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WELCOME
Congratulations on your purchase!

Wartmann hopes you will enjoy your new Wartmann  
airfryer. With the Wartmann airfryer you’ll be able 
to fry your favourite chips and snacks in a healthy 
way, without the need for any frying oil. And the 
possibilities of the Wartmann airfryer are so much 
more: You can also use the Wartmann airfryer to 
fry your meat or fish, or to prepare small cakes. 
The Wartmann airfryer heats your food evenly for a  
great, crispy result.

A fine choice
The Wartmann airfryer can heat up from 60 °C to 
200 °C. The maximum cooking time is 60 minutes. 
It is delivered with a 5,7 liter big ceramic frying  
basket. Ceramic is a natural product. It is harder 
than Teflon and can withstand higher temperatures.  
It makes the basket sturdy and sustainable. So it’s 
better for the environment and for your health. The 
Wartmann airfryer has 8 programs to prepare 
your dishes completely automatically. You can also  
manually set the cooking time and the desired  
temperature. For your convenience, the Wartmann 
airfryer is equipped with an integrated food scale. 
On top of the Wartmann airfryer you can weigh  
products up to 10 Kilograms. The TARE function  
makes weighing even easier. 

Please follow this instruction manual and maintain 
your Wartmann airfryer as described and your  
airfryer will provide you with years of pleasure.
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IMPORTANT
This manual contains information about the use and 
upkeep of the Wartmann airfryer. Read this manual  
carefully before you start using the Wartmann  
airfryer and keep this manual for possible future use.

Only suitable for domestic use
The Wartmann airfryer is exclusively intended 
for normal household use. In case of professional 
or improper use, which is not in accordance with 
the instructions in the manual and in the event of  
selfperformed repair, the warranty will expire and 
Wartmann will refuse any responsibility for the  
resulting damage.

Check electrical connections
Check if the voltage indicated on the Wartmann  
airfryer corresponds with the local mains voltage  
before connecting the Wartmann airfryer. Connect 
the Wartmann airfryer only to earthed sockets. In 
case the plug, power cord or the Wartmann airfryer 

itself is damaged, first have it repaired or replaced 
by a certified service centre.

Avoid contact with water
The Wartmann airfryer contains electrical parts. 
Make sure that water can never end up on the  
power cord inlet, the back side or the control  
panel to prevent electric shock and/or damage to 
the Wartmann airfryer.

Contains heating elements
Do not cover the air vents of the Wartmann airfryer 
and make sure there is adequate ventilation. Always 
use the included basket for the food items. Never 
fill the basket with oil or other (semi)liquid baking 
products. Do not touch the heating element during 
operation. Do not position the Wartmann airfryer 
near flammable gasses or cleaning agents (such as 
methylated spirit).
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Take care: Hot steam
Hot steam can flow out of the air vents during  
operation. In addition, steam may be released when 
removing the basket from the Wartmann airfryer. 
Always use oven gloves when you take the basket 
out of the Wartmann airfryer. Place the basket on 
a solid, hot resistant, surface. Allow the Wartmann 
airfryer to cool down for at least 20 minutes before 
cleaning and storing.

Not suitable for children
The Wartmann airfryer may not be operated by  
persons under the age of 16. Make sure that 
the Wartmann air fryer is stored in a safe place,  
unreachable for children.
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Unpack the Wartmann airfryer
Take the Wartmann airfryer out of the box and  
remove all packaging materials. Pull the basket 
gently out of Wartmann airfryer and remove all the 
packaging materials. In the basket you will find the 
separate silicone baking tray. Thoroughly clean the 
basket and baking tray with a soft, non-scratching 
sponge, warm water and a non-aggressive soap. 
Dry it all with a slightly damp cloth. Place the 
tray in the basket and then slide the basket in the  
Wartmann airfryer. Position the Wartmann airfryer 
near an electric connection, on a stable horizontal 
surface, in a place where it can’t fall or be knocked 
over.

Connect the power cable
The Wartmann airfryer comes with a fixed power 
cord. Plug the power cord in an earthed power  
socket.

Switch the airfryer on
As soon as you plug it in, the Wartmann airfryer 
is ‘standby’. You will hear a short beep and the 4 
digits, on the display at the front, start flashing. You 
will see the ‘on/off ‘ button [  ] illuminated (red). 
The Wartmann airfryer is now ready for use.

