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Elektrische Multi-Cooker Snelkookpan & Airfryer

gEbruikErShAndlEiding
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voorzichtigheid
VOOR HET EERSTE GEBRUIK verwarm 
het apparaat minstens 10 minuten voor 

zonder er voedsel in te doen.

1. Gooi ongeveer 200 ml water in de pot (één glas) 
en activeer het programma “Warmhouden” met het 

drukventiel in de stand “Ontluchten” (open).
2. Annuleer het programma na minimaal 10 

minuten.

Het is normaal dat er tijdens het voorverwarmen 
wat mild ruikende of ongevaarlijke rook vrijkomt.

Lees deze handleiding aandachtig door 
voordat u de aangegeven stappen 

uitvoert.
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voorzichtigheid
WEES ZEER VOORZICHTIG met hete 

stoom die uit de klepdruk komt.
Plaats geen handen of voorwerpen die 

het bovenste deel van het apparaat 
kunnen bedekken.
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MerK oP

WAArSchUWiNg

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

• Volg alle instructies en veiligheidswaarschuwingen om schade of letsel te voorkomen.
• Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
• Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik dit apparaat NIET als u een pacemaker, gehoorapparaten of soortgelijke medische apparaten 
heeft. Raadpleeg een professionele, bevoegde arts voordat u dit apparaat gebruikt.
• Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten 
en voordat u accessoires toevoegt/verwijdert en schoonmaakt.
• Zorg ervoor dat uw spanning overeenkomt met de specificaties.
• Er wordt een kort afneembaar netsnoer meegeleverd om verstrikken of struikelen te voorkomen.
• Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen omdat dit boven het hoofd kan hangen en 
brand kan veroorzaken.
• Als er een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het elektrische vermogen compatibel is 
met het apparaat, dat de stekker geaard is en zo is geplaatst dat er niet per ongeluk over kan worden 
gestruikeld.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder 
toezicht staan   of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid .
• Als er onderdelen ontbreken, kapot, beschadigd of versleten zijn, stop dan met het gebruik van dit 
product totdat reparaties zijn uitgevoerd en/of vervangende fabrieksonderdelen zijn geïnstalleerd.
• Gebruik dit artikel niet op een manier die niet in overeenstemming is met de instructies van de 
fabrikant, omdat hierdoor de productgarantie komt te vervallen.

• Onjuist gebruik of geknoei met het apparaat kan schade aan eigendommen of personen veroorzaken.
• Zorg ervoor dat het apparaat in een goed geventileerde ruimte wordt geplaatst, uit de buurt van hete 
oppervlakken, brandbare materialen (bijv. gordijnen en tafelkleden) en natte omgevingen.
• Plaats het apparaat niet op een kookplaat.
• Laat het netsnoer niet over scherpe randen of hoeken of hete oppervlakken gaan.
• Trek of draag het apparaat niet aan het netsnoer.
• Plaats het netsnoer niet in de buurt van de ventilatieopeningen terwijl het apparaat in werking is.
• Raak de luchtuitlaatopening van dit apparaat niet aan en plaats uzelf niet in de buurt ervan wanneer 
het in werking is.
• Bedek het apparaat niet met andere voorwerpen die de ventilatie belemmeren.
• Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd of kapot is.
• Stel de stekker of het snoer tijdens het gebruik niet bloot aan hoge temperaturen.
• Als het snoer heet wordt, stop dan met het gebruik van dit apparaat.
• Dompel dit apparaat niet onder in water, spoel het niet af onder de kraan, besproei het niet met 
water en berg het niet op in vochtige of natte ruimtes (verwijst naar het hoofdapparaat, niet naar 
accessoires).
• Mors geen vloeistof op elektrische onderdelen of connectoren.
• Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
• Verplaats of schud het apparaat niet tijdens het gebruik.
• Raak hete / binnenoppervlakken niet aan terwijl het apparaat in werking is.
• Raak de hete oppervlakken/binnenkant niet aan terwijl het apparaat in werking is.
• Plaats geen metaal of ander geleidend materiaal in ventilatieopeningen, anders riskeert u een 
elektrische schok.
• Plaats geen metaal of ander geleidend materiaal op de ventilatieopeningen om het risico op 
elektrische schokken te voorkomen.
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WAArSchUWiNg

