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 INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN 

Sebelum memasang dan menggunakan alat ini, bacalah 
petunjuknya dengan saksama. Electrolux tidak bertanggung jawab 
atas cedera atau kerusakan yang diakibatkan oleh instalasi atau 
penggunaan yang tidak benar. Selalu simpan buku petunjuk di 
tempat yang aman dan dapat dijangkau untuk rujukan di kemudian 
hari. 
• Air fryer ini dirancang untuk memasak makanan dalam aliran 

udara. 
• Air fryer ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun atau 

lebih dan orang-orang yang memiliki kekurangan kemampuan 
fisik, sensorik, atau mental atau kurang pengalaman dan 
pengetahuan, bila kepada mereka telah diberikan pengawasan 
atau petunjuk mengenai penggunaan air fryer ini dengan cara 
yang aman dan mereka memahami bahaya-bahaya terkait. Anak-
anak tidak boleh bermain-main dengan air fryer ini. Pembersihan 
dan perawatan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-
anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dengan 
pengawasan. 

• Jauhkan air fryer ini serta kabelnya dari jangkauan anak-anak 
yang berusia kurang dari 8 tahun. 

• Air fryer ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang 
(termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan kemampuan 
fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan 
pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan 
pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan air fryer oleh 
orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. 

• Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak 
bermain-main dengan air fryer ini. 

• Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, 
agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk 
menghindari bahaya. 

• Air fryer ini tidak ditujukan untuk digunakan dengan memakai 
pengatur waktu eksternal atau sistem remote control terpisah. 

• Mengenai lampu di dalam air fryer dan lampu pengganti yang 
dijual terpisah: Lampu tersebut dirancang untuk tahan terhadap 
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kondisi fisik ekstrem dalam peralatan rumah tangga seperti 
temperatur, getaran, kelembapan atau dirancang untuk 
memberikan informasi mengenai status kerja alat. Lampu 
tersebut tidak dirancang untuk digunakan untuk hal lain dan 
tidak cocok untuk penerangan ruangan. 

• Air fryer ini ditujukan hanya untuk penggunaan di rumah tangga 
dan tempat-tempat serupa seperti: 
- wilayah dapur kantor di toko-toko, kantor, atau lingkungan 

kerja lainnya; 
- rumah pertanian; 
- oleh para tamu di hotel, motel, serta lingkungan residensial 

jenis lainnya; 
- lingkungan tempat peristirahatan dan makan.  
 

KEPEDULIAN LINGKUNGAN 
 

Daur ulang bahan yang memiliki 

simbol . Masukkan kemasan 
ke wadah yang sesuai untuk 
mendaur ulang kemasan. 
Bantulah melindungi lingkungan 
dan kesehatan manusia dengan 
mendaur ulang peralatan listrik 
dan elektronik. Jangan 

membuang alat bertanda 

simbol  bersama sampah 
rumah tangga. Kembalikan 
produk tersebut ke fasilitas daur 
ulang setempat di kota Anda 
atau hubungi kantor fasilitas daur 
ulang pemerintah di Anda. 
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1. TINJAUAN UMUM 
 Layar 

 Panel kontrol  

 Keranjang 

 Kunci pengaman dengan tutup pelindung  
 Panci 

 

 
 
 
 

 
 
 

2. PANEL KONTROL 
2.1 Panel kontrol 

Kenali dengan baik ikon-ikon dasar pada panel kontrol dan pada layar. 

 
ON / OFF 

 

Naik 

 

Turun 
 

Temperatur 
 

Durasi 

 

Assisted cooking (memasak dengan bantuan) - memasak dengan setelan 
waktu dan temperatur otomatis 

 

Ikan 

 

Steak 

 

Chicken drumsticks 

 

Ayam 

 

Sayuran 

 

French fries 
 

Mini pizza 
 

Muffins 

2.2 Layar 

A. Setelan temperatur 
B. Setelan waktu 
C. Waktu /temperatur 
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3. SEBELUM PEMAKAIAN PERTAMA 
Lepaskan semua kemasan, label, dan lapisan pelindung.

 
Bersihkan keranjang dan panci dengan air hangat, cairan pencuci piring, dan 
lap lembut. Keringkan bagian dalam dan luar air fryer dengan lap. 

 
Pada pemakaian pertama, produk ini bisa mengeluarkan bau tidak beracun 
yang akan segera hilang. Hal ini tidak berpengaruh pada penggunaannya. 

4. PENGGUNAAN HARIAN
4.1 Cara penggunaan: 

panci dan keranjang 
Letakkan air fryer pada permukaan yang 
stabil. 

1. Angkat panci dan letakkan pada 
permukaan yang stabil. 

2. Lepaskan tutup pelindung pada 
kunci pengaman. 

3. Tekan kunci pengaman untuk 
melepaskan keranjang. 

 
4. Masukkan makanan ke keranjang 

hingga batas maksimum. Kapasitas 
maksimum keranjang adalah 2 kg. 

