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Elektryczny szybkowar i frytkownica

Instrukcja obsługI
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Uwaga
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM rozgrzej 
urządzenie przez co najmniej 10 minut 

bez wkładania jedzenia do środka.

1. Wlej około 200 ml wody do garnka (jedna 
szklanka) i aktywuj program „Utrzymuj ciepło” z 

zaworem ciśnieniowym w pozycji „Odpowietrzanie” 
(otwarty).

2. Anuluj program po co najmniej 10 minutach.

To normalne, że podczas podgrzewania wydobywa 
się nieszkodliwy lub łagodny dym.

Przed wykonaniem wskazanych 
czynności należy uważnie przeczytać 

niniejszą instrukcję.
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Uwaga
ZACHOWAJ BARDZO OSTROŻNOŚĆ, 

gdy pod ciśnieniem zaworu wydobywa się 
gorąca para.

Nie wkładaj rąk ani żadnych 
przedmiotów, które mogłyby zakryć 

górną część urządzenia.
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OGŁOSZEN

OSTRZEŻENIE

Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

• Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa.
• Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
• Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i w domu.
• NIE używaj tego urządzenia, jeśli masz rozrusznik serca, aparaty słuchowe lub podobne urządzenia 
medyczne. Przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z profesjonalnym licencjonowanym lekarzem.
• Wyłączyć i odłączyć urządzenie, jeśli pozostawiono je bez nadzoru oraz przed dodaniem/wyjęciem 
akcesoriów i czyszczeniem.
• Upewnij się, że napięcie jest zgodne ze specyfikacją.
• Dołączony jest krótki odłączany przewód zasilający, aby zapobiec splątaniu lub potknięciu się.
• Nie zaleca się używania przedłużacza, ponieważ może on przenosić się nad głową i powodować 
ryzyko pożaru.
• Jeśli używany jest przedłużacz, upewnij się, że parametry elektryczne są zgodne z urządzeniem, 
wtyczka jest uziemiona i umieszczona w sposób uniemożliwiający przypadkowe potknięcie się.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są 
one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną 
za ich bezpieczeństwo .
• Jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone, uszkodzone lub zużyte, należy zaprzestać 
używania tego produktu do czasu wykonania naprawy i/lub zainstalowania fabrycznych części 
zamiennych.
• Nie używaj tego elementu w sposób niezgodny z instrukcjami producenta, ponieważ może to 
spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

• Niewłaściwe użytkowanie lub manipulowanie przy urządzeniu może spowodować uszkodzenie mienia 
lub ludzi.
• Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od gorących 
powierzchni, materiałów palnych (np. zasłon i obrusów) oraz wilgotnego otoczenia.
• Nie umieszczaj urządzenia na powierzchni kuchenki.
• Nie pozwól, aby przewód zasilający przechodził przez ostre krawędzie, narożniki lub gorące 
powierzchnie.
• Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za przewód zasilający.
• Nie należy umieszczać przewodu zasilającego zasłaniającego otwory wentylacyjne podczas pracy 
urządzenia.
• Nie dotykaj ani nie stawiaj się w pobliżu wylotu powietrza tego urządzenia podczas jego pracy.
• Nie przykrywaj urządzenia innymi przedmiotami, które utrudniają jego wentylację.
• Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie są uszkodzone lub 
uszkodzone.
• Nie narażaj wtyczki lub przewodu na działanie wysokich temperatur podczas pracy.
• Jeśli przewód nagrzeje się, przerwij pracę urządzenia.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie płucz pod bieżącą wodą, nie spryskuj wodą ani nie przechowuj 
w miejscach wilgotnych lub mokrych (dotyczy urządzenia głównego, a nie akcesoriów).
• Nie rozlewać płynów na elementy elektryczne lub złącza.
• Nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami.
• Nie przesuwaj ani nie potrząsaj urządzeniem podczas pracy.
• Nie dotykaj gorących/wewnętrznych powierzchni podczas pracy urządzenia.
• Nie dotykaj gorących powierzchni/wnętrza podczas pracy urządzenia.
• Nie wkładaj metalu lub innego przewodzącego materiału do otworów wentylacyjnych, ponieważ grozi 
to porażeniem prądem.
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OSTRZEŻENIE