hooFdScheMA

LUCHTINLAAT

LUCHTUITLAAT

DRUKKOKER
CONTROLEPANEEL

AIRFRYER 
CONTROLEPANEEL

• Gebruik geen accessoire of element dat niet origineel is van dezelfde fabrikant en compatibel is met 
uw model.
• Gebruik dit toestel niet met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
• Plaats geen ontvlambare materialen zoals papier of plastic in of in contact met het apparaat om 
brandgevaar te voorkomen.
• Gebruik dit apparaat niet tenzij de stekker goed op een stopcontact is aangesloten.
• Gebruik dit apparaat niet als u een probleem opmerkt tijdens het gebruik ervan.
• Deel een stopcontact niet met andere apparaten, anders riskeer je het stopcontact te beschadigen of 
brand te veroorzaken.
• In bepaalde landen wordt dit apparaat geleverd met een gepolariseerde stekker (de ene punt breder 
dan de andere), dus de stekker moet in de juiste richting worden geplaatst om op de stekker te passen.
• Pas op voor hete stoom en lucht die uit het apparaat ontsnapt tijdens gebruik en bij het verwijderen 
van voedsel.
• Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u rook uit het apparaat ziet komen.
• Controleer na gebruik van het apparaat of het is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is 
gehaald.
• Laat het apparaat minimaal 30 minuten afkoelen voordat u het uit elkaar haalt of reinigt.
• Oververhittingsbeveiliging: het apparaat werkt niet als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. 
Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het 
opnieuw start.

AIRFRYER DEKSEL
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hooFdScheMA

SnELKooKpAn DEKSEL
(bovEnAAnzIcht)

SnELKooKpAn DEKSEL 
(onDERAAnzIcht)

KLEP AFDICHTING

RUBBEREN 
AFDICHTINGSRING

FILTER

   VEILIGHEIDSKNOP OM HET DEKSEL TE 
OPENEN
Druk op deze knop terwijl u het deksel tegen de klok in draait.
Als er nog steeds druk in de pot is, blokkeert het beveiligingssysteem de knop, 
daarom kan het deksel van de pot niet worden geopend totdat er binnen druk is en 
de veiligheidsknop is ontgrendeld.
Lees aandachtig de instructies op de labels op het deksel!

    DRUKKLEP
Het moet in de “Verzegelende” positie blijven tijdens het gebruik van programma’s die 
druk vereisen om te koken.

• Aan het einde van het programma moet het in de stand “Ontluchten” (open) worden 
geplaatst, zodat de stoom die in de pan wordt geproduceerd tijdens het koken kan 
ontsnappen en de druk kan verminderen voordat het deksel wordt geopend.

• Wees zeer voorzichtig met hete stoom die uit het ventiel komt.
• Het wordt ten zeerste aanbevolen om aan het einde van het koken 

keukenhandschoenen te gebruiken om het ventiel en de kom te hanteren, aangezien 
deze zeer hoge temperaturen kunnen bereiken.

AcceSSorieS

6 LITER INTERNE 
POT

MAND

DEKSEL REK CONDENSATIEKOP MAATBEKER RIJST LEPEL

STOOMREK
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coNtroLePANeeL - AirFrYer
• AAN / UIT: Druk om aan/uit te zetten, standaard ingesteld op 180°C en 15 minuten.
• PROGRAMMA: Druk op om de verschillende kookprogramma’s te selecteren.
• DIGITALE DISPLAY: Geeft temperatuur en tijd weer.

