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Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den 
for senere bruk.

Fare
• Apparatet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
• Ikke fyll stekekammeret med vann, da dette kan føre til elektrisk støt. 
• Ikke fyll stekekammeret eller pannen med olje, da dette kan føre til brannfare.
• Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er 

ødelagt.
• Ikke bruk skarpe eller kvasse verktøy til å rengjøre vannmunnstykket i 

stekekammeret, da dette kan ødelegge munnstykket.
• Ikke dekk til åpningene for innluft og utluft mens apparatet er i gang.
• Rør aldri innsiden av apparatet mens det er i gang.
• Ikke legg i mer mat enn MAX-nivået som er angitt på tilbehøret, eller så mye at 

det når opp til lokket.

Advarsel
• Hvis nettledningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, en reparatør eller 

lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet. Pass alltid på at støpselet er satt 

ordentlig inn i stikkontakten.
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller et separat 

fjernkontrollsystem.
• De tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk.

• Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt 
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med 
manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk 
av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. 
Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde 
apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.

• Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
• Bruk aldri lys eller antennelige ingredienser eller bakepapir i apparatet
• Ikke utsett undersiden av apparatet for høye temperaturer, varm gass, 

damp eller fuktig varme fra andre kilder enn dampenheten selv. Ikke plasser 
apparatet på eller i nærheten av en varm gassdrevet komfyr eller alle slags 
elektriske komfyrer og elektriske stekeplater, eller i en oppvarmet ovn. 
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• Ikke plasser apparatet inntil en vegg eller andre apparater, eller under objekter 
som kan bli skadet av damp, for eksempel vegger og skap. La det være minst 
10 cm ledig plass bak, på begge sider av og over apparatet. Ikke plasser 
gjenstander oppå apparatet.

• Varm damp slippes ut gjennom luftuttakene når apparatet er i bruk. Hold 
hender og ansikt på trygg avstand fra dampen og luftuttakene.

• Apparatet er utstyrt med herdet glass. Hvis glasset er skadet, må du ikke 
fortsette å bruke apparatet, men ta kontakt med nærmeste servicesenter.

• Hold strømledningen unna varme overflater.
• Tilbehøret kan bli varmt under og etter bruk av apparatet. Håndter det alltid 

forsiktig.
• Vær oppmerksom på den varme dampen som kommer ut av apparatet under 

koking, i varmemodus og når du tar av lokket. Når du skal sjekke mat, må du 
alltid bruke kjøkkenredskaper med lange skaft.

• Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i 
brukerhåndboken, og bruk kun originalt Philips-tilbehør.

• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke 
spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien 
ugyldig.

• Bruk alltid det egnede tilbehøret til å tilberede maten. Sett aldri maten i direkte 
kontakt med dampgeneratoren i bunnen.

• Ikke la apparatet stå på uten tilsyn. Sørg alltid for at du har kontroll over 
apparatet.

• Bruk alltid apparatet med lokket ordentlig lukket.
• Hvis du bruker sous vide-funksjonen, må du sørge for at du kun bruker sous 

vide-poser av høy kvalitet.
• Bruk kun apparatets sous vide-funksjon hvis du bruker sous vide-poser, ellers vil 

sous vide-posene smelte.
• Sous vide-funksjonen anbefales ikke til temperaturer under 50°C, da det kan 

føre til bakterievekst. 
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på 

apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
• Ikke plasser apparatet på eller nær brennbart materiale slik som duker eller 

gardiner.
• Før du bruker apparatet for første gang, og etter hver bruk, må alle deler som 

kommer i kontakt med mat, rengjøres grundig. Se instruksjonene i håndboken.
• Damp aldri frossent kjøtt, fjærfe eller sjømat. Tin alltid disse ingrediensene helt 

før du damper dem.
• De tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk.
• Dette apparatet er beregnet på å brukes ved romtemperaturer mellom 10°C 

og 40°C.



5Norsk

Forsiktig
• Dette apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Det er ikke 

beregnet på bruk i kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårder eller 
andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet på bruk av gjester på hoteller, 
moteller eller andre overnattingssteder.

• Koble alltid apparatet fra strømnettet hvis du lar det stå uten tilsyn og før du 
setter det sammen, tar det fra hverandre, setter det bort eller rengjør det. 

• Ikke flytt på dampkokeren når den er i bruk.
• Ta alltid med apparatet til et autorisert Philips-servicesenter for undersøkelse 

eller reparasjon. Ikke prøv å reparere apparatet selv. Dette vil føre til at 
garantien blir ugyldig.

• Bruk kun vann i vannbeholderen.
• La apparatet avkjøles i ca. 30 minutter før du håndterer eller rengjør det.
• Plasser apparatet på en stabil, vannrett og jevn overflate, og kontroller at det 

er minst 10 cm ledig plass rundt det for å forhindre overoppheting.
• Ikke bruk innsiden av apparatet til oppbevaring, med unntak av relevant 

tilbehør.
• Temperatur, fuktighet og tid varierer avhengig av typen og mengden mat som 

er plassert i apparatet.
• Hvis apparatet brukes feil eller på en måte som tilsvarer profesjonell bruk, eller 

hvis bruksanvisningen ikke følges, blir garantien ugyldig, og Philips påtar seg 
da ikke noe ansvar for eventuelle skader.

• Fjern vannbeholderen fra apparatet når du fyller eller tømmer den for vann. 
Ikke vipp hele apparatet for å tømme vannbeholderen.

• Hvis du skal fjerne væsker fra stekekammeret, må du bruke en svamp eller 
lignende. Ikke vipp apparatet for å tømme det.

• Siden mat har forskjellig opprinnelse, størrelse og merkevare, må du 
kontrollere at den er gjennomstekt før du serverer den.

• Ikke frys mat på nytt når det først har tint.
• Ikke bruk eddiksyre til avkalkning.

Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for 
eksponering for elektromagnetiske felt.

Automatisk av-funksjon
Air Cooker-apparatet er utstyrt med automatisk av-funksjon. Når apparatet er 
slått på, men ikke i matlagings- eller varmemodus, går det i standby-modus etter 
20 minutter uten bruk. Hvis du vil slå av apparatet manuelt, trykker du på og 
holder inne roterende bryteren. 
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Innledning
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet 
ditt på www.philips.com/welcome. 
Philips Air Cooker-apparatet bruker NutriFlavor-teknologi for å skape det 
optimale klimaet for varmluftsirkulasjon og fuktighet, for å sørge for perfekt 
kvalitet uansett hva slags mat du lager. Sprø grønnsaker, saftig fisk, mørt kjøtt, 
myke bakevarer, og med bevaring av opptil 90% av næringsstoffer*. Oppdag 
gleden ved å lage deilige, sunne retter, kun med et knappetrykk.
Hvis du vil ha mer inspirasjon, oppskrifter og informasjon om Air Cooker-
apparatet, kan du besøke www.philips.com/kitchen, eller laste ned den gratis 
NutriU-appen** for IOS® eller Android™.
* Testet på brokkoli, paprika, og sukkererter for 90% C-vitamin, på laks for 93% 
omega 3/6, og biffkjøtt for 90% jern. Laboratoriemåling på Air Steam-innstilling.
** NutriU-appen er kanskje ikke tilgjengelig i landet du bor i. I dette tilfellet kan 
du gå til den lokale Philips-nettsiden for inspirasjon.
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Generell oversikt
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1. Glasslokk
2. Varmluftsirkulasjon-rutenett
3. Matlagingskammer
4. Dreiebryter
5. Display
6. Damputtak

7. Utløserknapp for lokk
8. Vannbeholder + lokk
9. Andre lag (selges separat)
10. Kurv
11. Kasserolle (for noen modeller)
12. Brett nederst + rutenett
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Beskrivelse av funksjoner

Vannbeholder
Air Cooker-apparatet er utstyrt med en vannbeholder som 
er plassert bak på apparatet. Maksimalt vannivå er ca. 600 
ml. Vannivåindikatoren (MAX) er plassert på håndtakets 
side på vannbeholderen, og skal ikke overskrides.
Tøm vannbeholderen etter hver matlagingssyklus for å 
unngå akkumulering av kalk.