GŁÓWNY SCHEMAT

WLOT POWIETRZA

WYLOT POWIETRZA

PANEL STEROWANIA 
SZYBKARKI

PANEL STEROWANIA 
AIRFRYER

• Nie umieszczaj na otworach wentylacyjnych metalu lub innego materiału przewodzącego, aby 
uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Nie używaj żadnych akcesoriów ani elementów, które nie są oryginalne od tego samego producenta i 
nie są zgodne z Twoim modelem.
• Nie używaj tego urządzenia z zewnętrznym zegarem lub systemem zdalnego sterowania.
• Nie wkładaj łatwopalnych materiałów, takich jak papier lub plastik, do wnętrza lub w kontakt z 
urządzeniem, aby uniknąć ryzyka pożaru.
• Nie używaj tego urządzenia, jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.
• Nie używaj tego urządzenia, jeśli zauważysz problem podczas jego działania.
• Nie dziel gniazdka z innymi urządzeniami, ponieważ grozi to uszkodzeniem gniazdka lub wywołaniem 
pożaru.
• W niektórych krajach to urządzenie jest dostarczane z wtyczką spolaryzowaną (jeden bolec szerszy 
od drugiego), więc wtyczka musi być ustawiona prawidłowo, aby pasowała do wtyczki.
• Należy uważać na gorącą parę i powietrze wydostające się z urządzenia podczas użytkowania i 
wyjmowania żywności.
• Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli zauważysz dym z urządzenia.
• Po użyciu urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od zasilania.
• Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 30 minut przed demontażem lub czyszczeniem.
• Ochrona przed przegrzaniem: Urządzenie nie będzie działać, jeśli aktywowana jest ochrona przed 
przegrzaniem. Odłącz i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed ponownym uruchomieniem.

POKRYWA FRYTOWNICY
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GŁÓWNY SCHEMAT

POKRYWA szYbKOWARu
(WIdOK z góRY)

POKRYWA szYbKOWARu 
(widok z dołu)

USZCZELKA ZAWORU

GUMOWY 
PIERŚCIEŃ 
USZCZELNIAJĄCY

FILTR

    PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA DO OTWIERANIA 
POKRYWY
Naciśnij ten przycisk, obracając pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
Jeśli w garnku nadal jest ciśnienie, system bezpieczeństwa zablokuje przycisk, 
dlatego pokrywka garnka nie może zostać otwarta, dopóki w garnku nie będzie 
ciśnienie, a przycisk bezpieczeństwa nie zostanie odblokowany.
Przeczytaj uważnie instrukcje na etykietach przymocowanych do pokrywy!

    ZAWÓR CIŚNIENIA
Musi pozostać w pozycji „Zgrzewanie” podczas korzystania z programów wymagających 
gotowania pod ciśnieniem.
• Po zakończeniu programu należy go ustawić w pozycji „Odpowietrzanie” (otwarte), 

aby para wytwarzana wewnątrz garnka mogła wydostać się podczas gotowania i 
rozhermetyzować ją przed otwarciem pokrywy.

• Zachowaj szczególną ostrożność przy bardzo gorącej parze wydobywającej się z 
zaworu.

• Zdecydowanie zaleca się używanie rękawic kuchennych do obsługi zaworu i miski 
pod koniec gotowania, ponieważ mogą one osiągnąć bardzo wysokie temperatury.

AKCESORIA

6 LITROWY DONICZK 
WEWNĘTRZNY

KOSZ

STOJAK NA 
POKRYWĘ

KUBEK KONDENSACJI MIARKA ŁYŻKA DO RYŻU

KOSZ PAROWY
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PANEL STEROWANIA - AIRFRYER
• ON / OFF: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć, domyślnie 180°C i 15 minut.
• PROGRAM: Naciśnij, aby wybrać różne programy gotowania.
• WYŚWIETLACZ CYFROWY: Wyświetla temperaturę i czas.

ZWIĘKSZ TEMP./CZAS

Mrożone Frytki 200 15

Stek wołowy 175 25

Odwadnia 80 2 godziny

Burger 185 13

Pieczone ziemniaki 160 30

Warzywa 180 15

Ryba 160 15

Udko kurczaka 200 22

Burda 160 10

Pizza 185 15

Kurczak 180 40

Rozmrażać 50 5

ZMNIEJSZ TEMP./CZAS ON/OFF

USTAW 
TEMPERATURĘ

WYBÓR 
PROGRAMU

ZACZNIJ /
PRZERWĘ

USTAWIENIA 
GOTOWANIA

PRZEPIS TEMPERATURA (ºC) MINUTY

USTAW 
CZAS

WYŚWIETLACZ CYFROWY
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PROPOZYCJE PRZEPISÓW

ZIEMNIAKI

MIĘSO I DRÓB

PRZEKĄSKI

PRZEPIS INFORMACJAWIELKIE ILOŚCI
MIN-MAX (gr.)