VERHOOG TEMP./TIJD

Bevroren Chips 200 15

Biefstuk 175 25

dehydrateert 80 2 uur

Hamburger 185 13

Gebakken aardappelen 160 30

Groenten 180 15

Vis 160 15

Kippen been 200 22

Braden 160 10

Pizza 185 15

Kip 180 40

Ontdooien 50 5

VERLAAG TEMP./TIJD AAN/UIT

STEL 
TEMPERATUUR IN

PROGRAMMA 
SELECTIE

START/PAUZE

VOORINSTELLINGEN 
VOOR HET KOOK

RECEPT TEMPERATUUR (ºC) MINUTEN

TIJD 
INSTELLEN

DIGITAAL BEELD
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SUggeStieS voor recePteN

AARDAPPELEN

VLEES EN GEVOGELTE

SNACKS

RECEPT INFORMATIEHOEVEELHEDEN
MIN-MAX (gr.)

TEMPERATUUR
(ºC)

TIjD
(min.)

Hasj Bruin

Biefstuk

Pittige aardappelen

Varkenskoteletten

Aardappelblokjes

Hamburger

Gebakken aardappelen

Kippensticks

Diepgevroren Patat 
Aardappelen (dun)

Kipfilet

Diepgevroren friet 
aardappelen (dik)

Worsten

Aardappelgratin

225

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

450

15-18

8-12

10-24

10-14

10-24

7-14

10-16

18-22

15-16

10-15

15-20

13-15

15-18

185

185

185

185

Voeg ½ eetlepel olie toe

Voeg ½ eetlepel olie toe

Voeg ½ eetlepel olie toe

Ovenklaar gebruiken

Ovenklaar gebruiken

Ovenklaar gebruiken

Ovenklaar gebruiken

Ovenklaar gebruiken

185

185

200

185

200

185

200

200

200

Uienringen (diepvries)

Kipnuggets (diepvries)

Mozzarella-sticks (diepvries)

Vissticks (diepvries)

Loempia’s

Gevulde groenten

425

115-500

115-500

115-500

115-340

115-500

15

4-17.5

8-10

6-10

15-20

10

200

200

185

200

200

160
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SUggeStieS voor recePteN

coNtroLePANeeL - drUKKoKer

  RECEPT INFORMATIEHOEVEELHEDEN
MIN-MAX (gr.)

TEMPERATUUR
(ºC)

BAKKEN

Sweet Appetizers

Muffins

Quiche

Cake

340

285

340

285

20

15-18

20-22

20-25

160

200

185

160

• BEDIENINGSKNOP: Draai om door recepten te bladeren of de kooktijd aan te passen.
 - Druk op om de tijd van het geselecteerde recept aan te passen.
• DRUKNIVEAU: Druk op om te schakelen tussen “Hoge” of “Lage” druk, afhankelijk van het recept dat 
u gaat gebruiken of de behoefte aan druk van de ingrediënten.
• TIMER ON: Vertraagt   de start in intervallen van 30 minuten.
 - Druk op om de startvertraging te verhogen.
• INSTELLINGEN: Druk op om het apparaat te vertellen hoeveel ingrediënten in het recept moeten 
worden gebruikt. Deze knop werkt als een selector, die schakelt tussen “Minder” (minder hoeveelheid 
ingrediënten dan in het recept). “Normaal” (de hoeveelheid in het recept) en “Meer” (meer dan de 
hoeveelheid in het recept).

 - OPMERKING: De kooktijd is afhankelijk van de geselecteerde hoeveelheid ingrediënten.

TIjD
(min.)

BEDIENINGSKNOP

rijst rUNDVLEEs

soEp pAstA

EiErEN pAp

BooN/CHiLi NAGErECHt

GEVoGELtE risotto

MULti-GrANEN

YoGHUrt FrUitEN

AANpAssEN

BEGiN

WEKKEr 
AAN

LANGZAAM 
KoKEN

BLijF WArM

ANNULErEN

DrUKNiVEAU

GroENtEN

VLEEs/ 
stooFpot

VArKENsriBBENPROGRAMMA’S

ARROZ FREÍR

HUEVOS PORRIDGE

LEGUMBRES POSTRE

SOPAS PASTA

ESTOFADO CARNE

AVES RISOTTO

CEREALES

YOGURT SOFREÍR

COCCIÓN LENTA TIMER ON

NIVEL PRESIÓN
AJUSTES

MANTENER CALIENTE
CANCELAR

COMENZAR

VERDURAS
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coNtroLePANeeL - drUKKoKer

RECEPT HOEVEELHEID VAN
INGREDINTEN

KOOKTIjD
(MIN.)