Dreiebryter
Trykk på dreiebryteren for å slå på apparatet, og trykk og 
hold inne knappen for å slå av apparatet.
Når apparatet er slått på, trykker du inn bryteren for 
å bekrefte en handling. Vri på dreiebryteren for å gå 
gjennom forskjellige menyalternativer, eller endre 
matlagingsinnstillingen.

Glasslokk
Trykk på utløserknappen på lokket for å åpne glasslokket.
Lokket åpnes automatisk.

Only appliccable for:
- BAKING
- GRILLING

Advarsel
• Over�aten på glasslokket kan bli varm under bruk.

Temperaturinnstilling
Noen matlagingsmetoder har en standard anbefalt 
temperaturinnstilling som ikke kan justeres, da en annen 
temperatur kan påvirke resultatet. Hvis du vil endre 
matlagingstemperaturen, bruker du manuell modus (se 
kapittelet «Matlagingsmodi»).

160°C

20:00
160°C

20:0020:0020:0020:0020:0020:0020:00

Adjust temperature
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Fuktighetsinnstilling
Noen matlagingsmetoder har en standard anbefalt 
fuktighetsinnstilling, som ikke kan justeres, da en 
annen fuktighet kan påvirke resultatet. Hvis du vil endre 
fuktighetsinnstillingen, bruker du manuell modus (se 
kapittelet «Matlagingsmodi»).

160°C

20:00
160°C

20:0020:0020:0020:0020:0020:0020:00

Adjust humidity

Tre fuktighetsnivåer
Beskrivelse Brukes i matlagingsmetode

Fuktighet av Bake, steke

Middels fuktighet Se oppskrifter i NutriU-appen.
Også tilgjengelig i manuell modus

Høy luftfuktighet Damp, luftdamp, langtidskoke, tine, 
varme opp, sous vide

Tilberedingstid
I manuell modus kan du stille inn matlagingstiden fra 1 
minutt til 60 minutter. 
I modusen «matlagingsmetoder» kan du stille inn 
matlagingstiden innenfor et fast område. Se tabellen i 
kapittelet «Matlagingsmodi → matlagingsmetoder». 
Alle matlagingsmetoder har en standard matlagingstid, 
som kan justeres basert på mengden mat du setter inn i 
apparatet, eller ferdighetsnivået du foretrekker.
Du finner noen forslag til matlagingstid for ulike mattyper 
i avsnittet «Matlagingsmodi → Ingredienser». 

160°C

10:00
160°C

10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00

Adjust time

Lyd
Støy fra apparatet
Det kan hende at du hører litt liten støy mens apparatet går. Dette er normalt.
Støyen kommer fra pumpen, som sender vannet gjennom det interne systemet, 
og også fra viften, som genererer luftstrømmen i apparatet.

Lydvarsler
Noen ganger hører du en lyd, for eksempel når apparatet er ferdig med å lage 
mat, eller når det er nødvendig å gjøre noe under matlagingen, for eksempel å 
putte en ingrediens i Air Cooker-apparatet.
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Forvarming
Noen matlagingsmetoder som steking og baking krever 
forvarming.
Forvarmingsvarselet dukker opp automatisk i 
matlagingsmodi som krever forvarming.
Hvis Air Cooker-apparatet allerede er oppvarmet etter 
at du nettopp har tilberedt noe, kan du hoppe over 
forvarming og begynne å lage mat med en gang. 
Forvarmingstidtakeren er satt til fem minutter og kan ikke 
justeres. 

5:005:005:005:005:005:00

Start pre-heat

Viktig
• For å oppnå optimalt resultat bør du sette maten i Air Cooker-apparatet 

etter at forvarmingen er fullført.

Tekstveiviser
Alle menyskjermbildene vises med en tekstveiviser som hjelper deg med å 
navigere gjennom menyen. Tekstbeskrivelsen forsvinner etter ti sekunder og 
vises igjen når du åpner en annen side i menyen.

Før bruk første gang

Viktig
• Under første gangs bruk kan Air Cooker avgi røyk og lukt. Dette 

skalforsvinne i løpet av noen minutter. Før du begynner å tilberede mat 
med det, bruker du apparatet uten innhold i ca. 30 minutter ved 160°C 
med fuktighet av og pass på å holde rommet ventilert.

1. Fjern all emballasje. 
2. Fjern eventuelle klistremerker eller etiketter (om gjeldende) fra apparatet. 
3. Rengjør apparatet grundig før første gangs bruk ved å tørke av 

matlagingskammeret med en våt, myk klut. Skyll tilbehøret og de avtakbare 
delene under varmt vann.
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Koble Air Cooker-apparatet til NutriU-appen

Viktig
• Kontroller at smartenheten er innenfor rekkevidden til Wi-Fi-nettverket 

før du starter Wi-Fi-oppsettprosessen.

1. Koble til apparatet.

2. Trykk inn dreiebryteren for å slå på apparatet. 

Merk
• Når du slår på apparatet for første gang, blir du bedt 

om å velge språket du vil bruke til å navigere gjennom 
menyen.

3. Bla gjennom listen til språket du foretrekker, er 
markert. 

Back

Deutsch

Francais

Español

English

4. Trykk inn dreiebryteren for å bekrefte valg av språk. 
• Det vises et velkomstskjermbilde. 

Welcome to a world of �avor.
Your appliance works best

connected to WiFi and paired to
the NutriU app.

Continue

5. Trykk inn dreiebryteren for å bekrefte og gå videre. 

Merk
• På neste skjermbilde kan du bestemme om du vil koble 

apparatet til smartenheten med en gang, eller om du 
vil gjøre det senere.
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6. Hvis du bestemmer deg for å koble til med en gang, 
går du til alternativet «Ja, takk».

Do you wish to download the app?

Yes, please

No thanks

I already have the app

Merk
• Vi anbefaler at du laster ned NutriU-appen og legger 

til Air Cooker-apparatet i appen så snart du har 
konfigurert apparatet for første gang. Dette gjør at du 
kan få alle fordelene i bruken av Air Cooker-apparatet, 
for eksempel å benytte fjernstyrt matlaging og få 
varsler om tilberedingens fremgang.

7. En QR-kode vises. Skann den for å laste ned NutriU-
appen.

OK

Download app, follow
instructions
www.philips.com/NutriUTips

• Du kan også laste ned NutriU-appen fra App Store, 
eller fra nettstedet www.philips.com/NutriU. Et annet 
alternativ er å skanne QR-koden i heftet som følger 
med i Air Cooker-pakningen.

8. Åpne NutriU-appen, og følg registreringsprosessen.
9. Følg trinnene i appen for å koble Air Cooker-apparatet til Wi-Fi-nettverket 

og pare apparatet med smartenheten.

Merk
• Hvis du bestemmer deg for å koble til Air Cooker-apparatet senere, kan du 

starte Wi-Fi-konfigureringsprosessen under Verktøy → Innstillinger → Wi-Fi-
oppsett i Air Cooker-menyen.

• Du kan bruke Air Cooker med appen kun når Wi-Fi-indikatoren ved siden av 
skjermen er hvit.

Wi-Fi-indikatoren har to tilstander.
Wi-Fi-indikatoren er av. Wi-Fi er deaktivert.
Wi-Fi-indikatoren er på. Wi-Fi er aktivert og koblet til ruteren.
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Viktig
• Fjernkontroll: Du kan fjernstyre Air Cooker-apparatet via appen (f.eks. 

sende en oppskrift, sette tilberedingen på pause osv.), men kun hvis du 
har merket av for samtykke for fjernkontroll i NutriU-appen, som du 
finner i NutriU-profilen din.