PREPARING FOR FIRST USE
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USING THE WARTMANN AIRFRYER
Overview
In figure 1 you will find an overview off all the components.

Figure 1. Overview Wartmann airfryer

1

2

3

5

4

6 1. Integrated food scale
2. Display / control panel
3. Housing
4. Basket
5. Silicone baking tray
6. Basket handle
7. Air vents
8. Power cord
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The control panel
You will find the control panel on the front of the Wartmann airfryer. It is a display with a touch screen. By 
touching the various buttons (icons), you can operate the Wartmann airfryer.

Figure 2. Display
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Figure 3. Pre set programs.

Figure 4. Adjust time and temperature 
(increasing and decreasing).

Figure 5. Weighing function (food scale)

Increasing

Decreasing
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Fill the Wartmann airfryer with food
Carefully pull the basket out of the Wartmann airfryer 
and put the food into the basket (figure 1). Spread 
out the food. Do not fill the basket beyond the MAX 
indication as seen on the inside of the basket. Slide 
the basket back into the Wartmann airfryer.

Instant use / adjust manually
As soon as you plug it in, the Wartmann airfryer 
is ‘standby’. You will hear a short beep and the 4 
digits, on the display at the front, start flashing. You 
will see the ‘on/off ‘ button [  ] illuminated (red). 
Press this button. The color will change from red to 
white and starts blinking. The Wartmann airfryer 
is ready to use. By pressing the ‘on/off’ button the  
proces will start (15 minutes at 200°C.). The fan 
icon [  ] will illuminate. You can read the actual  
temperature and the (remaining) baking time. By 
pressing the increasing () or decreasing ()  
buttons you can alter the temperature and baking 

time. You can do this also during operation. At the 
end of the program you will hear 5 loud beeps. The 
display shows ‘Cool’ and afterwards ‘End’. The 
Wartmann jumps again in the Standby modus.

Using the preset programs
The Wartmann airfryer is equipped with 8 pre-set 
cooking programs (figure 3). The time and temperature  
are preset in these programs. This is based on the 
product to be prepared. The following programs can 
be selected respectively; chips, preheating, chicken, 
prawns, beef, cake, (stuffed) vegetables and fish. 
As soon as you plug it in, the Wartmann airfryer 
is ‘standby’. You will hear a short beep and the 4 
digits, on the display at the front, start flashing. You 
will see the ‘on/off ‘ button [  ] illuminated (red). 
Press this button. The color will change from red to 
white and starts blinking. The Wartmann airfryer is 
ready to use.
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With the menu button[  ] you can select the  
desired preset program. Start the Wartmann air-
fryer by touching the ‘on/off’ button. The fan icon  
[  ] lights up. You will see the temperature and the  
(remaining) time, on the display, alternately. At the 
end of the program you will hear 5 loud beeps. The 
display shows ‘Cool’ and then ‘End’. The Wartmann 
airfryer returns to Standby mode. You can alter the 
temperature or time by pressing the increasing () 
or decreasing () buttons (see figure 4).

Shaking during operation (see appendix 1)
Sometimes you need to shake your food during  
operation (see appendix 1). Just pull out the basket. 
The Wartmann airfryer will stop heating. Shake the 
basket and slide it back into the airfryer again. The 
program will continue automatically.

Remove your food from the Wartmann  
airfryer
Pull the basket out of the Wartmann airfryer and 
place it on a heat-resistant surface. If the food is 
not ready yet, simply slide the pan back into the  
Wartmann airfryer and set, manually, a few extra 
minutes of baking time. Food items may contain fat 
and/or oil. During cooking, it can drip from the food 
and collect at the bottom of the basket. Therefore,  
remove larger food from the basket with  
heat-resistant tongs. You can shake products such 
as fries in a heat-resistant bowl or on your plate. 
The silicone baking tray is slightly clamped and will  
normally remain in its position.

Abort the cooking program
You can abort a program at any time by touching 
the ‘on/off button’ [  ]. The fan continues to run 
for a short time and the Wartmann airfryer will stop 
automatically. The display remains lit. If you press 



11

EN
G

LISH

the ‘on/off’ button again, the program will be  
continued. If you slide the basket out of the  
Wartmann airfryer during operation, the program 
will also be canceled immediately. If you slide the 
basket back into the Wartmann airfryer, the program 
will continue.