HANDMATIGE TIjD
INSTELLING

RijSt - ARRoz

EiEREn - HUEVoS 

Boon/CHiLi - 
LEGUMBRES

MEERgRAnEn -
MULTICEREALES

PASTA

VARKEnSRiBBEn - 
CARNE

SoEP - SoPAS  

VLEES/StoofPot -
ESTOFADO

gEVogELtE - AVES

RUndVLEES  - fREÍR 

PAP- PORRIDGE

nAgERECHt - 
POSTRE 

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

 Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

15

6

40

45

25

20

45

25

40

6

20

50

8

4

25

20

13

12

20

10

30

4

12

25

12

5

30

40

18

15

35

15

35

5

15

40

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.

1 tot 99 min..

1 tot 99 min.

1 tot 99 min.
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coNtroLePANeeL - drUKKoKer

RECEPT KOOKTIjD
(MIN.)

HANDMATIGE TIjD
INSTELLING

RISOTTO 

YOGHURT - YOGURT

fRUitEn - SofREÍR

gRoEntEn - 
VERDURAS

LAngzAAM KoKEn - 
COCCIÓN LENTA

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

45

B’ olie

20

9 uur en 30 min.

20

24 uur

10

30 min.

35

8 uur

30

15

6  uur

1 tot 99 min.

6 tot 24 uur

Niet beschikbaar

1 tot 99 min.

30 min. tot 9.5 uur

HOEVEELHEID VAN
INGREDINTEN

Meer

Meer

Meer

Meer

Minder

Minder

Minder

Minder

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

PROGRAMMA TIjD (minuten)NIVEAU - DRUK KOOKMODUS

VOORAF INGESTELDE DRUKNIVEAUS EN TIjDEN

RIjST - ARRoz

PASTA

EIEREN - HUEVoS

VARKEnSRiBBEn - CARNE

BOON/CHILI - LEgUMBRES

RISOTTO

LAngzAAM KoKEn - CoCCiÓn LEntA

MEERGRANEN - MULtiCEREALES

SOEP - SoPAS

PAP - PoRRidgE

VLEES/STOOFPOT - EStofAdo

NAGERECHT - PoStRE

YOGHURT - YogURt 

GEVOGELTE - AVES

GROENTEN - VEgEtALE

FRUITEN- SofREÍR

RUNDVLEES - fREÍR

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

-

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

-

hoog

hoog

-

hoog

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

12

5

5

18

30

35

6 uur

40

15

15

35

40

8 uur

15

15

30 minuten

35

HOEVEELHEID INGREDINTEN (ongeveer):
Minder (Minder) = 2 porties; Normaal = 4 porties; Meer (Meer) = 6 porties.
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voorbereidiNg

AIRFRYER DEKSEL: Druk op de 
aan/uit-knop om het apparaat in te 
schakelen.

AIRFRYER DEKSEL: Selecteer het eerste programma 
“Franse frietjes”, Temperatuur 200ºC, en selecteer tijd tot 10 
minuten, druk dan op de startknop.
Zodra dit proces is voltooid, is het Airfryer-deksel klaar voor 
normaal gebruik.

U hoeft dit proces alleen de eerste keer te doen.

2 3

 

Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, steek de stekker in het stopcontact.
 - Laat minimaal 15 cm vrij. vrije ruimte rond het apparaat tijdens het gebruik.
 - Zorg ervoor dat het netsnoer lang genoeg is om de stekker comfortabel te kunnen  
    bereiken, zonder te spannen of te knikken.

OPMERKING: Reinig accessoires met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons of 
schuursponsje voordat u ze voor de eerste keer gebruikt. Reinig de binnen- en buitenkant van het 
apparaat met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat je alle verpakkingen en zelfklevende etiketten 
hebt verwijderd.

1
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KoKeN

Doe de ingrediënten in het gewenste accessoire 
en vervolgens in de binnenpan.