• Sørg for å koble Air Cooker-apparatet til et 2,4 GHz 802.11 b/g/n-Wi-Fi-
hjemmenettverk. 

• Enkel brukerparing: Air Cooker-apparatet kan fjernstyres av kun 
én bruker om gangen. Hvis en annen bruker ønsker å fjernstyre Air 
Cooker-apparatet og bruke NutriU-appen, må denne brukeren følge 
paringsprosessen. Når paringen er fullført, blir den første brukeren 
frakoblet automatisk. 

• Wi-Fi-konfigurasjonprosessen kan avbrytes via appen, eller ved å koble 
fra Air Cooker-apparatet. 

Merk
• Du kan slå Wi-Fi på eller av i Verktøy → Innstillinger → Wi-Fi-oppsett.
• Du kan tilbakestille Wi-Fi i Verktøy → Innstillinger → Wi-Fi-oppsett.

Før bruk

1. Plasser apparatet på en stabil, vannrett, jevn og varmebestandig overflate. 

Advarsel
• Ikke plasser noen gjenstander oppå eller på sidene av apparatet. Dette 

kan forstyrre luftstrømmen og påvirke stekeresultatet.
• Ikke plasser apparatet i nærheten av eller under objekter som kan bli 

skadet av damp, for eksempel vegger og skap.

Merk
• Sett alltid kurven med skuffen inn i apparatet. Ikke bruk kurven alene. 

Slik bruker du Air Cooker-apparatet

1. Sett støpselet på Air Cooker-apparatet inn i 
stikkontakten.
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2. Trykk inn dreiebryteren for å slå på apparatet.

3. Fyll vannbeholderen.

3a. Ta av vannbeholderen fra baksiden av Air Cooker-
apparatet, og åpne lokket på vannbeholderen.

: always excluded for manual

3b.  Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket.

Merk
• Vannivåindikatoren (MAX) er plassert på håndtakets 

side på vannbeholderen, og skal ikke overskrides.

3c. Sett lokket tilbake på vannbeholderen, og sett 
vannbeholderen tilbake på Air Cooker-apparatet. 

Merk
• Mengden vann som trengs for matlaging, avhenger av 

typen mat og varigheten på matlagingen, og det kan 
derfor hende at du må fylle vannbeholderen på nytt 
under matlagingen. Når vannivået er lavt, vises dette i 
banneret for kokestatus i NutriU-appen og på skjermen 
på apparatet.

4. Legg maten i Air Cooker-apparatet.

Merk
• Matlagingsmetodene for baking og steking krever 

forvarming. Plasser maten i apparatet etter at 
forvarming er fullført.
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5. Velg matlagingsmetoden du vil bruke (se også 
kapittelet «Matlagingsmodi»).

BakeBake

Cooking methods

Back

Air Steam

Steaming

Roast

6. Angi matlagingsparametrene etter behov.

7. Trykk inn dreiebryteren for å starte matlagingen.
140°C

10:00
140°C

10:0010:0010:0010:0010:0010:0010:00

Start

8. Matlagingen begynner. Dampbeholderen og viften slår seg på.

Merk
• Hvis du vil sette matlagingsprosessen på pause, for eksempel for å 

justere matlagingsparametrene, trykker du inn dreiebryteren. Trykk inn 
dreiebryteren en gang til for å fortsette matlagingen. 

• Ikke plasser Air Cooker-apparatet ved siden av et annet kjøkkenapparat, nær 
kjøkkenveggen, eller under et kjøkkenskap, da varm damp kan kondensere 
og renne ned på overflatene. 

Advarsel
• Varm damp slippes ut gjennom luftuttakene når apparatet er i bruk. 

Hold hender og ansikt på trygg avstand fra dampen og luftuttakene.

9. Når matlagingstiden er ferdig, vises skjermbildet for dette. 
• En melodi spilles av.

10. Du kan enten gå tilbake til hovedmenyen (veksle til ikon x og bekrefte), 
holde maten varm, eller lage mer mat.

Merk
• Tøm vannbeholderen når du er ferdig med matlagingen.
• Du må alltid sørge for at maten er ferdig tilberedt før du serverer den.
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Matlagingsmodi

Modus Fremgangsmåte Air Cooker-brukerens 
ferdighetsnivå

1 Matlaging etter 
oppskrift

Velg en oppskrift i appen 
og send den til Air Cooker-
apparatet.

Alle nivåer av 
automatisert matlaging: 
full veiledning

2 Ingredienser

Velg ingrediensene, og deretter 
matlagingsmetoden. Air Cooker-
apparatet justerer automatisk 
temperatur og fuktighet. Juster 
tidsvarigheten på det foretrukne 
sluttresultatet, og begynn å lage 
mat.

Nybegynner: full 
veiledning

3 Matlagingsmetoder

Velg matlagingsmetoden. 
Air Cooker-apparatet justerer 
automatisk temperatur og 
fuktighet. Juster tidsvarigheten 
på det foretrukne sluttresultatet, 
og begynn å lage mat.

Avansert: grunnleggende 
veiledning

4 Manuell modus:
Juster tid, temperatur og 
fuktighet manuelt, og begynn å 
lage mat.

Ekspert: ingen veiledning

Matlaging etter oppskrift via NutriU-appen
Hvis du er nybegynner i bruken av Air Cooker-apparatet, anbefaler vi at du 
bruker matlagingsmodus basert på matlaging etter oppskrift. Dette er den 
enkleste måten å bli kjent med apparatet på. Hvis du er en mer erfaren bruker, 
hjelper NutriU-appen deg med å få det beste ut av Air Cooker-apparatet. 

Merk
• Matlaging etter oppskrift er bare mulig når Air Cooker-apparatet og 

smartenheten din er koblet til nettverket og paret med hverandre, og du har 
gitt samtykke til fjernstyring i profilen din i NutriU-appen.

1. Sett støpselet på Air Cooker-apparatet inn i 
stikkontakten.
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2. Trykk inn dreiebryteren for å slå på apparatet.

3. Åpne NutriU-appen på smartenheten din, og velg en oppskrift. 
4. Trykk på «Komme i gang». 

• Den valgte innstillingen vises i NutriU-appen og også på apparatet.
5. Juster tiden om nødvendig, og start deretter matlagingen fra appen, eller 

på apparatet.

Tips
• Hvis du holder deg strengt til oppskriften i form av ingredienser og mengde 

mat, trenger du ikke å justere koketiden.
• Hvis du lager mindre eller mer enn den anbefalte matmengden, kan det 

hende du må justere matlagingstiden tilsvarende.

Merk
• Du kan også endre kokeparametere for en oppskrift, som fuktighet 

og temperatur. Hvis du endrer disse parametrene, kan det påvirke 
matlagingsresultatet.

Ingredienser-modus 
Bruk denne modusen hvis du er nybegynner i bruken av Air Cooker-apparatet, 
og ønsker full veiledning over matlagingsprosessen.

Viktig
• Når du går inn i ingredienslisten for første gang, nemlig før du har 

koblet Air Cooker-apparatet til Wi-Fi-nettverket, er det bare en standard 
ingrediensliste. Listen oppdateres automatisk så snart du kobler til og 
parer Air Cooker-apparatet med smartenheten i henhold til landet/
regionen du velger under tilkoblingsprosessen i appen.

Merk
• Fra tid til annen oppdateres ingredienslisten automatisk. Dette krever at Air 

Cooker-apparatet er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.
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1. Sett støpselet på Air Cooker-apparatet inn i 
stikkontakten.

