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Inhoud

D145mm*H210mm

Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
(LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DE DRAADLOZE 
MILEX GRILL TE GEBRUIKEN)

1.  Zorg dat het voltage overeenkomt met het op het label aangegeven 
 voltage.
2.  Zorg ervoor dat de heteluchtfriteuse op een stabiele ondergrond 
 wordt geplaatst en laat kinderen niet bij de grill spelen indien deze 
 wordt gebruikt.
3.  Schakel altijd de stroom uit alvorens de stekker uit het stopcontact te 
 halen.
4.  Nooit aan het netsnoer trekken. Haal de stekker uit het stopcontact.
5.  Geen hete oppervlakken aanraken. Behandel uw heteluchtfriteuse 
 met de handgrepen en knoppen. Draag indien noodzakelijk 
 ovenwanten.
6.  Om tegen elektrische schok te beschermen, dient u het netsnoer, de 
 stekker of de motorunit niet in water of andere vloeistof onder te 
 dompelen.
7.  Nauw toezicht is geboden wanneer dit apparaat door of bij kinderen 
 wordt gebruikt.
8.  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het 
 apparaat niet in gebruik is en alvorens te reinigen.
9.  Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te 
 monteren.
10. Bedien apparaten niet met een beschadigd netsnoer of stekker, na 
 een storing of indien het op enige wijze is beschadigd.
11.  Breng het apparaat aan het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt 
 voor professioneel onderzoek, reparatie of afstelling.
12.  Het gebruik van niet door de fabrikant goedgekeurde accessoires kan 
 tot letsel of schade aan het apparaat leiden.

 Veiligheidswaarschuwingen
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Veiligheidswaarschuwingen

13.  Het apparaat niet buiten gebruiken. 
14.  Plaats het apparaat niet op of bij elektrische apparatuur (bijv. 
 verwarmingsplaat), boven een hete gasvlam of in een verwarmde 
 oven.
15.  Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of aanrecht hangen.
16.  Zorg ervoor dat het netsnoer (P) uit de buurt van warmtebronnen 
 en scherp randen wordt gehouden die het netsnoer zouden kunnen 
 beschadigen.
16.  Extreme voorzichtigheid is geboden wanneer het apparaat hete olie of 
 andere hete vloeistoffen bevat. Wees extra voorzichtig bij het dragen. 
17.  Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan het beoogde gebruik.
18.  Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het 
 apparaat dient niet voor commerciële doeleinden te worden gebruikt.
19.  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief 
 kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke 
 vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis. Nauw toezicht wordt 
 aanbevolen voor de veiligheid. 
20.  Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. 
 Reparaties dienen alleen door een gekwalificeerde technicus te 
 worden uitgevoerd. Indien u dit niet doet, kan de veiligheid van de 
 gebruiker in gevaar komen.

 Veiligheidswaarschuwingen
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Veiligheidsinstructies

•  De heteluchtfriteuse niet verplaatsen of optillen terwijl het netsnoer is 
 verbonden met het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact 
 en verplaats het apparaat vervolgens voorzichtig met beide handen.

•  Alvorens het deksel te openen:
 - Wis alle programma’s door op de clear knop te drukken
 - Haal het netsnoer uit het stopcontact
 - Trek aan de handgreep om oven te openen.

•  Houd de zijkanten van de kom ten minste 10 centimeter weg bij 
 andere hete oppervlakken of apparaten.

•  Reinig het apparaat nooit met metalen schuursponsjes of borstels. 
 Hierdoor kunnen metaaldeeltjes in het apparaat komen. Dit kan een 
 risico op een elektrische schok vormen.

•  Sluit het deksel alvorens de stekker in het stopcontact te steken en 
 het apparaat in te schakelen.

Veiligheidsinstructies
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Beschrijving: Luchtfriteuse

Model-nr.: TS-13415

Vermogen: 11L

Voltage: 220-240V

Nominaal vermogen: 1300W

Nominale frequentie: 50Hz

Thermostaat: 0-250°C

Tijdklok: 0-59 minuten

PRODUCTGEGEVENS

Gegevens

Gegevens

D145mm*H210mm

Productbeschrijving

BEDIENINGSPANEELDIAGRAM

Indicatorlampjes

Tijdklokinstelling

Temperatuurinstelling

Bakplaat

Tang

Verwarmingselement

Frituurmand

Hoog rek

Laag rek

Glazen kom

Basisunit
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Gebruiksinstructies

BEDIENING

1. Open het deksel en plaats het eten in het rek of de bakpan. 
2. Sluit het deksel en stel de tijd en temperatuur in.
3. Wanneer de tijdklok afgaat, is het eten klaar.