Overbelast het accessoire of de pan niet.

     Gebruik ovenwanten bij het hanteren van 
de kom en accessoires, aangezien deze en de 
metalen rand van het pannetje tijdens het koken 
zeer hoge temperaturen kunnen bereiken.

Kies de juiste deksel om het apparaat als Airfryer of als snelkookpan te gebruiken.

• Bevestig het Airfryer-deksel en de 
bedieningselementen op het deksel lichten 
automatisch op.

• Doe het deksel op de pan en draai hem met 
de klok mee. Als het goed is gesloten, lichten de 
bedieningselementen op de vetpan op.

1

2
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KoKeN

Druk op de aan/uit-knop of draai aan de bedieningsknop om het apparaat in te schakelen.

Selecteer een programma en/of stel handmatig de gewenste temperatuur- en tijdsinstellingen in.

3

4
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KoKeN

Druk op de startknop om te beginnen met koken.
Indien nodig kan het deksel van de Airfryer worden opgetild terwijl het geselecteerde 
programma loopt om de ingrediënten die worden gekookt te controleren, toe te voegen, te 
verwijderen of om te draaien.
Til het deksel van de Airfryer eenvoudig op en plaats hem terug in de behuizing. Het 
geselecteerde programma loopt verder op hetzelfde punt als voordat het deksel van de 
Airfryer werd opgetild.

AiRfRYER-ModUS: Doe het volgende om uw voedsel gelijkmatig te laten garen:
• Voedsel omroeren of omdraaien:
- Pauzeer het proces.
- Gebruik ovenwanten om de binnenschaal uit het apparaat te halen, roer of draai het voedsel om.
- Plaats de binnenbak terug in het apparaat om verder te koken.
- Verwijder de pauze om het proces door te laten gaan.

5

6

START- 
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KooKtiPS: AirFrYer

Gebruik ovenwanten om de pan uit de pan te halen en het voedsel eruit te halen.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u de pan op een stabiel oppervlak plaatst, uit de buurt van alles 
dat brandbaar is of door de hitte kan smelten. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker 
uit het stopcontact als u klaar bent met koken. Verplaats of berg het apparaat niet op voordat het 
volledig is afgekoeld.

7

8

• Gebruik altijd ovenwanten om accessoires te verplaatsen, aangezien deze erg heet kunnen zijn.
• Overlaad de pan niet met ingrediënten, 4/5 van de capaciteit is het maximaal toegestane.
• Doe de ingrediënten niet in het apparaat tijdens het voorverwarmen.
• Kleinere ingrediënten hebben een iets kortere kooktijd nodig dan grotere ingrediënten.
• Roer of draai voedsel tijdens het koken zodat het gelijkmatig gaart.
• Stel de timer in op de helft van de normale kooktijd, zodat het apparaat zelf aangeeft wanneer het tijd 
is om de ingrediënten te roeren of om te draaien.
• Kook voedsel niet te gaar. Ze zullen branden.
• Gebruik het apparaat niet zonder eerst de resten van aangebrand voedsel op te ruimen. Altijd 
verwijderen en verwijder alle resten van verbrand voedsel voordat u het apparaat opbergt.
• U kunt een kleine hoeveelheid olie gebruiken om sommige gerechten krokanter te maken, maar voeg 
er niet te veel van toe.
• Voorgebakken deeg, bijvoorbeeld in pizza’s, heeft een kortere kooktijd nodig dan zelfgemaakt deeg.

KoKeN
Het koken is voltooid wanneer de timer op 0 staat. Het apparaat laat een geluid horen en 
schakelt uit of houdt het voedsel warm.
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KooKtiPS: drUKKoKer