Preparing your next meal
You can use the Wartmann airfryer immediately after 
any cooking program for your next meal. To avoid 
mixing flavors, you may want to clean the basket 
and the silicone cooking tray first.
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THE FOOD SCALE
The Wartmann airfryer is equipped with an integrated  
food scale. On top of the Wartmann airfryer is a 
weighing unit (see figure 1) situated. Ideal if you 
want to prepare cookies or cakes. You simply place 
a container on the weighing unit and weigh the  
desired amount of ingredients.

As soon as you plug it in, the Wartmann airfryer 
is ‘standby’. You will hear a short beep and the 4 
digits, on the display at the front, start flashing. You 
will see the ‘on/off ‘ button[  ] illuminated (red). 
Press this button. The color will change from red to 
white and starts blinking. The Wartmann airfryer is 
ready to use.

Press the ‘weigh button’ [  ]. The display immediately  
shows the weight in grams (g). Place a container on 
the unit. You read the weight of the container. 

With the handy TARE function you can reset the 
weight to 0 grams. This saves calculations. Fill the 
container up to a maximum of 10 kilograms. To  
return to the baking function, press the ‘weigh  
button’ again. Weigh only dry materials. There is a 
risk of short circuit when liquids are leaking in the 
Wartmann airfryer.
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AFTER USE
Cleaning
After using the Wartmann airfryer, you should clean 
it. Put the Wartmann airfryer in standby mode by 
touching the ‘on/off button’ [  ]. You will see 
this key illuminated (red). Remove the plug from the  
socket. Let the Wartmann airfryer cool down for 
20 minutes before cleaning it. Clean the outside of 
the Wartmann airfryer with a slightly damp cloth.  
Remove the basket and take the silicone baking tray 
out of the basket. Clean both with a cloth or sponge 
with warm water with a non-aggressive soap.

Never use abrasive cleaning agents or rough  
sponges. You can also place the basket in the  
dishwasher. If food parts are stuck on the heating 
element, you can remove them with a soft brush. 
First check that the heating element has cooled down 
completely and that the plug has been removed from 
the socket.

Storage
After you have cleaned the Wartmann airfryer, you 
can store it. Place the Wartmann airfryer out of the 
reach of children.

RECYCLING THE 
WARTMANN 
AIRFRYER
When the Wartmann airfryer has reached the end of 
its service life, you are required to take it to a collection  
point where they recycle electrical and electronic  
equipment. The Wartmann airfryer cannot be  
disposed of together with the normal household waste. 
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APPENDIX 1: COOKING PROGRAMMES
The cooking programmes below are an indication; values may vary depending on the ingredients.

PRODUCT WEIGHT (MIN/MAX)
(GRAM)  

TIME
(MINUTES)

TEMPERATURE
(0C)

SHAKE

Frozen chips (small parts) 500-1000 12-16 200 Yes

Frozen chips (thick parts) 500-1000 12-22 200 Yes

Fresh chips 500-1000 18-27 180 Yes

Potato cubes 500-1000 12-20 180 Yes

Rösti 600 15-20 180 No

Gratin 600 18-24 180 No

Sausages 200-800 13-17 200 No

Steak 200-800 8-12 180 No

Pork 200-800 10-15 180 No

Hamburger 200-800 7-15 180 No

Chicken legs 200-800 18-22 180 No

Chicken filet 200-800 10-15 180 No

Spring rolls 200-700 8-10 200 Yes

Chicken nuggets (frozen) 200-800 6-10 200 Yes

Fish fingers (frozen) 200-700 6-10 200 No

Cheese soufflés 200-700 8-10 180 No

Stuffed vegetables 200-700 10-12 160 No
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APPENDIX 2: TROUBLESHOOTING
SYMPTOM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

The airfryer does not work. The plug of the airfryer is not in the wall 
socket.

Plug the airfryer in an earthed wall socket.

The basket is not pushed deep enough in the 
airfryer.

Push the basket completely into the airfryer.

There is no voltage on the socket. Check with another electrical device that the 
socket has power; if so try the airfryer again.