TEMPERATURA
(ºC)

CZAS
(min.)

Hasz Brązowy

Stek

Pikantne ziemniaki

Kotlety wieprzowe

Pokrojone w kostkę ziemniaki

Burger

Pieczone ziemniaki

Paluszki z kurczaka

Mrożone Frytki Ziemniaki 
(cienkie)

Pierś z kurczaka

Mrożone frytki ziemniaki 
(grube)

Kiełbaski

Zapiekanka ziemniaczana

225

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

450

15-18

8-12

10-24

10-14

10-24

7-14

10-16

18-22

15-16

10-15

15-20

13-15

15-18

185

185

185

185

Dodaj ½ łyżki oleju

Dodaj ½ łyżki oleju

Dodaj ½ łyżki oleju

Użyj gotowego do pieczenia

Użyj gotowego do pieczenia

Użyj gotowego do pieczenia

Użyj gotowego do pieczenia

Użyj gotowego do pieczenia

185

185

200

185

200

185

200

200

200

Krążki cebulowe (mrożone)

Nuggetsy z kurczaka 
(mrożone)
Paluszki Mozzarella (mrożone)

Paluszki rybne (mrożone)

Sajgonki

Faszerowane warzywa

425

115-500

115-500

115-500

115-340

115-500

15

4-17.5

8-10

6-10

15-20

10

200

200

185

200

200

160
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PROPOZYCJE PRZEPISÓW

PANEL STEROWANIA - SZYBOWNIK

  PRZEPIS INFORMACJAWIELKIE ILOŚCI
MIN-MAX (gr.)

TEMPERATURA
(ºC)

PIEC

Słodkie Przekąski

Muffiny

Quiche

Ciasto

340

285

340

285

20

15-18

20-22

20-25

160

200

185

160

• POKRĘTŁO KONTROLNE: Przekręć, aby przełączać przepisy lub regulować czas gotowania.
 - Naciśnij, aby ustawić czas wybranego przepisu.
• POZIOM CIŚNIENIA: Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy „Wysokim” lub „Niskim” ciśnieniem w 
zależności od przepisu, którego zamierzasz użyć lub potrzeby nacisku składników.
• TIMER ON: Opóźnia start w 30-minutowych odstępach.
 - Naciśnij, aby zwiększyć opóźnienie startu.
• USTAWIENIA: Naciśnij, aby poinformować urządzenie o ilości składników do użycia w przepisie. Ten 
przycisk działa jak selektor, przełączający pomiędzy „Mniej” (mniejsza ilość składników niż podana w 
przepisie). „Normalnie” (ilość podana w przepisie) i „Więcej” (więcej niż podana w przepisie).

 - UWAGA: Czas gotowania będzie się różnić w zależności od ilości wybranych składników.

POKRĘTŁO 
STERUJĄCE

CZAS
(min.)

RYŻ WOŁOWINA

ZUPA MAKARON

JAJKA OWSIANKA

DESER

DRób RISOTTO

WIELOZIARNO

JOGURT SAUTE

DOSTOSOWAĆ

POCZĄTEK

WŁĄCZONY 
TIMER

WOLNE 
GOTOWANIE

UTRZYMUJ 
CIEPŁO

ANULUJ

POZIOM 
CIŚNIENIA

WARZYWA

MIĘSO/
GULASZ

WIEPRZOWINA/
ŻEBERKA

fASOLA/ChILI

PROGRAMY

ARROZ FREÍR

HUEVOS PORRIDGE

LEGUMBRES POSTRE

SOPAS PASTA

ESTOFADO CARNE

AVES RISOTTO

CEREALES

YOGURT SOFREÍR

COCCIÓN LENTA TIMER ON

NIVEL PRESIÓN
AJUSTES

MANTENER CALIENTE
CANCELAR

COMENZAR

VERDURAS
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PANEL STEROWANIA - SZYBOWNIK

PRZEPIS ILOŚĆ
SKŁADNIKI

CZAS GOTOWANIA
(MIN.)