2. Trykk inn dreiebryteren for å slå på apparatet.

3. Vri dreiebryteren til Ingredienser er valgt. Ingredients

4. Trykk inn dreiebryteren for å bekrefte. 
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5. Vri på dreiebryteren for å velge den ingrediensen du 
vil tilberede. Trykk inn dreiebryteren for å bekrefte. Back

Root & starchy veggies

Grains

MeatMeat

Ingredients

Vegetables

1

2

6. Velg en av de anbefalte matlagingsmetodene og 
bekreft.

Back

Steaming

Roast

Cooking methods

Air Steam

7. Trykk inn dreiebryteren for å starte matlagingen.

Merk
• Standard matlagingstid er basert på mengden 

ingredienser du legger i Air Cooker-apparatet.

Se tabellen nedenfor for anbefalt matmengde i henhold til standard 
matlagingstid.

Ingrediens-
gruppe Ingrediens Mengde Metoder

Matla-
gingstem-
peratur

Fuktig-
hetsnivå

Tilbe-
red-
ingstid

Forvar-
ming

Grønnsaker Spinat 250 g Damp 100°C 10 min nei

Brokkoli 600 g Luftdamp 120°C 12 min nei

600 g Steke 160°C 13 min ja

Squash 500 g Luftdamp 120°C 15 min nei

Blomkål 600 g Luftdamp 120°C 15 min nei

600 g Steke 160°C 20 min ja

Grønne bønner 500 g Luftdamp 120°C 17 min nei

Aubergine 750 g Luftdamp 120°C 25 min nei
680 g Steke 160°C 20 min ja

Rosenkål 500 g Luftdamp 120°C 12 min nei

Grønn asparges 750 g Luftdamp 120°C 12 min nei
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Ingrediens-
gruppe Ingrediens Mengde Metoder

Matla-
gingstem-
peratur

Fuktig-
hetsnivå

Tilbe-
red-
ingstid

Forvar-
ming

Paprika 500 g Luftdamp 120°C 12 min nei

Tomater 750 g Luftdamp 120°C 12 min nei

Rotgrønnsaker Hel potet 600 g Luftdamp 120°C 40 min nei

Potet delt i fire 600 g Luftdamp 120°C 35 min nei

600 g Steke 160°C 45 min ja

Søtpotet delt i fire 600 g Luftdamp 120°C 20 min nei

Hel søtpotet 600 g Steke 160°C 30 min. ja

Gresskarterninger 750 g Luftdamp 120°C 30 min. nei

750 g Steke 160°C 30 min. ja

Gulrøtter 750 g Luftdamp 120°C 25 min nei

750 g Steke 160°C 25 min ja

Korn Basmati-ris
200 g 
ris/550 
ml vann

Luftdamp 120°C 25 min nei

Jasmin-ris 200 g/
550 ml Luftdamp 120°C 25 min nei

Lang fullkornris 200 g/
550 ml Luftdamp 120°C 40 min nei

Hirse 200 g/
400 ml Luftdamp 120°C 20 min nei

Quinoa
200 g/
550 ml 
vann

Luftdamp 120°C 25 min nei

Bygg 200 g/
600 ml Luftdamp 120°C 40 min nei

Bokhvete 200 g/
450 ml Luftdamp 120°C 20 min nei

Couscous/
bulgurhvete

200 g/
300 ml 
vann

Luftdamp 120°C 10 min nei

Kjøtt Magert biffkjøtt 1000 g Luftdamp 120°C 50 min nei

Magert svinekjøtt 1000 g Luftdamp 120°C 60 min. nei
Svinekjøtt med 
fett 1000 g Steke 160°C 60 min. ja

Svineribbe 1000 g Steke 160°C 60 min. ja

Fjærkre Kyllingbryst 550 g 
(3 stk.) Luftdamp 120°C 25 min nei

550 g Steke 160°C 25 min ja

Kalkunbryst 550 g Luftdamp 120°C 25 min nei

550 g Steke 160°C 25 min ja

Hel kylling 1450 g Steke 160°C 60 min. ja
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Ingrediens-
gruppe Ingrediens Mengde Metoder

Matla-
gingstem-
peratur

Fuktig-
hetsnivå

Tilbe-
red-
ingstid

Forvar-
ming

Kyllingklubber 400 g Steke 160°C 50 min ja

Andebryst 600 g 
(2 stk.) Steke 160°C 12 min ja

Fisk og sjømat Laks 450 g Luftdamp 120°C 15 min nei
450 g Steke 160°C 20 min ja

Havabbor 600 g Luftdamp 120°C 12 min nei

Reker 800 g Luftdamp 120°C 15 min nei

Ørret 600 g Luftdamp 120°C 12 min nei

Akkar 600 g Luftdamp 120°C 15 min nei

Hvit fiskefilet 600 g Luftdamp 120°C 12 min nei

Egg Hardkokt egg 560 g/
10 egg Luftdamp 120°C 12 min nei

Bløtkokt egg 560 g/
10 egg Luftdamp 120°C 8 min nei

Merk
• For hver ingrediens er det også en NutriU-oppskrift tilgjengelig. Se appen for 

mer informasjon. 
• Hvis standard matlagingstid ikke fører til forventet resultat siden du har kokt 

mer eller mindre enn anbefalt mengde mat, justerer du matlagingstiden 
tilsvarende.

Modusen matlagingsmetode
Denne modusen anbefales når du allerede er litt kjent med å lage mat med Air 
Cooker-apparatet. Du kan velge ulike matlagingsmetoder.

Matla-
gingsmetode

Temperatu-
rinnstilling

Fuktig-
hetsinnstil-
ling

Standardtid Tidsområde Eksempler

Luftdamp 120°C 10 min 1–90 min
Grønnsaker, 
kjøtt, fisk, sjømat, 
eggeretter

Damp 100°C 10 min 1–90 min
Salatblader, 
dumplings, nylaget 
ravioli

Steke 160°C 50 min (pluss 5 
min forvarme) 1–90 min Kjøtt, fjærfe, fisk, 

grønnsaker, poteter

Bake 160°C 35 min (pluss 5 
min forvarme) 1–90 min

Gratenger, lasagne, 
kaker, muffins, 
rundstykker

Langtidskoking 80°C 120 min 1–180 min Kjøtt, gryteretter, 
supper, sauser
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Matla-
gingsmetode

Temperatu-
rinnstilling

Fuktig-
hetsinnstil-
ling

Standardtid Tidsområde Eksempler

Sous-vide 50°C–90°C 90 min 1–180 min Kjøtt, fjærfe, fisk, 
sjømat

Tining 60°C 20 min 1–180 min Forskjellige typer 
frossen mat

Gjenoppvarm 120°C 15 min 1–90 min Forskjellige typer 
rester

Merk
• Noen matlagingsmetoder som steking og baking krever forvarming.
• Hvis Air Cooker-apparatet allerede er oppvarmet etter at du nettopp har 

tilberedt noe, kan du hoppe over forvarming og begynne å lage mat med en 
gang. 

• Forvarmingstidtakeren er satt til fem minutter og kan ikke justeres. 

Advarsel
• Varm damp slippes ut gjennom luftuttakene når apparatet er i bruk. 

Hold hender og ansikt på trygg avstand fra dampen og luftuttakene.
• Vær oppmerksom på den varme dampen som kommer ut av apparatet 

under koking, i varmemodus og når du tar av lokket. 
• Når du skal sjekke mat, må du alltid bruke kjøkkenredskaper med lange 

skaft. 
• Damp aldri frossent kjøtt, fjærfe eller sjømat. Tin alltid disse 

ingrediensene helt før du damper dem.

Luftdamp
Vi anbefaler at du bruker Luftdamp-modus for alle typer grønnsaker, magert 
kjøtt, fisk, sjømat og alle typer korn. Denne innstillingen bevarer den naturlige 
smaken, teksturen og fargen på maten. 
Matlagingstiden som er gitt i tabellen, er veiledende for ferske ingredienser. Hvis 
koketiden ikke fører til ønsket resultat, justerer du matlagingstiden tilsvarende.