The airfryer is broken. Send the airfryer in for repair.

The dish is still under cooked or raw. The portion is too large. Use a smaller portion.

The set temperature is too low. Set a higher temperature.

The cooking duration is to short. Increase the duration.

The dish is not evenly cooked. The dish requires a shake or stir. Interrupt the cooking programme
half way and shake the dish.

The (frozen) fries are not crispy. The fries are not suited for an oven or airfryer. Use fries suited for an oven, or slightly sprinkle 
the fries with a few drips of oil.

The basket won’t fit in the airfryer. The basket has been filled above the MAX 
indicator.

Remove all food that is above the MAX  
indicator in the basket.

White smoke escapes from the airfryer. You are cooking fat dishes. Oil from fat dishes may generate a harmless 
white smoke.

There may be some fat residue that was let 
behind in the aifryer.

Cool down and properly clean the airfryer.

Fresh fries are unevenly cooked. The fries have not been properly
soaked before cooking.

Soak the fries for 30 minutes in water and dry 
properly before cooking.

The potato is not the proper type for fries. User fresh potatoes that are suited for chips.

Add some drips of cooking oil.
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WELKOM
Gefeliciteerd met uw aankoop

Wartmann wenst u veel plezier met uw nieuwe  
Wartmann airfryer. Met de Wartmann airfryer kunt 
u uw favoriete snacks op een gezondere manier,  
zonder frituurvet of olie, bereiden. De airfryer  
verwarmt uw etenswaren in korte tijd aan alle kanten 
en zorgt er voor dat uw gerechten lekker knapperig 
blijven. U kunt ook de Wartmann airfryer gebruiken 
om uw vlees of vis en zelfs taartjes te bereiden.

Een prima keuze
De Wartmann airfryer kan van 60 °C tot 200 °C 
verwarmen. De maximale bereidingstijd bedraagt 
60 minuten. De Wartmann airfryer wordt geleverd 
met een 5,7 liter liter grote keramische (bak)mand. 
Keramiek is een natuurlijk product. Het is harder dan 
teflon en kan tegen hogere temperaturen. Het zal 
minder snel slijten en laat niet los. Het is dus beter 
voor het milieu en voor je gezondheid. De Wartmann 
airfryer heeft 8 programma’s om geheel automatisch  
uw gerechten te bereiden. Uiteraard kunt u ook 
handmatig de bereidingstijd en de gewenste  
temperatuur instellen. Voor uw gemak is de  
Wartmann airfryer uitgevoerd met een geïntegreerde  
weegunit. Met de bovenzijde van de Wartmann  
airfryer kunt u producten tot maar liefst 10 Kilogram  
afwegen. De TARE functie maakt het wegen nog 
makkelijker. Wanneer u de gebruiksaanwijzingen  
en onderhoudsinstructies opvolgt dan heeft u  
jarenlang plezier van uw Wartmann airfryer.



19

N
ED

ERLA
N

D
S

BELANGRIJK
Deze gebruiksaanwijzing bevat de informatie 
voor het gebruik en onderhoud van uw Wartmann  
airfryer. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
voordat u de Wartmann airfryer gaat gebruiken en 
bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventueel 
toekomstig gebruik.

Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal 
huishoudelijk gebruik. Bij (semi-) professioneel of  
onjuist gebruik, bij gebruik dat niet overeenkomt met 
de instructies in de gebruiksaanwijzing en bij zelf  
uitgevoerde reparaties vervalt de garantie en  
weigert Wartmann iedere aansprakelijkheid voor 
hierdoor ontstane schade.

Controleer elektrische aansluitingen
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven  
op de Wartmann airfryer overeenkomt met de  
plaatselijke netspanning voordat u de Wartmann  

airfryer aansluit. Sluit de Wartmann airfryer alleen  
aan op een geaard stopcontact. Wanneer de  
stekker, het netsnoer zelf beschadigd is dient u dit 
eerst te laten repareren of vervangen door een  
erkend servicecentrum.

Pas op met water
De Wartmann airfryer bevat elektrische onderdelen.  
Zorg dat er nooit water op het netsnoer, in de  
achterzijde of op het bedieningspaneel terecht kan 
komen om een elektrische schok en/of beschadiging 
aan de Wartmann airfryer te voorkomen.