CZAS RĘCZNY
OPRAWA

RYŻ - aRROZ

JaJKa - HUEVOS 

FaSOla/CHili - 
lEGUMBRES

WiElOZiaRNO -
MUlTiCEREalES

MaKaRON - PaSTa

WiEPRZOWiNa/
ŻEBERKa - CaRNE

ZUPa - SOPaS  

MiĘSO/GUlaSZ -
ESTOFaDO

DRóB - aVES

WOŁOWiNa - FREÍR 

OWSiaNKa - 
PORRiDGE

DESER - POSTRE 

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

15

6

40

45

25

20

45

25

40

6

20

50

8

4

25

20

13

12

20

10

30

4

12

25

12

5

30

40

18

15

35

15

35

5

15

40

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min..

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.

1 do 99 min.
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PANEL STEROWANIA - SZYBOWNIK

PRZEPIS CZAS GOTOWANIA
(MIN.)

CZAS RĘCZNY
OPRAWA

RiSOTTO 

JOGURT - YOGURT

SaUTE - SOFREÍR

WaRZYWa- 
VERDURaS

WOlNE GOTOWaNiE -
COCCióN lENTa

Niedostępne

Niedostępne
Niedostępne

45

Gotować

20

9 godzin i 30 min.

20

24 godziny

10

30 min.

35

8  godziny

30

15

6 godziny

1 do 99 min.

6 do 24 godziny

Niedostępne

1 do 99 min.

30 min. do 9.5 godziny

ILOŚĆ
SKŁADNIKI

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

PROGRAM CZAS (minuty)POZIOM - CIŚNIENIE TRYB GOTOWANIA

ZAPROGRAMOWANE POZIOMY I CZASY CIŚNIENIA

RYŻ - aRROZ

MaKaRON - PaSTa

JaJKa - HUEVOS

WiEPRZOWiNa/ŻEBERKa - CaRNE

FaSOla/CHili - lEGUMBRES

RiSOTTO

WOlNE GOTOWaNiE -COCCióN lENTa 

WiElOZiaRNO - MUlTiCEREalES

ZUPa - SOPaS

OWSiaNKa - PORRiDGE

MiĘSO/GUlaSZ - ESTOFaDO

DESER - POSTRE

JOGURT - YOGURT 

DRóB - aVES

WaRZYWa - VEGETalES

SaUTE - SOFREÍR

WOŁOWiNa - FREÍR

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Wysoki

-

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Wysoki

Wysoki

-

Wysoki

Wysoki

-

Wysoki

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

12

5

5

18

30

35

6 godziny

40

15

15

35

40

8 godziny

15

15

30 minuty

35

ilOŚĆ SKŁaDNiKóW (w przybliżeniu):
Mniej (mniej) = 2 porcje; Normalny = 4 porcje; Więcej (Więcej) = 6 porcji.
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PRZYGOTOWANIE

POKRYWa URZąDZENia 
aiRFRYER: Naciśnij przycisk 
zasilania, aby włączyć urządzenie.

POKRYWa URZąDZENia aiRFRYER: Wybierz pierwszy 
program „Frytki”, Temperatura 200ºC i wybierz czas do 10 minut, 
a następnie naciśnij przycisk Start.
Po zakończeniu tego procesu pokrywa urządzenia Airfryer jest 
gotowa do normalnego użytkowania.

Musisz zrobić ten proces tylko za pierwszym razem

2 3

 

Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, podłącz je do gniazdka elektrycznego.
 - Zostaw co najmniej 15 cm. wolna przestrzeń wokół urządzenia podczas pracy.
 - Upewnij się, że przewód zasilający jest wystarczająco długi, aby wygodnie sięgać do  
    wtyczki, bez naprężeń i wymuszonych załamań.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem wyczyść akcesoria gorącą wodą, płynem do naczyń i nierysującą 
gąbką lub czyścikiem. Wyczyść urządzenie od wewnątrz i na zewnątrz czystą, suchą szmatką. Upewnij 
się, że usunięto wszystkie opakowania i etykiety samoprzylepne.

1
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GOTOWANIE

Umieść składniki w wybranym akcesorium, a 
następnie w garnku wewnętrznym.

Nie przeciążaj akcesorium ani garnka.