reiNigiNg eN oPSLAg

techNiSche SPeciFicAtieS

• Dit apparaat kookt onder druk. Onjuist gebruik kan schade en/of letsel aan personen veroorzaken.
• Wees zeer voorzichtig met de hete stoom die uit het drukventiel komt.
• Plaats geen handen of voorwerpen die de snelkookpan kunnen bedekken.
• Zorg ervoor dat het apparaat voor gebruik goed gesloten is.
• Houd er rekening mee dat het drukbegrenzingsventiel los zit als het toestel uitgeschakeld is.
• Plaats de snelkookpan niet in of op een hete oven of kookplaat.
• Controleer of het drukbegrenzingsventiel niet geblokkeerd is voordat u het apparaat gebruikt.
• Vul de binnenemmer in het algemeen niet meer dan 4/5 vol.
• Bij ingrediënten die tijdens het koken uitzetten (bijv. rijst of gedroogde groenten), vul de binnenpan 
niet meer dan halfvol.
• Kook geen ingrediënten die tijdens het koken kunnen schuimen of bubbelen, omdat ze het 
drukbegrenzingsventiel kunnen verstoppen.
 - Bijvoorbeeld: appelmoes, bosbessen, Alkmaarse gort, havermout, granen, erwten, noedels,   
    rabarber, spaghetti, enz.
• Open de snelkookpan pas als het apparaat is afgekoeld en de interne druk is afgelaten.
 - Als het deksel verstopt is, staat er nog steeds druk in het apparaat.
 - Forceer het deksel niet om het te openen.
• De binnenschaal is antiaanbaklaag. Gebruik geen scherp of metalen keukengerei op de binnenemmer 
en gebruik geen schuursponsjes om deze schoon te maken. Gebruik alleen houten of plastic 
keukengerei.
• Gebruik de binnenpan niet met andere warmtebronnen dan de snelkookpan.
• Plaatst geen extra gewicht en oefent geen druk uit op het drukventiel.
• Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen vervangt, 
schoonmaakt of opbergt.

• Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ten minste 30 minuten afkoelen voordat u 
het uit elkaar haalt of reinigt.
• Reinig het apparaat, verwijderbare onderdelen en accessoires na elk gebruik.
• Reinig de buiten- en binnenkant van het apparaat met een zachte doek en warm water.
• Reinig accessoires met warm water, een mild schoonmaakmiddel en een niet-schurende doek of 
spons. Dompel de onderdelen indien nodig onder in heet water.
• Alleen accessoires zijn vaatwasmachinebestendig. Dompel het apparaat nooit onder in water of een 
andere vloeistof.
• Gebruik geen agressieve en bijtende reinigingsmiddelen om dit apparaat schoon te maken.
• Maak het apparaat of de kuip niet schoon met metalen keukengerei of schurende 
schoonmaakmiddelen zoals staal of serviesgoed.
• Als de onderdelen volledig droog zijn, zet u het apparaat weer in elkaar en bewaart u het op een 
koele, droge plaats, beschermd tegen zonlicht.

Werkspanning

Airfryer deksel vermogen

Bedrijfstemperatuur

Snelkookpan vermogen

220/240V – 50Hz

1500 W

60° C - 200° C

1000 W
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voLLedige ProgrAMMeertAbeL- AirFrYer

PROGRAMMA OMSCHRIjVING SELECTEERBAAR
TEMPERATUUR

VOORAF INGESTELD
    TEMPERATUUR

VOORAF INGESTELD
TIjD

Bevroren Chips 15 min. 80-200ºC200ºC

Vis 15 min. 80-200ºC160ºC

Hamburger 13 min. 80-200ºC185ºC

Pizza 15 min. 80-200ºC185ºC

Biefstuk 25 min. 80-200ºC175ºC

Kippen been 22 min. 80-200ºC220ºC

Gebakken 
aardappelen

30 min. 80-200ºC160ºC

Kip 40 min. 80-200ºC180ºC

Dehydrateert 2 uur 40-90ºC80ºC

Braden 10 min. /160ºC

Groenten 15 min. 80-200ºC180ºC

Ontdooien 5 min. 80-200ºC50ºC
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coMPLete PreSet tAbeL - drUKKoKer 

PROGRAMMA
VOORAF INGESTELD 

PROGRAMMA
VOEDSELHOEVEELHEID/

MINUTEN

HANDMATIGE 
INSTELLING 
(MINUTEN)