Bevat verwarmingselementen
Zorg voor voldoende ventilatie en bedek nooit de 
luchtventilatieopeningen (aan de achterzijde) van 
de Wartmann airfryer wanneer deze in gebruik 
is. Gebruik altijd de meegeleverde mand voor de  
etenswaren zodat deze niet in contact kunnen komen 
met de verwarmingselementen. Vul de mand alleen 
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met de te bereiden etenswaren. Vul de Wartmann 
airfryer nooit met olie of vet. Vermijd contact met de 
verwarmingselementen aan de binnenzijde van de 
Wartmann airfryer, deze kunnen heet zijn. Plaats de 
Wartmann airfryer niet in de buurt van brandbare 
vloeistoffen en schoonmaakmiddelen zoals spiritus.

Pas op: Heet
Er kan hete stoom vrijkomen bij het verwijderen  
van de mand uit de Wartmann airfryer. Daarnaast  
kan er tijdens het gebruik hete stoom uit de  
uitlaatopeningen stromen. De mand wordt heet,  
gebruik ovenhandschoenen wanneer u de mand uit 
de Wartmann airfryer haalt. Plaats de mand altijd  
op een stevige ondergrond die geschikt is voor 
hete voorwerpen. Laat, na gebruik, de Wartmann  
airfryer voor minimaal 20 minuten afkoelen voordat 
u het schoonmaakt en opbergt.

Niet geschikt voor kinderen
The Wartmann airfryer mag niet bediend worden 
door personen jonger dan 16 jaar. Zorg ervoor dat,
na gebruik, de Wartmann airfryer op een veilige 
plek staat, onbereikbaar voor kinderen.
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De Airfryer uitpakken
Haal de Wartmann airfryer uit de doos en verwijder 
al het verpakkingsmateriaal. De Wartmann airfryer 
heeft een vast netsnoer. Trek de mand voorzichtig uit 
het apparaat. Verwijder al het verpakkingsmateriaal. 
In de mand treft u het separate siliconen bakrooster. 
Maak de mand en het bakrooster grondig schoon 
met een zacht, niet krassend, sponsje, warm water  
en een beetje afwasmiddel. Droog na met een  
lichtvochtige doek. Plaats het rooster in de mand en 
de mand terug in de airfryer.

Plaats de Wartmann airfryer op een horizontale  
ondergrond op een plek waar de Wartmann  
airfryer niet kan vallen, ook niet bij het voorbijlopen.  
Zorg voor voldoende ventilatie rondom de  
Wartmann airfryer.

Het netsnoer aansluiten
De Wartmann airfryer wordt geleverd met een 
vaste netsnoer (stekker). Steek de stekker in het  
stopcontact. Gebruik altijd een geaard stopcontact.

De Wartmann airfryer inschakelen
Zodra u de stekker in het stopcontact stopt staat de 
Wartmann airfryer ‘standby’. U hoort een luide piep 
en de 4 digits (display) gaan branden. U ziet de 
‘aan/uit toets’ [  ] rood verlicht. De Wartmann 
airfryer is nu klaar voor gebruik.

VOORBEREIDEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK
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DE WARTMANN AIRFRYER GEBRUIKEN
Overzicht
In onderstaande figuur 1 treft u een overzicht van alle onderdelen.

Figuur 1. Overzicht Wartmann airfryer

1

2

3

5

4

6 1. Geïntegreerde weegschaal
2. Display / Bedieningspaneel
3. Kunststof behuizing
4. (Bak)mand
5. Siliconen bakrooster
6. Handvat mand
7. Ventilatie rooster
8. Netsnoer (stekker)
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Het bedieningspaneel
Aan de voorzijde treft u het bedieningspaneel. Dit is een display met tiptoetsen. Door de diverse tiptoetsen 
met iconen aan te raken, bedient u de Wartmann airfryer.

Figuur 2. Bedieningspaneel / display
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Figuur 3. Vooraf ingestelde bereidingsprogramma’s.

Figuur 4. Tijd en temperatuur aanpassen 
(hoger en lager).

Figuur 5. Weegschaalfunctie.