     Podczas obsługi miski i akcesoriów używaj 
rękawic kuchennych, ponieważ one i metalowa 
krawędź obudowy garnka mogą osiągać bardzo 
wysokie temperatury podczas gotowania.

Wybierz odpowiednią pokrywę, aby używać urządzenia jako urządzenia Airfryer lub szybkowaru.

• Załóż pokrywę urządzenia Airfryer, a 
elementy sterujące na pokrywie zaświecą się 
automatycznie.

• Nałóż pokrywkę na garnek i przekręć zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Po prawidłowym 
zamknięciu kontrolki na kadzi zaświecą się.

1

2
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GOTOWANIE

Naciśnij przycisk zasilania lub obróć pokrętło, aby włączyć urządzenie.

Wybierz program i / lub ręcznie ustaw żądaną temperaturę i ustawienia czasu.

3

4
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GOTOWANIE

Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć gotowanie.
W razie potrzeby pokrywę urządzenia Airfryer można podnieść podczas działania wybranego 
programu, aby monitorować, dodawać, usuwać lub obracać gotowane składniki.
Wystarczy podnieść pokrywę urządzenia Airfryer i włożyć ją z powrotem do obudowy. 
Wybrany program będzie nadal działał w tym samym momencie, w którym był przed 
podniesieniem pokrywy urządzenia Airfryer.

TRYB URZĄDZENIA AIRFRYER: wykonaj następujące czynności, aby potrawa smażyła się 
równomiernie:
• Mieszaj lub obracaj jedzenie:
- Zatrzymaj proces.
- Używać rękawic kuchennych do wyjmowania wewnętrznej miski z urządzenia, mieszania lub 
obracania żywności.
- Włóż wewnętrzną tacę z powrotem do urządzenia, aby kontynuować gotowanie.
- Usuń pauzę, aby proces mógł być kontynuowany.

5

6

START- 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA: AIRFRYER

Użyj rękawic kuchennych, aby wyjąć patelnię z garnka i wyjąć jedzenie.
UWAGA: Upewnij się, że garnek jest ustawiony na stabilnej powierzchni, z dala od wszystkiego, 
co jest palne lub może stopić się pod wpływem ciepła. Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie po 
zakończeniu gotowania. Nie przenoś ani nie przechowuj urządzenia, dopóki nie ostygnie.

7

8

• Zawsze używaj rękawic kuchennych do przenoszenia akcesoriów, ponieważ mogą być bardzo gorące.
• Nie przeciążaj garnka składnikami, 4/5 jego pojemności to maksymalna dozwolona ilość.
• Nie wkładaj składników do urządzenia podczas wstępnego nagrzewania.
• Mniejsze składniki wymagają nieco krótszego czasu gotowania niż większe składniki.
• Mieszaj lub obracaj żywność podczas gotowania, aby gotowała się równomiernie.
• Ustawić minutnik na połowę normalnego czasu gotowania, aby urządzenie samo informowało, kiedy 
nadszedł czas
   wymieszać lub obrócić składniki.
• Nie rozgotuj jedzenia. Spalą się.
• Nie używaj urządzenia bez uprzedniego oczyszczenia resztek przypalonej żywności. Zawsze usuwaj
   i wyczyść wszystkie resztki przypalonej żywności przed przechowywaniem urządzenia.
• Możesz użyć niewielkiej ilości oleju, aby niektóre potrawy były bardziej chrupiące, ale nie dodawaj go 
zbyt dużo.
• Gotowe ciasto, na przykład na pizze, wymaga krótszego czasu gotowania niż ciasto domowe.

GOTOWANIE
Gotowanie jest zakończone, gdy minutnik osiągnie 0. Urządzenie wyda dźwięk i wyłączy się lub 
utrzyma potrawę w cieple.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA: SZYBKOWAR

