Hoog Rek
Garnalen
Bakken

200℃ 5～8min Hoog Rek

Brood Bakken 180℃ 15～20min Laag Rek+ Bakplaat

*Om bevroren voedsel te bakken, is meer tijd nodig, afhankelijk van het gewicht.

*Wij raden aan het maximum gewicht aan etenswaren van 5kg niet te overschrijden.

Reiniging en Onderhoud
Maak alle onderdelen volledig schoon en droog na elk gebruik.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat volledig
afkoelen voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.
1. Zodra het apparaat volledig is afgekoeld, reinigt u de schaal grondig met

warm sop en een vochtige doek. Niet reinigen met een hard voorwerp（zoals
een staalborstel). Voorkom krassen van de baklaag daar krassen roest
kunnen veroorzaken. De schaal, de bakplaat en de voedselroller zijn
vaatwasserbestendig.

2. Voor de zelfreinigingsfunctie vult u de pan met ruim 1 cm water met een
mild vloeibaar afwasmiddel. Sluit de bovenkant/het deksel.
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3. Stel de temperatuur in op 60℃. Stel de tijdklok in op 15 minuten en laat het
de aangebakken resten zacht worden terwijl het apparaat verhit. Verwijder
de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat volledig
afkoelen alvorens verder te gaan met reinigen.

4. Om het ventilatordeksel te reinigen, verwijdert u de stekker van het apparaat
uit het stopcontact en laat u het apparaat volledig afkoelen. Reinig de
bovenkant van de ventilatorkap met een vochtige doek of spons met wat sop
om eventueel vet te verwijderen.

Let op
1. Het netsnoer of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen

onderdompelen.
2. Indien u moet schrobben, gebruik dan een nylon of polyester gaasspons.
3. Geen staalwol of schurend materiaal gebruiken.
4. Nooit oplosmiddelen of reinigingspoeder gebruiken.
5. Zorg dat er geen vloeistof in de bovenkant/het deksel terecht komt.

OPBERGEN
Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het op te bergen. Bewaar het
apparaat op een droge plaats. Geen zware items op het apparaat plaatsen tijdens
de opslag omdat het apparaat daardoor beschadigd kan raken.