Hoger

Lager
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De Wartmann air Fryer vullen met 
etenswaren
Trek de mand voorzichtig uit de Wartmann airfryer 
en doe de etenswaren in de mand (figuur 1). Verdeel
de etenswaren gelijkmatig in de mand. Vul de mand 
niet verder dan tot aan de MAX-aanduiding aan de 
binnenkant van de mand. Schuif de mand terug in 
de Wartmann airfryer.

Direct gebruik / handmatig aanpassen
Zodra u de stekker in het stopcontact stopt staat de 
Wartmann airfryer ‘standby’. U hoort een luide piep 
en de 4 digits, op het display, gaan branden. U ziet 
de ‘aan/uit toets’[  ] rood verlicht. Druk op deze 
toets (verkleurt van rood naar wit en gaat knipperen) 
en de Wartmann airfryer is klaar voor gebruik. Het 
standaard programma is ingesteld op 15 minuten 
bij 200 °C. Door nu de ‘aan/uit’ toets aan te raken 
wordt het programma gestart. Het ventilator icoon 
[  ] licht op. Wisselend ziet u de temperatuur en 

de (aflopende) tijd, weergegeven op het display. U 
kunt met de ‘hoger’ en ‘lager’ toetsen, geheel naar 
wens de tijd en de temperatuur wijzigen (figuur 4). 
Dit kan zelfs tijdens bedrijf. Aan het einde van het 
programma hoort u 5 luide pieptonen. Het display 
toont ‘Cool’ en daarna ‘End’. De Wartmann airfryer 
springt terug in de Standby modus.

Gebruik middels vooraf ingestelde 
bereidingsprogramma’s
De Wartmann airfryer is voorzien van 8 vooraf  
ingestelde bereidingsprogramma’s (figuur 3). Bij 
deze programma’s is de tijd en de temperatuur  
vooraf ingesteld. Dit is gebaseerd op het te  
bereiden product. De volgende programma’s zijn  
respectievelijk te kiezen; friet, voorverwarmen, kip, 
krab, rundvlees, cake, (gevulde) groenten en vis.  
Zodra u de stekker in het stopcontact stopt staat de 
Wartmann airfryer ‘standby’. U hoort een luide piep 
en de 4 digits, op het display, gaan branden. U ziet 
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de ‘aan/uit toets’[  ] rood verlicht. Druk op deze 
toets (verkleurt van rood naar wit en gaat knipperen)  
en de Wartmann airfryer is klaar voor gebruik. Met 
de menu toets [  ] kunt u het gewenste vooraf  
ingestelde programma kiezen. Start vervolgens 
de Wartmann airfryer door de ‘aan/uit’ toets 
aan te raken. Het ventilator icoon [  ] licht op.  
Wisselend ziet u de temperatuur en de (aflopende) 
tijd, weergegeven op het dispaly. Aan het einde 
van het programma hoort u 5 luide pieptonen. Het  
display toont ‘Cool’ en daarna ‘End’. De Wartmann 
airfryer springt terug in de Standby modus. Ook nu 
kunt u met de ‘hoger’ en ‘lager’ toetsen, geheel naar 
wens de tijd en de temperatuur wijzigen (figuur 4).

Tussentijds uw gerecht schudden 
(zie bijlage 1)
Wanneer uw etenswaren tussentijds geschud moe-
ten worden dan trekt u de mand aan het handvat  
uit de Wartmann airfryer. De airfryer stopt met  

verwarmen. Schud de mand en schuif deze weer 
terug. Het bereidingsprogramma zal automatisch 
verder gaan.

Uw etenswaren uit de Wartmann airfryer 
halen
Trek de mand uit de Wartmann airfryer en plaats 
deze op een hittebestendig oppervlak. Als de  
etenswaren nog niet klaar zijn dan schuift u de 
mand mand gewoon terug in het apparaat en stelt u  
handmatig nog enkele minuten bereidingstijd in. 
Etenswaren kunnen vetten en/of oliën bevatten.  
Tijdens de bereiding kunnen deze uit het voedsel  
druipen en zich verzamelen op de bodem van de 
mand. Neem derhalve grotere etenswaren met een 
hittebestendige tang uit de mand. Producten zoals  
friet kunt u omschudden in een hittebestendige 
schaal of op je bord. Het siliconen bakrooster zit licht  
geklemd en zal normaliter op zijn positie blijven.
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Bereidingsprogramma voortijdig afbreken
U kunt op elk moment een programma afbreken door 
de ‘aan/uit toets’ [  ] aan te raken. De ventilator 
draait nog korte tijd door waarna de Wartmann 
airfryer stopt. Het display blijft branden. Indien 
u nogmaals op de ‘aan/uit’ toets drukt, wordt het 
programma weer vervolgd. Indien u tijdens bedrijf 
de mand uit de Wartmann airfryer schuift, wordt 
het programma ook direct afgebroken. Het display 
dooft geheel. Indien u de mand weer terugschuift in 
de Wartmann airfryer zal, ook nu, het programma 
vervolgd worden.