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• To urządzenie gotuje pod ciśnieniem. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenia i/lub 
obrażenia osób.
• Bądź bardzo ostrożny z gorącą parą wydobywającą się z zaworu ciśnieniowego.
• Nie wkładaj rąk ani przedmiotów, które mogłyby zakryć szybkowar.
• Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest dobrze zamknięte.
• Należy wziąć pod uwagę, że zawór ograniczający ciśnienie jest luźny, gdy urządzenie jest wyłączone.
• Nie umieszczaj szybkowaru w lub na gorącym piekarniku lub płycie grzejnej.
• Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy zawór ograniczający ciśnienie nie jest zablokowany.
• Zasadniczo nie napełniaj wewnętrznego wiadra więcej niż w 4/5.
• W przypadku składników, które rozszerzają się podczas gotowania (np. ryżu lub suszonych warzyw), nie 
napełniaj garnka wewnętrznego do połowy.
• Nie gotuj składników, które mogą się pienić lub bulgotać podczas gotowania, ponieważ mogą zatkać zawór 
ograniczający ciśnienie.
 - Na przykład: mus jabłkowy, jagody, kasza pęczak, płatki owsiane, płatki zbożowe, groszek, 
makaron, rabarbar, spaghetti itp.
• Nie otwieraj szybkowaru, dopóki urządzenie nie ostygnie, a ciśnienie wewnętrzne nie zostanie zwolnione.
 - Jeśli pokrywa jest zablokowana, w urządzeniu nadal panuje ciśnienie.
 - Nie otwieraj pokrywy na siłę.
• Misa wewnętrzna nie przywiera. Nie używaj ostrych ani metalowych przyborów do wewnętrznego wiadra 
ani nie używaj do jego czyszczenia druciaków. Używaj wyłącznie przyborów drewnianych lub plastikowych.
• Nie używaj garnka wewnętrznego z innymi źródłami ciepła niż szybkowar.
• Nie nakłada dodatkowego ciężaru ani nie wywiera nacisku na zawór ciśnieniowy.
• Przed wymianą części, czyszczeniem lub przechowywaniem należy odłączyć i pozostawić urządzenie do 
ostygnięcia.

• Odłącz i pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 30 minut przed demontażem lub 
czyszczeniem.
• Wyczyść urządzenie, zdejmowane części i akcesoria po każdym użyciu.
• Zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię urządzenia czyścić miękką ściereczką i ciepłą wodą.
• Czyść akcesoria ciepłą wodą, łagodnym detergentem i miękką ściereczką lub gąbką. W razie potrzeby 
zanurz części w gorącej wodzie.
• Tylko akcesoria można myć w zmywarce. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
• Do czyszczenia tego urządzenia nie używaj żrących i żrących środków czyszczących.
• Nie czyścić urządzenia ani wanny za pomocą metalowych przyborów lub ściernych materiałów 
czyszczących, takich jak stal lub podkładki do naczyń.
• Gdy części są całkowicie suche, złóż ponownie i przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym 
miejscu, chronionym przed światłem słonecznym.

Napięcie robocze

Moc pokrywy urządzenia airfryer

Temperatura robocza

Moc szybkowaru

220/240V – 50Hz

1500 W

60° C - 200° C

1000 W
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KOMPLETNA TABELA PROGRAMOWANIA - AIRFRYER

PROGRAM OPIS DO WYBORU
TEMPERATURA

      PRESET
TEMPERATURA

PRESET
CZAS

Mrożone Frytki 15 min. 80-200ºC200ºC

Ryba 15 min. 80-200ºC160ºC

Burger 13 min. 80-200ºC185ºC

Pizza 15 min. 80-200ºC185ºC

Stek wołowy 25 min. 80-200ºC175ºC

Udko kurczaka 22 min. 80-200ºC220ºC

Pieczone ziemniaki 30 min. 80-200ºC160ºC

Kurczak 40 min. 80-200ºC180ºC

Odwadnia 2 hours 40-90ºC80ºC

Burda 10 min. /160ºC

Warzywa 15 min. 80-200ºC180ºC

Rozmrażać 5 min. 80-200ºC50ºC
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KOMPLETNA TABELA USTAWIEŃ - SZYBOWNIK 

PROGRAM
ZAPROGRAMOWANY 

PROGRAM
ILOŚĆ JEDZENIA/MINUTY

USTAwIENIE 
RĘCZNE (MINUTY)

TEMPERATURE 
ºA

RYŻ - aRROZ 

ZUPa - SOPaS 

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

15

20

8

12

12

15

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

165

165

165

165

165

165

165

165

165

JaJKa - HUEVOS

6

4

5

FaSOla/CHili -
lEGUMBRES

40

25

30

WiElOZiaRNO-
MUlTiCEREalES

45

20

40

MiĘSO/GUlaSZ -
ESTOFaDO

45

20

35

DRóB- aVES 

25

10

15

WOŁOWiNa - 
FREÍR

40

30

35

MaKaRON - 
PaSTa

6

4

5
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PROGRAM
ZAPROGRAMOWANY 

PROGRAM
ILOŚĆ JEDZENIA/MINUTY

USTAwIENIE 
RĘCZNE (MINUTY)

TEMPERATURA
ºC

KOMPLETNA TABELA USTAWIEŃ - SZYBOWNIK 

OWSiaNKa - 
PORRiDGE

20

12

15

DESER - POSTRE

50

25

40

WaRZYWa - 
VERDURaS

20

10

15

WOlNE GOTOWaNiE -
COCCióN lENTa

9 godz. 30 min.