Ingrediensgruppe Ingrediens Mengde Tilberedingstid

Grønnsaker Brokkoli 600 g 12 min

Squash 500 g 15 min 

Blomkål 600 g 15 min 

Grønne bønner 500 g 17 min

Rosenkål 500 g 12 min

Grønn asparges 750 g 12 min 



23Norsk

Ingrediensgruppe Ingrediens Mengde Tilberedingstid

Paprika 500 g 12 min

Tomater 750 g 12 min

Aubergine 750 g 25 min

Rotgrønnsaker Hel potet 600 g 40 min

Potet delt i fire 600 g 35 min

Søtpotet delt i fire 600 g 20 min

Gresskarterninger 750 g 30 min.

Gulrøtter 750 g 25 min

Korn Basmati-ris 200 g ris/550 ml vann 25 min

Jasmin-ris 200 g/550 ml 25 min

Lang fullkornris 200 g/550 ml 40 min

Hirse 200 g/400 ml 20 min

Quinoa 200 g/550 ml vann 25 min

Bygg 200 g/600 ml 40 min

Bokhvete 200 g/450 ml 20 min

Couscous/bulgurhvete 200 g/300 ml vann 10 min 

Kjøtt Magre bifftykker 
(indrefilet)

1000 g 50 min

Magert svinekjøtt 1000 g 60 min.

Fjærkre Kyllingbryst 550 g (3 stk.) 25 min

Kalkunbryst 550 g 25 min

Fisk og sjømat Laks 450 g 15 min 

Havabbor 600 g 12 min

Reker 800 g 15 min

Ørret 600 g 12 min

Akkar 600 g 15 min 

Hvit fiskefilet 600 g 12 min

Egg Hardkokt egg 560 g/10 egg 12 min

Bløtkokt egg 560 g/10 egg 8 min

Damp
Damping er en svært skånsom matlagingsmetode på grunn av lav temperatur og 
høy luftfuktighet. Vi anbefaler at du bruker damping for salatblader og mat som 
skal holde seg fuktig og myk, for eksempel dumplings.
Matlagingstiden som er gitt i tabellen, er veiledende for ferske ingredienser. Hvis 
koketiden ikke fører til ønsket resultat, justerer du matlagingstiden tilsvarende.
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Ingrediensgruppe Ingrediens Mengde Tilberedingstid

Grønnsaker Spinat 250 g 10 min

Brokkoli 600 g 14 min

Squash 500 g 17 min

Blomkål 600 g 17 min

Grønne bønner 500 g 19 min

Rosenkål 500 g 14 min

Grønn asparges 750 g 14 min

Paprika 500 g 14 min

Tomater 750 g 14 min

Aubergine 750 g 27 min

Fjærkre Kyllingbryst 550 g (3 stk.) 27 min

Kalkunbryst 550 g 27 min

Fisk Hvit fiskefilet 600 g 14 min

Laks 450 g 17 min 

Reker 800 g 17 min

Dumplings Kinesiske dumplings 400 g 20 min

Knödel-dumplings 600 g 25 min

Fersk ravioli 500 g 12 min

Egg Eggbåter 600 g 15 min

Eggpudding 600 g 15 min

Desserter Ricottaruller 800 g 25 min

Bananbrød 600 g 25 min

Steke
Vi anbefaler at du bruker stekemodus for å lage ingredienser med høyere 
temperatur, hovedsakelig kjøttretter og fisk, men også grønnsaker. 
Tips
• Forvarm apparatet før du lager mat, for et optimalt resultat.
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Matlagingstiden som er gitt i tabellen, er veiledende for ferske ingredienser. Hvis 
koketiden ikke fører til ønsket resultat, justerer du matlagingstiden tilsvarende.

Ingrediensgruppe Ingrediens Mengde Tilberedings-
tid

Grønnsaker Brokkoli 600 g 13 min

Blomkål 500 g 20 min

Aubergine 680 g 20 min

Tomat 750 g 15 min

Rosenkål 500 g 15 min

Paprika 500 g 20 min

Rotgrønnsaker Potet delt i fire 600 g 45 min

Gresskar 750 g 30 min.

Gulrøtter 600 g 30 min.

Søtpotet, hel 600 g 30 min.

Kjøtt Kjøtt med fett (svineribbe) 1000 g 60 min.

Svineribbe 1000 g 60 min.

Fjærkre Kyllingbryst 550 g 25 min

Kalkunbryst 550 g 25 min

Hel kylling 1450 g 60 min.

Kyllingklubber 400 g 50 min

Fisk og sjømat Laks 450 g 20 min

Bake
Vi anbefaler at du bruker bakemodus for å bake brød, kaker og muffins, men også 
gratenger. Med denne innstillingen får du deilige bakeresultater som er myke på 
innsiden og sprø på utsiden.
Tips
• Forvarm apparatet før du lager mat, for et optimalt resultat.
• Vi anbefaler å bruke kasserollen når du skal lage gratenger og bake kaker og 

brød. Når du skal bake muffins, kan du bruke standard silikonformer som kan 
brukes i en ovn.
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Matlagingstiden som er gitt i tabellen, er veiledende for baking av ulike matvarer. 
Hvis baketiden ikke fører til forventet resultat, justerer du matlagingstiden 
tilsvarende.

Ingrediensgruppe Ingrediens Tilberedingstid

Kake Ostekake 40 min

Kakerøre 30 min.

Sachertorte-røre 30 min.

Muffins 20 min

Kanelboller 30 min.

Grateng Potetgrateng 60 min.

Lasagne 50 min

Quiche 45 min

Brød Brød 40 min

Hvitløksknuter 25 min

Langtidskoking
I modus for langtidskoking kan du lage mat med lav temperatur i opptil tre timer. 
Vi anbefaler å bruke langtidskoking til kjøtt og kylling samt gryteretter eller 
supper. Med denne innstillingen får du et mørt og saftig resultat med en intens 
smak.
Tips
• Langtidskoking kan også brukes i kombinasjon med andre 

matlagingsmetoder. Du kan for eksempel langtidskoke kjøttet først og 
deretter steke det i pannen for et optimalt resultat.

Matlagingstiden som er gitt i tabellen, er veiledende for ferske ingredienser. Hvis 
koketiden ikke fører til ønsket resultat, justerer du matlagingstiden tilsvarende.

Ingrediensgrup-
pe Ingrediens Mengde Matlagingstem-

peratur Tilberedingstid

Kjøtt Svineribbe 1000 g 80°C 120 min

 Svinekjøtt med 
fett 1000 g 80°C 180 min

 Magert svinekjøtt 1000 g 80°C 180 min

 Magert kjøtt 1000 g 80°C 180 min

Kylling Hel kylling 1350 g 80°C 180 min

Grønnsaker Ratatouille 800 g 80°C 180 min

Gryterett Biffgryte 1500 g 80°C 180 min

Frukt Plommesyltetøy 1000 g 80°C 180 min



27Norsk

Sous vide
Sous vide er en spesiell metode som bruker vakuum ved lav temperatur for å lage 
mat med presisjon. Man bruker dedikerte forseglede plastposer for sous vide-
matlaging og en vakuumenhet. Med Air Cooker-apparatet kan du tilberede sous 
vide-retter i opptil tre timer. Med denne innstillingen får du et saftig og mørt 
resultat for kjøtt uten fare for å overbehandle kjøttet. 
Tips
• Sous vide kan også brukes i kombinasjon med andre matlagingsmetoder. 

Du kan for eksempel først behandle kjøttet med sous vide-teknikken, og 
deretter steke det i pannen for et optimalt resultat.

Advarsel
• Hvis du bruker sous vide-funksjonen, må du sørge for at du kun bruker 

sous vide-poser av høy kvalitet. 
• Hvis du legger mat i en sous vide-pose, sørg for å velge sous vide-

funksjonen. Ellers kan sous vide-posen smelte. 
• Sous vide-funksjonen anbefales ikke til temperaturer under 50°C, da det 

kan føre til bakterievekst.