 

4.2 Cara memasak 
Masukkan makanan ke dalam 
keranjang. Pasang steker air fryer pada 
stopkontak. 

1.  - tekan dan tahan. 
2. Pilih makanan dari Assisted 

cooking: 

Simbol Setelan 

 
140°C
15 menit 

 
200°C
10 menit 

 
180°C
20 menit 

 
180°C
45 menit 

 
170°C
15 menit 

 
180°C
15 menit 

 
180°C
10 menit 

 
180°C
15 menit 

3. Tekan: . 
Setelah proses memasak berakhir, 
kipas pendingin akan bekerja 
beberapa detik, kemudian nada 
peringatan berbunyi.
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Anda dapat mengubah setelan ini 
dan mematikan air fryer saat 
sedang memasak: 
• Tekan simbol makanan untuk 

mengubah program. 
•  ,  - Tekan untuk mengubah 

setelan waktu atau temperatur. 

•  - tekan dan tahan beberapa 
detik untuk mematikan air fryer. 

Cabut steker air fryer dari stopkontak 
dan diamkan hingga dingin. Bersihkan 
panci dan keranjang.

5. PETUNJUK MEMASAK 
Angka temperatur dan waktu memasak dalam tabel hanya untuk panduan. Angka 
sebenarnya tergantung resep dan kualitas serta jumlah bahan yang digunakan. 

  
(kg) 

 
(menit)

 
(°C)  

 Kentang dan sayuran 

French fries, tipis, beku 
0,3 - 0,7 9 - 16 180 Guncang-guncangkan 

keranjang 

French fries, tebal, beku 
0,3 - 0,7 11 - 20 180 Guncang-guncangkan 

keranjang 

French fries (8 x 8 mm) 0,3 - 0,8 10 - 16 180 Guncang-guncangkan 
keranjang / Tambahkan 1/2 
sendok makan minyak 

Potongan kentang, segar 0,3 - 0,8 18 - 22 180 Guncang-guncangkan 
keranjang / Tambahkan 1/2 
sendok makan minyak 

Kentang dipotong dadu 0,3 - 0,75 12 - 18 180 Guncang-guncangkan 
keranjang / Tambahkan 1/2 
sendok makan minyak 

Sayuran isi 0,1 - 0,4 10 170 -

Sayuran 0,1 - 0,4 10 170 -

 Daging dan unggas 

Steak 0,1 - 0,5 8 - 12 200 -

Potongan daging babi 0,1 - 0,5 10 - 14 200 -

Hamburger 0,1 - 0,5 7 - 14 200 -

Gulungan sosis 0,1 - 0,5 13 - 15 200 -

Chicken drumsticks 0,1 - 0,5 18 - 22 180 -

Dada ayam 0,1 - 0,5 10 - 15 185 -

Ayam 0,9 - 1,2 40 - 50 180 -

  Snacks 

Spring rolls, beku 0,1 - 0,4 8 - 10 200 Guncang-guncangkan 
keranjang 

Chicken nuggets, beku 0,1 - 0,5 6 - 10 200 Guncang-guncangkan 
keranjang 
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(kg) 
 

(menit) 
 

(°C)  

Fish fingers, beku 0,1 - 0,4 6 - 10 200 -

Snack keju tumbuk, beku 
0,1 - 0,4 8 - 10 180 -

 Memanggang 

Kue 0,3 20 - 25 165 Gunakan baki panggangan 

Quiche 0,4 20 - 22 185 
Gunakan baki panggangan 
/loyang oven 

Muffins 0,3 15 - 18 200 Gunakan baki panggangan 

6. CATATAN MENGENAI PEMBERSIHAN 

 

Zat pembersih dan aksesori
Bersihkan panci dan keranjang 
menggunakan spons lembut dengan air 
hangat dan cairan pembersih. 
Panci dan keranjang air fryer dapat 
dicuci dengan mesin pencuci piring. 
Bersihkan elemen pemanas dengan 
sikat pembersih. 
Keringkan bagian luar air fryer dengan 
lap lembut. 

Penggunaan harian 
Sebelum membersihkan, 
cabut steker dari stopkontak 
dan tunggulah hingga air fryer 
menjadi dingin. Bersihkan air 
fryer tiap kali selesai 
digunakan. 

7. APA YANG DILAKUKAN BILA… 
Masalah Periksa apakah …

Air fryer tidak bisa dinyalakan 
atau dioperasikan. 
 

• Air fryer terhubung dengan baik ke aliran listrik. 
• Setelan waktu telah diatur. 

Panci tidak bisa dimasukkan ke 
air fryer.  
 

• Keranjang tidak terisi melampaui batas 
kapasitas maksimumnya. 

• Keranjang telah terpasang dengan tepat. 
Keranjang tersebut haruslah bersuara klik saat 
masuk ke panci. 

Ada asap putih keluar dari air 
fryer.  

• Makanan yang disiapkan tidak berlemak.  
• Panci dan keranjang dalam kondisi bersih. 

8. DATA TEKNIK 
8.1 Data teknik 

Voltase 220 - 240 V 

Frekuensi 50/60 Hz 
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