DE KOOKFUNCTIE PAUZEREN

KOOKINSTRUCTIES

Til het deksel alleen met de handgreep omhoog. Wees zeer voorzichtig bij 
het hanteren van het glazen deksel wanneer het deksel heet is. Gebruik 
altijd ovenwanten. Raadpleeg de instructies in het receptenboek voor de 
juiste tijd en het juiste vermogen.

Uit Aan

Gebruiksinstructies 
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Gebruiksinstructies

Vermijd het aanraken van de behuizing van de heteluchtfriteuse tijdens het 
gebruik. De lucht in de kookruimte kan temperaturen bereiken tot 250°C 
en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Let op: de heteluchtfriteuse 
heeft tijd nodig om af te koelen zelfs nadat deze is uitgeschakeld.

ONTDOOIINSTELLING

De heteluchtfriteuse heeft een “Ontdooi-instelling” die dient te worden 
gebruikt om etenswaren te ontdooien. 
Dit is duidelijk aangegeven op de temperatuurknop.

Let op:
Zorg er altijd voor dat het eten goed is ontdooid alvorens koken. De 
bereidingstijd is afhankelijk van de grootte, het gewicht en het soort eten. 
Veel vlees heeft bijvoorbeeld een aanbevolen bereidingstijd die slechts 
als indicatie dient te worden gebruikt. Omdat de heteluchtfriteuse sneller 
kookt dan conventionele ovens heeft u mogelijk minder tijd nodig om de 
gewenste resultaten te bereiken. Om te bepalen of het eten is gekookt, 
gebruikt u een kookthermometer. U kunt het eten ook prikken met een 
vork of spies. U kunt de gaarheid van de groente bepalen door er met een 
mes in te prikken. Zorg ervoor dat het eten van binnen heet is alvorens het 
op te dienen.

LET OP

1.  De glazen onderdelen dienen pas te worden gewassen wanneer deze 
 zijn afgekoeld.
2.  Indien u koud water op het glas giet terwijl het glas nog heet is, kan 
 het glas breken of barsten.
3.  Het deksel niet op of bij ontvlambare of brandbare voorwerpen 
 plaatsen. Dit kan brand of explosie veroorzaken.

Gebruiksinstructies 
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Gebruiksinstructies

BELANGRIJKE TIPS

•  Het apparaat niet bedienen door met ander grotere apparaten in 
 hetzelfde stopcontact te plaatsen. Hierdoor kan de stop doorslaan of 
 de automaat uitschakelen.
•  Zorg ervoor dat de elektrisch stekker goed in het stopcontact zit.
•  Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen 
 alvorens het apparaat te reinigen.
•  Er kan zich vocht in de heteluchtfriteuse vormen wanneer gekookt 
 eten niet direct wordt verwijderd nadat de bereidingstijd is verstreken.

WAARSCHUWING

Gebruik de heteluchtfriteuse in een huishouden of soortgelijke omgeving 
zoals:
• Personeelskeukens in winkels, kantoren en ander werkomgevingen.
• Boerderij / Gasthuis.
• Door klanten in hotels, motels en ander woonomgevingen.

Algemene Reinigings- en Onderhoudsinstructies
Zelfreiningsfunctie:

1.  Giet 1cm water op de bodem van de kom. Stel de temperatuur in  
 op de ‘WASH’ stand en stel de tijdklok in op 20 minuten. Laat cyclus 
 voltooien. 
2.  Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
3.  Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen 
 alvorens het apparaat te reinigen.
4.  Alle onderdelen, behalve het deksel en de plastic basisunit, zijn 
 vaatwasserbestendig. Om de metalen en kunststoffen oppervlakken 
 tegen schade te beschermen, dient u geen schurende reinigers of 
 schuursponsjes te gebruiken.
5.  De buitenkant van de behuizing van het verwarmings-/
 bedieningselement kan worden gereinigd door deze af te nemen met 
 een schone, vochtige doek.

Gebruiksinstructies 

D145mm*H210mm

De accessoires gebruiken

De accessoires gebruiken

DE ACCESSOIRES GEBRUIKEN  

ACCESSOIRES AFBEELDING FUNCTIE

HOOG REK  Om te bakken, grillen, braden, BBQ

REK  Om te bakken, grillen, braden, BBQ

TANG  Om het rek, de bakplaat of andere 

  accessoires uit de kom te verwijderen.

FRITUURMAND  Om te frituren.

BAKPLAAT  Om te bakken.
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