Matlagingstiden som er gitt i tabellen, er veiledende for sous vide-matlaging. 
Hvis matlagingsresultatet ikke oppfyller forventningene, anbefaler vi at du setter 
temperaturen noen grader lavere eller høyere for å få det akkurat slik som du liker 
det. Du kan også justere matlagingstiden.

Ingrediens-
gruppe Ingrediens 

Matla-
gingstempe-
ratur

Fuktig-
hetsnivå

Tilberedings-
tid Ferdighetsnivå

Rødt kjøtt Biff, indrefilet, 
350 g, 4 cm tykk 54°C 70–180 min Medium stekt

Entrecote, 450 g, 
4 cm tykk 54°C 100–180 min Medium stekt

Filet mignon, 250 
g, 4 cm tykk 54°C 80–120 min Medium stekt

Svinekjøtt
2 x 
svinekoteletter, 
250 g

63°C 60–120 min Medium, mør, 
saftig

Fjærkre 2 x kyllingbryst, 
250 g 66°C 70–180 min Saftig og mør

Sjømat
Reker, med skall, 
middels størrelse, 
400 g

56°C 40–65 min Ugjennomsiktig, 
mør, saftig

Fisk 4 x laksefilet, 
150 g 52°C 45–70 min Fast og saftig
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Ingrediens-
gruppe Ingrediens 

Matla-
gingstempe-
ratur

Fuktig-
hetsnivå

Tilberedings-
tid Ferdighetsnivå

Egg 10 mellomstore 
egg 66°C 55–70 min

Pochert, 
angi hvit, 
eggeplomme 
som lar seg 
forme

10 mellomstore 
egg 74°C 60–75 min Nesten hardkokt

Grønnsaker Grønn asparges, 
250 g 85°C 12–18 min Spenstig

 Brokkolibuketter, 
400 g 85°C 15–20 min Spenstig 

Desserter
Karamellpudding, 
5 x 9x5 cm 
suffléskåler

82°C 70–80 min Silkeaktig

 
Ostekake, 6 x 39 
cl glasskrukker 
med lokk

80°C 80–90 min Kremaktig

Tining
Vi anbefaler at du bruker tinefunksjonen til å tine frossen mat som grønnsaker, 
kjøtt, fisk og frukt. 
Matlagingstiden som er angitt i tabellen, er veiledende for tining. Tiningstiden 
avhenger av mengden og størrelsen på den frosne maten. Hvis den frosne maten 
ikke er helt tint, tin i noen minutter til. 

Ingrediensgruppe Ingrediens Mengde Tinetid

Frukt Alle typer bær 500 g 8 min

 Eplesaus/biter 500 g 10 min

 Plommer 500 g 10 min

 Fersken 500 g 10 min

Grønnsaker Frosne grønnsaker i en blokk 500 g 10 min

Fisk Fiskefileter 200 g 5 min

 Hel fisk 250 g 8 min

 Reker 300 g 5 min

Biff- og svinekjøtt Kjøttdeig 250 g 15 min

 Grytekjøtt 400 g 20 min

 Koteletter 250 g 15 min

 Pølser 250 g 10 min

Fjærkre Hel kylling 1,200 g 30 min.

 Kyllingbryst 400 g 15 min

 Kyllingklubber 400 g 13 min
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Ingrediensgruppe Ingrediens Mengde Tinetid

Bakevarer Butterdeig 300 g 10 min

 Rører 500 g 15 min

 Kanelboller 500 g 13 min

Brød/rundstykker Rundstykker 500 g 13 min

 Rugbrød 500 g 15 min

 Fullkornbrød 500 g 15 min

 Loff 500 g 15 min

Ferdige måltider Supper 1000 g 25 min

 Gryteretter 1000 g 30 min.

 Ris 250 g 8 min

Viktig
• Ikke bruk væske fra tint mat til matlaging.
• Ikke frys mat på nytt når det først har tint. 

Gjenoppvarm
Vi anbefaler at du bruker gjenoppvarmingsfunksjonen for en problemfri, 
rask og sunn oppvarming av restene dine, og for å få et saftig og homogent 
gjenoppvarmingsresultat.
Tilberedningstiden i tabellen er veiledende for gjenoppvarming. Hvis maten ikke 
varmes opp til det forventede resultatet, varm den opp i noen minutter ekstra. 

Ingrediensgruppe Mengde Gjenoppvarmingstid

Småretter – pasta 500 g 10 min

Småretter – ris 500 g 10 min

Gryterett 1500 g 25 min

Fiskefileter 250 g 8 min

Lasagne 1000 g 25 min

Biffkjøtt/svinekjøtt 250 g 10 min

Fjærkre 250 g 10 min

Grønnsaker 500 g 10 min

Suppe 1000 g 20 min

Dim sum 400 g 12 min

Pannekaker 250 g 8 min

Omelett 250 g 8 min

Pizza 2 stykker 10 min
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Manuell modus
Denne modusen anbefales for Air Cooker-brukere som allerede er kjent med 
apparatet, og som har litt erfaring med matlaging etter oppskrift, eller matlaging 
etter ingredienser.
I denne modusen kan du angi alle matlagingsparametre manuelt, for eksempel 
tid, temperatur og fuktighet. 
Du kan velge tid fra 1 til 60 minutter og temperatur fra 60°C til 160°C. Det er 
tre fuktighetsinnstillinger:  (fuktighet av),  (middels fuktighet) og (høy 
fuktighet). 

Tilbehør
Air Cooker-apparatet leveres med grunnleggende tilbehør og noe ekstra tilbehør, 
avhengig av hvilken modell du har kjøpt. 
Se nedenfor for hvordan du kan kombinere disse for matlaging med Air Cooker-
apparatet. 
Merk
• Bruk alltid den nederste skuffen og risten med Air Cooker-apparatet. Alt 

annet tilbehør plasseres over disse. 

Bare nederste skuff og rist 

Nederste skuff og rist pluss kurv 

Nederste skuff og rist pluss kasserolle
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Nederste skuff og rist pluss andre lag

Nederste skuff og rist pluss kurv og andre lag

Nederste skuff og rist pluss kasserolle og andre 
lag

Talekontroll

1. Kontroller at Air Cooker-apparatet er koblet til og paret med smartenheten, 
og at du har gitt samtykke for fjernstyring i NutriU-appen, som du finner i 
profilen din. 

2. Kontroller at du har lastet ned taleassistent-appen.
3. Koble NutriU-appen til taleassistent-appen.

Merk
• Hvis du ikke ser alternativet for å aktivere talekontroll i NutriU, aktiverer du 

Amazon Alexa-evnen gjennom taleassistent-appen.
• Du finner detaljerte talekommandoer i taleassistent-appen.
• Du kan også koble NutriU-appen til taleassistent-appen når du kobler til og 

parer Air Cooker-apparatet for første gang.
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Rengjøring

Generelt
Viktig
• Ikke bruk kjøkkenredskaper i stål eller slipende rengjøringsmidler. Det 

kan føre til skade på belegget. 
• Ikke bruk skarpe eller kvasse verktøy til å rengjøre vannmunnstykket i 

stekekammeret, da dette kan ødelegge munnstykket.

Merk
• Innsiden av apparatet, nederste skuff, kurven, kasserollenog det andre laget 

har et klebefritt belegg. 
• Når du bruker apparatet for første gang, må du rengjøre 

matlagingskammeret grundig ved å tørke over det med varmt vann. Rengjør 
også den nederste skuffen, kurven, kasserollen og det andre laget med varmt 
vann og en svamp som ikke kan lage riper. (Se Rengjøringstabell.)

• Rengjør alltid apparatet etter bruk. Fjern olje og fett fra matlagingskammeret 
og lokket etter hver bruk.

• Ikke fyll matlagingskammeret med vann for rengjøring.