Een volgend gerecht bereiden
U kunt na afloop van een bereidingsprogramma  
direct de Wartmann airfryer gebruiken voor  
een volgende portie of ander gerecht. Om  
smaakvermenging te voorkomen kunt u wellicht beter 
eerst de mand en het siliconen bakrooster reinigen.
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De Wartmann airfryer is voorzien van een  
geïntegreerde weegschaal. De bovenzijde van 
de Wartmann airfryer is een weegunit (zie figuur 
1). Ideaal indien u koekjes of cakejes wenst te  
bereiden. U plaatst eenvoudig een (voorraad)bakje 
op de weeg unit en weegt de gewenste hoeveelheid 
af.

Zodra u de stekker in het stopcontact stopt staat de 
Wartmann airfryer ‘standby’. U hoort een luide piep 
en de 4 digits, op het display, gaan branden. U ziet 
de ‘aan/uit toets’ [  ] rood verlicht. Druk op deze 
toets (verkleurt van rood naar wit en gaat knipperen) 
en de Wartmann airfryer is klaar voor gebruik. Druk 
nu op de ‘weeg toets’ [  ]. Het display toont direct 
het gewicht in gram (g). Plaats een (voorraad)bakje 
op de unit. U leest het gewicht van het bakje. 

Met de handige TARE functie kunt u het gewicht naar 
0 gram terugzetten. Dit scheelt rekenwerk. Vul het 

bakje naar wens tot maximaal 10 kilogram. Om  
terug te keren naar de bakfunctie drukt u nogmaals 
op de ‘weeg toets’. Weeg alleen droge materialen  
af. Het risico van lekken bij het afwegen van  
vloeistoffen, met als gevolg kortsluiting, is aanwezig. 

DE WEEGSCHAAL FUNCTIE
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NA GEBRUIK
Schoonmaken
Nadat u klaar bent met het gebruik van de  
Wartmann airfryer dient u deze te reinigen. Zet 
de Wartmann airfryer in de standby modus door 
de ‘aan/uit toets’ [  ] aan te raken. U ziet deze 
toets rood verlicht. Haal vervolgens de stekker uit het 
stopcontact. Laat de Wartmann airfryer 20 minuten  
afkoelen voordat u deze reinigt. Reinig de  
buitenkant van de Wartmann airfryer met een licht 
vochtige doek. Verwijder de mand en neem het  
siliconen bakrooster uit de mand. Reinig beide met 
een doekje of een sponsje met warm water waar 
een beetje afwasmiddel aan is toegevoegd. Gebruik  
nooit schurende schoonmaakmiddelen of ruwe  
sponsjes. U kunt de mand in de vaatwasmachine  
plaatsen. Wanneer er etensresten op het  
verwarmingselement achter zijn gebleven kunt u 
deze te verwijderen met een zacht borsteltje. 

Controleer eerst dat het verwarmingselement  
volledig is afgekoeld en de stekker uit het  
stopcontact is verwijderd.

Opbergen
Nadat u de Wartmann airfryer heeft gereinigd en 
deze droog is kunt u kunt u de Wartmann airfryer 
wegzetten. Plaats de Wartmann airfryer buiten  
bereik van kinderen..

DE AIRFRYER  
RECYCLEN
Wanneer de Wartmann airfryer zijn levensduur 
heeft bereikt dan dient u deze in te leveren bij 
een inzamelpunt voor de recycling van elektrische  
apparaten. De Wartmann airfryer kan niet met het 
normale huisvuil worden afgevoerd.
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BIJLAGE 1: BEREIDINGSPROGRAMMA’S
De hieronder genoemde bereidingsprogramma’s zijn indicatief en kunnen per gerecht en hoeveelheid
variëren.

