
FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 1300W
model: AG526A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Frytkownica  beztłuszczowa  o  dużej  mocy  i  pojemności!  Pozwoli  w  szybki,  wygodny  i  co
najważniejsze  zdrowy  sposób  przygotować  mniej  lub  bardziej  skomplikowane  posiłki!  Od
klasycznych  frytek  aż  do  pieczonego  mięsiwa!  Sam  decydujesz  co  przygotowujesz  -  dzięki
wykorzystaniu technologii  quick air  (termoobiegu i  cyrkulacji  gorącego powietrza)  nie  musisz już
wykorzystywać niezdrowego i ciężkostrawnego tłuszczu w celu przygotowana pysznych frytek bądź
innych dań obiadowych. Idealny produkt dla osób dbających o swoje zdrowie bądź linię - potrawy
zawierają znacznie mniej tłuszczu niż przygotowane w standardowy sposób!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Urządzenie  wykorzystuje  system  cyrkulacji  gorącego  powietrza  w  celu  przygotowania

posiłku!  Dzięki  czemu nie wytwarzają się  niezdrowe związki  chemiczne z  przepalonego
tłuszczu. 

• Frytkownicę niezwykle łatwo utrzymać w czystości. Podczas przygotowywania potraw nie
powstaje dym ani wspomniany powyżej tłuszcz! 

• System termoobiegu (Quick Air) - bardzo szybko nagrzewa się do maksymalnej temperatury
(200 stopni Celsjusza) i jest gotowe do użycia! 

• Po  trwającym  kilka  minut  podgrzewaniu  się  do  temperatury  maksymalnej  możesz  już
umieścić  jedzenie  w dużej  misie  o  pojemności  aż  2,8  L i  przygotować  swój  posiłek  w
niezwykle prosty sposób! 

• Zegar / timer z automatycznym wyłącznikiem i sygnalizacją dźwiękową (gotowości). 
• Obudowa doskonale zaizolowana termicznie - uniemożliwia ryzyko poparzenia się! 
• Misa  wykonana  jest  z  wytrzymałego  metalu,  co  ułatwia  późniejsze  czyszczenie  i

konserwację oraz zwiększa jej żywotność.
• Uniwersalna i wielozadaniowa! Pozwala piec, smażyć, grillować, opiekać i dusić wszelakie

potrawy! 
• Wbudowany  filtr  redukuje  nieprzyjemne  zapachy  powstałe  podczas  przygotowywania

jedzenia. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Moc maksymalna: 1300W 
• Zasilanie: sieciowe 220V 50-60Hz
• Zakres temperatury: 80-200 stopni Celsjusza 
• Timer: od 0 do 30 minut
• Pojemność misy: 2,8 L 
• Opakowanie: estetyczne, kartonowe pudełko 
• Wymiary: 31 cm x 28 cm
• Waga: 4 kg 
• Kolor: biały

2. Instrukcja obsługi:

* Słowo wstępu, podstawowe informacje i środki ostrożności:

→ Przed pierwszym użyciem, wyciągnij koszyk z urządzenia. Następnie korzystając z przycisku na
górze uchwytu wyciągnij patelnię z wnętrza koszyka.
→ Dokładnie umyj oba naczynia gorącą wodą i płynem do mycia naczyń, przetrzyj je następnie
gąbką aż do pełnego wysuszenia. Oba naczynia można myć w zmywarce!
→ Pamiętaj, że urządzenie smaży z użyciem gorącego powietrza, nie należy do niego zalewać
tłuszczu ani oleju, a jedynie podłączyć je do zasilania sieciowego (elektrycznego) i uruchomić
korzystając z niniejszej instrukcji!
→ Nigdy nie dotykaj wnętrza naczyń, nawet jeżeli korzystałeś z urządzenia tylko przez krótki czas!
Istnieje ryzyko poparzenia skóry dłoni! Używaj do tego rączki na froncie koszyka.
→ Nigdy nie wyciągaj koszyka w trakcie pieczenia, aby zmniejszyć ryzyko oparzenia się!
→ Pamiętaj o tym, aby regularnie czyścić urządzenie i koszyk. Należy to oczywiście robić dopiero po
jego pełnym ostygnięciu! Używaj do tego gorącej wody, umiarkowanych detergentów i ściereczek.
Uważaj na to, aby nie uszkodzić powierzchni we wnętrzu urządzenia oraz w naczyniach!
→ Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego (wewnętrznego) w suchych warunkach!
→ Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i odłączaj je od sieci elektrycznej kiedy go nie używasz!

* Przyrządzanie potraw:

→ Ułóż  składniki  które chcesz upiec  /  usmażyć  we wnętrzu  patelni.  Pamiętaj,  aby NIGDY nie
przygotowywać potraw na patelni bez użycia koszyka (z białym frontem). 
→  Jeżeli  urządzenie  jest  całkowicie  zimne  bądź  jego  to  pierwsze  użycie,  do  czasu
przygotowania potrawy dolicz dodatkowe 3 minuty od momentu włączenia programu!
→ Po umieszczeniu  potraw wewnątrz  patelni,  a  patelni  wewnątrz  koszyka  –  umieść  całość  we
wnętrzu frytkownicy.
→ Wybierz żądaną temperaturę (od 80 do 200 stopni Celsjusza), używając pokrętła na górze i
przekręcając je w lewą stronę, aż do ustawienia odpowiedniej temperatury (każda kropka w skali to
kolejne 10 stopni Celsjusza).
→ Następnie wybierz długość pieczenia korzystając z pokrętła TIMER na środku i przekręcając
je w lewą stronę, aż do ustawienia odpowiedniego czasu (każda kropka w skali to kolejna 1 pełna
minuta).
→ Urządzenie posiada  dwie diody kontrolne na szczycie obudowy.  Dioda  ZIELONA  po lewej
stronie sygnalizuje bieżące działanie urządzenia.  Natomiast  dioda  POMARAŃCZOWA  po prawej
stronie  sygnalizuje  pracę  urządzenia  (pieczenia),  zaświeci  się  ona  po  przestawieniu  górnego
pokrętła w pozycję od 80 stopni Celsjusza wzwyż.
→  Po  zakończeniu  odliczania  timera,  urządzenie  wyda  charakterystyczny  dźwięk  dzwonka,  co
sygnalizuje zakończenie pracy. Należy teraz sprawdzić czy potrawa jest gotowa wyciągając koszyk
za  pomocą  uchwytu.  W  razie  konieczności  dopieczenia  potrawy,  ponownie  ustaw  pokrętło
temperatury i timera na żądanych pozycjach (w zgodzie z powyższą instrukcją).



UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o 
braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub 
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/
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