1. Trykk på og hold inne dreiebryteren for å slå av apparatet, ta ut kontakten 
fra støpselet og la apparatet kjøle seg ned i omtrent 30 minutter med 
åpent lokk.

2. Ta ut den nederste skuffen og kurven, kasserollen og/eller det andre laget 
for å la apparatet avkjøles raskere.

3. Rengjør matlagingskammeret med varmt vann, og bruk om nødvendig 
oppvaskmiddel og en svamp som ikke lager riper (se Rengjøringstabell).

4. Ta ut risten fra den nederste skuffen for enkel og grundig rengjøring.

Tips
• Hvis matrester fester seg til kasserollen, kan du bruke det automatiske 

rengjøringsprogrammet Easy Clean til å myke opp restene og 
rengjøre apparatet enkelt (se veiledningen for bruk av de automatiske 
rengjøringsprogrammene).
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5. Rengjør den nederste skuffen, kurven, kasserollen og det andre laget 
i en oppvaskmaskin. Du kan også rengjøre dem med varmt vann, 
oppvaskmiddel og en svamp som ikke sliper (se Rengjøringstabell). 

6. Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut.
7. Kontroller at innsiden av apparatet er helt tørr før du oppbevarer det med 

lokket lukket.

Tips
• Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, må du rengjøre innsiden 

grundig før du oppbevarer det, for å unngå at det bygger seg opp lukt osv. 
La lokket være åpent til innsiden av apparatet er helt tørt. Oppbevar aldri 
apparatet med lokket lukket hvis innsiden ikke er helt ren og tørr.

Merk
• Kontroller at ingen fuktighet ligger igjen på skjermen. Tørk kontrollpanelet 

med en klut når du har rengjort det. 
• Hvis det samler seg opp vann eller væske inni matlagingskammeret av 

hvilken som helst grunn (fuktighet fra mat, vannkondensat, fra automatiserte 
rengjøringsprogrammer etc.), fjerner du vannet ved hjelp av en svamp før 
det når opp til dreneringshullet på baksiden. Ellers kan det føre til røykutslipp 
på grunn av kontakt med luftvarmeren.



34 Norsk

Rengjøringstabell

Merk
• Bruk skyllefunksjonen eller Easy Clean-funksjonen til å rengjøre innsiden av 

matlagingskammeret grundig.
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Slik bruker du de automatiserte rengjøringsprogrammene
Skylling 
Det anbefales å bruke skylleprogrammet når du ikke har brukt Air Cooker-
apparatet på en stund. Dette spyler det interne systemet med vann. 

Easy Clean
Easy Clean-funksjonen bidrar til å løse opp fettrester og dyprengjøre 
matlagingskammeret. Programmet varer i 20 minutter. Når programmet er ferdig, 
trenger du bare å tørke over matlagingskammeret med en våt klut. 

Avkalking 
Air Cooker-apparatet gir deg et varsel på skjermen når det er på tide å avkalke 
apparatet.
Merk
• Vi anbefaler at du avkalker apparatet når du får varselet. Ellers kan 

vannsystemet bli tilstoppet. Hvis du vil avkalke apparatet senere, kan du 
hoppe over varselet. Når du slår på Air Cooker-apparatet neste gang, vises 
varselet på nytt.

1. Gå til Verktøy → Avkalking på apparatskjermen.

Merk
• Kontroller at apparatet er slått på, og at det ikke er gjenværende væske i 

matlagingskammeret. Hvis apparatet fremdeles er varmt, må det avkjøles 
med lokket åpent i minst 30 minutter. 

2. Hell ca. 80 ml av Philips CA6700-avkalkingsvæske eller sitronsyre i den 
tomme vannbeholderen, og sett vannbeholderen tilbake i apparatet uten å 
tilsette ekstra vann. 

Merk
• Bruk bare Philips avkalkingsvæske eller sitronsyre. Du må ikke under noen 

omstendigheter bruke avkalkingsvæske basert på svovelsyre, saltsyre, 
sulfaminsyre eller eddiksyre, da dette kan skade vannsystemet i apparatet og 
ikke løse opp kalkavleiringen på riktig måte. 

3. Trykk på fortsett for å starte avkalking.

Merk
• Apparatet begynner med å dispensere avkalkingsløsningen. Den dispenserte 

væsken samles på bunnen av matlagingskammeret.

4. Vent til du får neste instruksjon på skjermen. Denne prosessen tar ca. 
ti minutter.

5. Tøm og skyll vannbeholderen, og fyll den med friskt vann opp til MAX-
merket. 
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6. Når du har gjort dette, bekrefter du det på skjermen ved å trykke på OK 
med dreiebryteren. Apparatet skyller deretter vannsystemet med friskt 
vann.

7. Når skyllingen er ferdig, trykker du på OK for å fullføre avkalkingsprosessen. 

8. Tørk bunnen av matlagingskammeret med en tørr klut.

Tips
• Du kan bruke sitronsyre (bland det med vann i henhold til instruksjonene) 

for å fjerne små forkalkede flekker inne i matlagingskammeret. Bare hell det i 
pannen, la det virke i noen minutter og tørk det deretter bort igjen.

Oppbevaring 

1. Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned. 
2. Tøm vannbeholderen.
3. Kontroller at alle delene er rene og tørre før du oppbevarer dem. 
4. Stable tilbehøret oppå hverandre og oppbevar det i apparatet.

Tips
• Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, må du rengjøre innsiden 

grundig før du oppbevarer det, for å unngå at det bygger seg opp lukt osv. 
La lokket være åpent til innsiden av apparatet er helt tørt. Oppbevar aldri 
apparatet med lokket lukket hvis innsiden ikke er helt ren og tørr.

Merk
• Du må alltid holde Air Cooker-apparatet vannrett når du bærer det. 
• Sørg alltid for at tilbehøret til Air Cooker-apparatet er stablet riktig oppå 

hverandre, slik at de kan oppbevares inni apparatet og lokket kan lukkes.

Resirkulering
• Ikke kast produktet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det 

inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på 
miljøet.

• Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske 
produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre 
negative konsekvenser for helse og miljø. 
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Samsvarserklæring
DAP B.V. erklærer herved at Air Cooker NX096x er i samsvar med direktiv 
2014/53/EU. 
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-
adressehttps://www.philips.com.
Air Cooker NX096x er utstyrt med en Wi-Fi-modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n med en 
maksimal utgangseffekt på 92,9 mW EIRP.

Garanti og støtte
Hvis du trenger informasjon eller støtte, kan du gå til www.philips.com/support, 
skanne QR-koden som finnes i pakken eller i introduksjonsheftet, eller lese det 
separate garantiheftet.

Programvare- og fastvareoppdateringer
Oppdateringer er viktig for å sikre personvernet ditt og for å passe på at Air 
Cooker-apparatet og -appen fungerer som de skal.
Oppdater alltid appen med den nyeste versjonen.
I tillegg blir Air Cooker-fastvaren oppdatert automatisk. 
Merk
• Sørg for at Air Cooker alltid er koblet til Wi-Fi-nettverket, slik at apparatet 

alltid har den nyeste fastvareversjonen.
• Bruk alltid den nyeste appen og fastvaren. 
• Oppdateringer gjøres tilgjengelig når det finnes programvareforbedringer. 
• En fastvareoppdatering startes automatisk når Air Cooker er i standby-

modus. Denne oppdateringen kan ta noen minutter. Air Cooker kan ikke 
brukes i løpet av denne tiden.

Enhetskompatibilitet 
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten til appen, kan du se 
informasjonen i App Store.

Fabrikknullstilling 
Velg fabrikknullstilling i menyen Verktøy → Innstillinger for å nullstille 
innstillingene til Air Cooker-apparatet.
Da er Air Cooker ikke lenger koblet til WiFi eller sammenkoblet med 
smartenheten.
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Feilsøking 
Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med 
apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, 
kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, 
eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem Mulig årsak Løsning

Utsiden av apparatet blir 
varm ved bruk.