PRODUCT GEWICHT (MIN/MAX)
(GRAM)  

TIJD
(MINUTEN)

TEMPERATUUR
(0C)

SCHUDDEN

Friet / patat (dunne 
frietjes)

500-1000 12-16 200 Ja

Friet / patat chips
(dikke frietjes))

500-1000 12-22 200 Ja

Verse friet 500-1000 18-27 180 Ja

Aardappel blokjes 500-1000 12-20 180 Ja

Rösti 600 15-20 180 Nee

Gratin 600 18-24 180 Nee

Worstjes 200-800 13-17 200 Nee

Steak 200-800 8-12 180 Nee

Varkensvlees 200-800 10-15 180 Nee

Hamburger 200-800 7-15 180 Nee

Kippenpoot 200-800 18-22 180 Nee

Kipfilet 200-800 10-15 180 Nee

Loempia’s 200-700 8-10 200 Ja

Kip nuggets (bevroren) 200-800 6-10 200 Ja

Vissticks (bevroren) 200-700 6-10 200 Nee

Kaassouflés 200-700 8-10 180 Nee

Gevulde groenten 200-700 10-12 160 Nee
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BIJLAGE 2: STORINGEN VERHELPEN
SYMPTOOM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De airfryer werkt niet. De stekker van het airfryer zit niet in het 
stopcontact.

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

De mand is niet geheel in de airfryer  
geschoven.

Schuif de mand in zijn geheel in de airfryer.

Er staat geen spanning op het stopcontact. Controleer met een ander elektrisch apparaat 
of er spanning op het stopcontact staat.

De airfryer is defect. Biedt de airfryer ter reparatie aan.

De etenswaren die met de airfryer
zijn gefrituurd zijn niet gaar.

De hoeveelheid etenswaren in de mand is te 
groot.

Doe kleinere porties in de mand.

De ingestelde temperatuur is te laag. Stel een hogere temperatuur in.

De bereidingstijd is te kort. Stel een langere bereidingstijd in.

De etenswaren zijn niet gelijkmatig gefrituurd. Bepaalde etenswaren moeten halverwege de 
bereidingstijd worden geschud.

Onderbreek het bereidingsprogramma en 
schud de etenswaren.

De gefrituurde etenswaren zijn niet knapperig. De gekozen etenswaren kunnen alleen in een 
traditionele frituur bereid worden.

Gebruik etenswaren die geschikt zijn voor de 
oven, of besprenkel de etenswaren lichtjes met
plantaardige olie.

De mand kan niet goed in de airfyer  
geschoven worden.

De mand met etenswaren is te vol (boven de 
MAX indicator).

Verwijder etenswaren uit de mand zodat de 
aanduiding MAX zichtbaar is.

Er komt (beperkt) witte rook uit het apparaat. U bent vette etenswaren aan het bereiden. De olie uit de vette etenswaren zorgt voor 
de witte rook. Dit heeft geen gevolgen voor 
het bakresultaat en is niet schadelijk voor de 
airfryer.

Er zitten nog vetresten in de airfryer. Maak de airfryer na gebruik goed schoon.
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SYMPTOOM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Verse frites zijn niet knapperig wanneer deze 
uit de airfryer komen.

De knapperigheid van de frites hangt af van 
de hoeveelheid olie en water in de frites.

Droog de frites goed af voordat u olie 
toevoegt.

Snijd de frites in kleinere stukken voor een 
knapperiger resultaat.

Voeg een beetje meer olie toe voor een  
knapperiger resultaat.
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Type number / Typenummer model: WM-2203 AF

Voltage / Spanning: 220-240 volt / 50 Hz

Power / Vermogen: 1700 Watt

Mass / Massa: 5,05 kilogram

Dimensions / Afmetingen: 345 x 284 x 306 mm (L x B x H)

Basket size / Inhoud bakmand: 5,7 liter

Temperature range / Temperatuur(interval): 60°C – 200 °C

Time range / Tijd(interval):1 - 60 minuten

Weight function / Weegfunctie: 0 – 9999 gram
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