TEMPERATUURºC

RijSt - ARRoz

SoEP - SoPAS  

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

15

20

8

12

12

15

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

165

165

165

165

165

165

165

165

165

EiEREn - HUEVoS 

6

4

5

Boon/CHiLi - 
LEGUMBRES

40

25

30

MEERgRAnEn -
MULTICEREALES

45

20

40

VLEES/STOOFPOT 
- EStofAdo

45

20

35

gEVogELtE - 
AVES

25

10

15

RUndVLEES  - 
fREÍR 

40

30

35

PASTA

6

4

5
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coMPLete PreSet tAbeL - drUKKoKer 

PAP- PORRIDGE

20

12

15

nAgERECHt - 
POSTRE 

50

25

40

gRoEntEn - 
VERDURAS

20

10

15

LAngzAAM 
KOKEN - 
COCCIÓN LENTA 9uur en 30 min.

30 min.

6  uur

VARKEnSRiBBEn - 
CARNE

25

13

18

RISOTTO 

45

20

35

YOGHURT -
YOGURT

B’ olie

24  uur

8  uur

fRUitEn - SofREÍR 30

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Meer

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Minder

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

Normaal

-

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

6-24 24 uur

0.5-9.5 24 uur

-

165

165

135

165

165

35-42

71-83

88-98

175

PROGRAMMA
VOORAF INGESTELD 

PROGRAMMA
VOEDSELHOEVEELHEID/MI-

NUTEN

HANDMATIGE 
INSTELLING 
(MINUTEN)

TEMPERATUURºC
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coMPLete PreSet tAbeL - drUKKoKer 

DRUK

TEMPERATUUR
ºC

VOORAF INGESTELDE 
HOGE DRUK LAGE DRUK

HOUDEN
wARM

TIjDOPNEMERPROGRAMMA

VOORAF INGESTELDE DRUKNIVEAUS EN TIjD

RijSt - ARRoz

PASTA

EiEREn - HUEVoS 

VARKENSRIBBEN 
- CARNE

Boon/CHiLi - 
LEGUMBRES

RISOTTO

LAngzAAM KoKEn -
COCCIÓN LENTA

MEERgRAnEn -
MULTICEREALES

SoEP - SoPAS  

PAP- PORRIDGE

VLEES/STOOFPOT 
- EStofAdo

nAgERECHt - 
POSTRE 

YOGHURT -
YOGURT

gEVogELtE - 
AVES

gRoEntEn - 
VERDURAS

fRUitEn - 
SofREÍR

RUndVLEES  - 
fREÍR 

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

-

-

-

-

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

-

-

-

-

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

0.5-24 uur

-

0.5-24 uur

-

0.5-24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

-

24  uur

24  uur

24 uur

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

-

60-80

60-80

60-80
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PROBLEMMA MOGELIjKE OORZAAK OPLOSSING

Het werkt niet.

De ingrediënten
ze blijven rauw.

De ingrediënten 
bakken niet 
gelijkmatig.

Gefrituurde 
ingrediënten zijn niet 
krokant.

Er komt witte rook 
uit het apparaat.

Stoom ontsnapt
door het deksel.

Stoom ontsnapt
door de klep.

Het apparaat is niet correct 
aangesloten.

Je hebt te veel ingrediënten 
toegevoegd.

Te veel van de ingrediënten en ze 
stapelen zich op elkaar op.

Bepaalde ingrediënten zijn beter 
geschikt voor de heteluchtfriteuse.

Eten in de friteuse is erg vettig.

De rubberen afdichtring is niet 
correct geïnstalleerd.

Het drukventiel is niet goed 
gepositioneerd.

Verplaats de klep voorzichtig
tot verzegeld.

Annuleer het koken, open het deksel 
en plaats de rubberen afdichtring 
terug op het deksel. Pas op dat u zich 
niet verbrandt!!!

Het drukventiel zit vast. Maak het ventiel goed schoon.

Een beetje witte rook is normaal, 
vooral bij het voorverwarmen. Veeg 
overtollige olie van ingrediënten met 
vloeipapier.

Gebruik verse ingrediënten of 
ovenklare snacks.