Varmen på innsiden av 
matlagingskammeret stråler ut 
til utsiden. 

Dette er normalt. Alle håndtak og 
bryter som du må ta på, holder seg 
kjølige nok til at du kan ta på dem.

Matlagingskammeret, den 
nederste skuffen og risten, kurven, 
kasserollene (for noen modeller), det 
andre laget (for noen modeller) og 
håndtakene som kan skyves inn, blir 
alltid varme når apparatet er i bruk 
for å sikre at maten blir tilberedt 
riktig. Disse delene er alltid for varme 
å ta på. 

Hvis du lar apparatet stå på over 
lengre tid, blir noen deler for varme 
å ta på. Disse delene markeres på 
apparatet med følgende ikon:

 
Så lenge du er oppmerksom på 
hvilke områder som er varme, og lar 
være å ta på dem, er apparatet helt 
trygt å bruke. 

Apparatet slås ikke på. Apparatet er ikke koblet til 
veggkontakten.

Se om støpselet sitter ordentlig i 
stikkontakten. 

Flere apparater er koblet til 
samme stikkontakt.

Apparatet har høy wattstyrke. Prøv 
en annen stikkontakt og kontroller 
sikringene.

Jeg ser noen flekker med 
avskalling av inne i Air 
Cooker-apparatet og på 
noe av tilbehøret. 

Enkelte små flekker 
med avskalling i 
matlagingskammeret eller på 
tilbehøret kan oppstå når du 
kommer borti belegget (f.eks. 
hvis du rengjør med slipende 
rengjøringsredskaper og/eller 
når du setter tilbehør inn i 
matlagingskammeret).

Du kan forhindre skade ved å sette 
skuffen/risten/kurven eller en 
annen tilbehørskombinasjon inn i 
matlagingskammeret forsiktig, mens 
du prøver å ikke treffe veggene. Hvis 
du merker at små beleggstykker har 
løsnet, vær oppmerksom på at dette 
ikke er skadelig, da alle materialer 
som brukes, er mattrygge. 
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Problem Mulig årsak Løsning

Jeg hører merkelig støy 
som kommer fra innsiden 
av apparatet. 

Apparatet er utstyrt med en 
vifte, som er nødvendig for å 
transportere varme til maten, 
og også en vannpumpe, som er 
nødvendig for dampfunksjonen 
til apparatet. 

Denne støyen er normal og tiltenkt. 
Hvis støyen blir høyere eller endres 
tydelig, kan du ta kontakt med 
Philips' kundestøtte for ytterligere 
råd.

Maten jeg tilberedte, ble 
ikke slik som jeg forventet. 

Hvis du lager mat med en 
NutriU-oppskrift, utviklet for 
Air Cooker-apparatet, har du 
kanskje ikke fulgt oppskriften 
når det gjelder hvor mange 
ingredienser du skal tilføre.

Når du lager mat med en 
NutriU-oppskrift, må du følge 
mengdene som er anbefalt i 
oppskriften. Endringer kan påvirke 
matlagingsresultatet. 

Du endret 
matlagingsparametere, for 
eksempel tid, temperatur eller 
fuktighet, men ellers gjorde du 
som anbefalt. Dette kan påvirke 
matlagingsresultatet.

Kontroller oppskriften og endre 
matlagingsparametrene kun etter 
behov, for eksempel når du vil at 
maten skal tilberedes lenger enn 
anbefalt, når du vil ha litt mindre 
stekt biff osv. 

Du brukte en 
matlagingsmetode som ikke 
var egnet for den typen mat 
du tilberedte, for eksempel 
kan luftdampinnstillingen 
brukt på salatblader føre til et 
overkokt, vassent resultat. Bruk 
dampinnstillingen i stedet, og 
se i kapitlene for matlaging i 
brukerhåndboken hvis du vil ha 
mer informasjon.

Du finner mer informasjon og 
veiledning om hvordan du lager mat 
med forskjellige matlagingsmetoder 
i matlagingkapitlene i 
brukerhåndboken. 

Jeg har bare noen av 
ingrediensene oppført 
under ingredienser på 
apparatet. 

Air Cooker-apparatet leveres 
med en standard ingrediensliste 
som oppdateres når du kobler 
til Wi-Fi-nettverket og parer 
Air Cooker-apparatet med 
smartenheten din. 

Følg Wi-Fi-konfigureringsprosessen 
ved å gå inn i Verktøy -> Innstillinger 
-> Wi-Fi-oppsett på apparatet, og 
følg instruksjonene på apparatet og i 
appen. Når dette er gjort, oppdateres 
ingredienslisten automatisk med 
ingrediensene som er beregnet for 
landet ditt. 

Røyk og lukt kommer ut 
av Air Cooker-apparatet. 

Du tilbereder fettholdige 
ingredienser.

Hell forsiktig av overflødig olje eller 
fett fra matlagingskammeret eller 
tilbehøret. Du kan også bruke Easy 
Clean-programmet på apparatet 
– tilgjengelig under Verktøy, som 
hjelper til med å løse opp fettstoffer 
og rengjøre apparatet mer grundig. 
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Problem Mulig årsak Løsning

Matlagingskammeret 
inneholder fremdeles fettrester 
fra tidligere bruk. 

Røyk og lukt forårsakes av 
fettrester som varmes opp i 
matlagingskammeret. Rengjør alltid 
matlagingskammeret og tilbehøret 
som du bruker til matlaging. 

Marinade, væsker eller 
kjøttsafter spruter i oljen eller 
fettet.

Tørk av maten før du setter den inn i 
Air Cooker-apparatet.

Wi-Fi-LED-lampen på Air 
Cooker-apparatet lyser 
ikke lenger. 

Air Cooker-apparatet er 
ikke lenger koblet til Wi-Fi-
nettverket. Kanskje du har gjort 
endringer på Wi-Fi-nettverket. 

Start Wi-Fi-konfigureringsprosessen 
ved å gå inn i Verktøy → Innstillinger 
→ Wi-Fi-oppsett på apparatet, og 
følg instruksjonene på apparatet og 
i appen. 

Appen viser at paringen 
ikke var vellykket. 

En annen bruker har paret 
Air Cooker-apparatet med en 
annen smartenhet og lager mat 
nå. 

Vent til den andre brukeren er ferdig 
med den matlagingsprosessen. 
Deretter parer du smartenheten med 
Air Cooker-apparatet igjen. 

Jeg kan ikke bruke appen 
til å fjernstyre Air Cooker-
apparatet (f.eks. sende 
en oppskrift og begynne 
å lage mat fra NutriU-
appen).

Da er Air Cooker-apparatet 
enten ikke lenger koblet til 
Wi-Fi-nettverket, eller ikke paret 
med smartenheten. 

Kontroller først om Air Cooker-
apparatet er koblet til et Wi-Fi-
nettverk. Hvis du har fullført Wi-Fi-
oppsettet via Philips NutriU-appen 
og koblet apparatet til et bestemt 
WiFi-nettverk, skal du se et hvitt Wi-
Fi-symbol på skjermen på apparatet 
som lyser kontinuerlig. 

Du har kanskje ikke gitt 
samtykke til fjernstyring, som du 
finner i din personlige NutriU-
profil. 

Gå til fanen for din profil i 
NutriU-appen, og merk av i 
avkrysningsboksen for samtykke til 
fjernstyring.

Det samler seg vann i 
matlagingskammeret 
etter at jeg har laget mat. 

Air Cooker-apparatet produserer 
damp under matlaging. 
Dampen kondenserer på maten 
og på innsiden av veggene 
i matlagingskammeret. Det 
kondenserte vannet forblir i 
matlagingskammeret etter at du 
har laget mat.

En viss mengde vann i 
matlagingskammeret etter matlaging 
er normalt. Bare tørk det av med en 
våt, myk klut. 
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