Er ontbreekt een beetje olie.

Accessoires bevatten nog steeds
vetresten van eerder gebruik. Maak accessoires goed schoon.

Gebruik een keukenborstel om uit 
te smeren een beetje olie op de 
ingrediënten.

De ingrediënten zijn nat. Droog de ingrediënten voor het 
koken.

Ingrediënten zijn niet vers of 
verkeerd bereid.

Steek de stekker van het apparaat in 
het stopcontact.

Doe minder ingrediënten in de mand/
pot.

De timer is niet ingesteld.

De ingestelde temperatuur is te 
laag / De kooktijd is te kort.

Stel de timer in

Verhoog de temperatuur of verleng de 
kooktijd.

Voeg minder ingrediënten toe of draai 
voedsel halverwege de bereiding om.

Zorg ervoor dat u verse ingrediënten 
gebruikt en bereid ze correct voor om 
te frituren (voeg een beetje olie toe, 
enz ...).

Zorg ervoor dat het deksel volledig 
gesloten is.

Schakel het apparaat uit en wacht 
tot het is afgekoeld voordat u het 
schoonmaakt en weer gebruikt.

Het deksel is niet goed gesloten.

Het apparaat is oververhit en 
de oververhittingsbeveiliging is 
geactiveerd.

ProbLeeMoPLoSSiNg
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gArANtie

voorzichtigheid

• Het apparaat voor huishoudelijk gebruik dat onder deze garantie valt, is vervaardigd in 
overeenstemming met de standaard kwaliteitsnormen en heeft de overeenkomstige goedkeuringstests 
doorstaan.
• Het apparaat heeft een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering. In geval van een defect of 
fabricagefout tijdens deze periode, kunt u, onder de voorwaarden en termijnen die daarvoor zijn bepaald 
door de Wet op de Garantie op de Verkoop van Consumptiegoederen, het recht uitoefenen om het 
apparaat te repareren of te vervangen.
Hiervoor dient u de factuur of het afleverbewijs van het apparaat te bewaren. In ieder geval zullen de 
voorwaarden en rechten waarnaar in deze sectie wordt verwezen, worden geregeld door de huidige 
wetgeving die te allen tijde van toepassing is.
• Vervanging als gevolg van een storing van het apparaat of enig onderdeel daarvan houdt geen 
verlenging van de garantie in.
• Als u dit huishoudapparaat voor professioneel gebruik of in een ongebruikelijke omgeving gebruikt, 
wordt de garantieperiode verkort tot 50%.
• Bij levering via een specifieke overeenkomst wordt de garantie toegepast op basis van het 
hoofdcontract.
• Deze garantie kan niet opnieuw worden verstrekt.
• Storingen die in het apparaat ontstaan   als gevolg van verkeerd gebruik of slechte behandeling zijn 
uitgesloten.
• Storingen veroorzaakt door catastrofale oorzaken (brand, overstromingen ...), atmosferische 
omstandigheden, stoten en vallen zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

De fabrikant en verkoper wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel, schade 
aan eigendommen of verlies, direct, indirect of incidenteel, als gevolg van onjuiste aansluiting, verkeerd 
gebruik, onjuist onderhoud of verwaarlozing van dit product.

oNderSteUNiNg NA verKooP

Heeft u hulp nodig bij een kwestie met betrekking tot uw product                                     ?

Stuur een email
customerservice@makecuisine.com

Productprestaties Bestellingen in onze 
online winkel

technische service en 
garantieverlenging

CE-conformiteit
dit product is geproduceerd in overeenstemming met de huidige regelgeving en is gebouwd volgens 
de nieuwste veiligheidsnormen.
de CE-markering bevestigt dat dit product voldoet aan alle voorschriften die ermee verband houden.
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30 / EU
- LVd Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Richtlijn drukapparatuur PEd 2014/68/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Het symbool van de container met het kruis op het apparaat betekent dat wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft 
bereikt, het naar de aangewezen inzamelcentra moet worden gebracht en dat de behandeling ervan gescheiden moet zijn van die 
van stedelijk afval.
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www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