30 min.

6 godz.

WiEPRZOWiNa/
ŻEBERKa - CaRNE

25

13

18

RiSOTTO 

45

20

35

JOGURT - YOGURT

Gotować

24 godz.

8 godz.

SaUTE - SOFREÍR 30

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Jeszcze

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Mniej

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

Normalna

-

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

6-24 godz.

0.5-9.5 godz.

-

165

165

135

165

165

35-42

71-83

88-98

175
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KOMPLETNA TABELA USTAWIEŃ - SZYBOWNIK 

NACISK
TEMPERATURA

ºC
ZAPROGRAMOWANE 
WYSOKIE CIŚNIENIE NISKIE CIŚNIENIE

TRZYMAĆ
CIEPŁO

REGULATOR 
CZASOWYPROGRAM

ZAPROGRAMOWANE POZIOMY CIŚNIENIA I CZAS

RYŻ - aRROZ

MaKaRON - 
PaSTa

JaJKa - HUEVOS

WiEPRZOWiNa/
ŻEBERKa - CaRNE

FaSOla/CHili - 
lEGUMBRES

RiSOTTO

WOlNE GOTOWaNiE -
COCCióN lENTa

WiElOZiaRNO - 
CEREalES

ZUPa - SOPaS

OWSiaNKa - 
PORRiDGE

MiĘSO/GUlaSZ - 
ESTOFaDO

DESER - POSTRE

JOGURT - 
YOGURT

DRóB - aVES

WaRZYWa - 
VERDURaS

SaUTE - SOFREÍR

WOŁOWiNa - 
FREÍR

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

-

-

-

-

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

-

-

-

-

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

0.5-24 godz.

-

0.5-24 godz.

-

0.5-24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

24 godz.

-

24 godz.

24 godz.

24 godz.

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

-

60-80

60-80

60-80
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PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

To nie działa.

Składniki
pozostają surowe.

Składniki nie smażą 
się równomiernie.

Smażone składniki 
nie są chrupiące.

Z urządzenia 
wydobywa się biały 
dym.

Para ucieka
przy pokrywie.

Para ucieka
przez zawór.

Urządzenie nie jest prawidłowo 
podłączone.

Włożyłeś za dużo składników.

Za dużo składników i nakładają się 
na siebie.

Niektóre składniki lepiej nadają się 
do frytownicy powietrznej.

Jedzenie we frytkownicy jest 
bardzo tłuste.

Gumowy pierścień uszczelniający 
nie jest prawidłowo zainstalowany.

Zawór ciśnieniowy nie jest 
prawidłowo ustawiony.

Ostrożnie zmień położenie zaworu
do momentu zapieczętowania.

Anuluj gotowanie, otwórz pokrywkę i 
załóż gumowy pierścień uszczelniający 
z powrotem na pokrywkę. Uważaj, 
aby się nie poparzyć !!!

Zawór ciśnieniowy jest 
zablokowany. Prawidłowo wyczyść zawór.

Trochę białego dymu jest normalne, 
szczególnie podczas podgrzewania. 
Zetrzyj nadmiar oleju ze składników 
bibułą.

Używaj świeżych składników lub 
gotowych do pieczenia przekąsek.

Brakuje trochę oleju.

Akcesoria nadal zawierają
pozostałości smaru z poprzedniego 
użycia.

Odpowiednio czyste akcesoria.

Użyj pędzla kuchennego do 
rozprowadzenia trochę oleju na 
składnikach.

Składniki są mokre. Osusz składniki przed gotowaniem.

Składniki nie są świeże lub są 
niewłaściwie przygotowane.

Podłącz urządzenie do sieci.

Umieść mniej składników w koszu/
garnku.

Zegar nie jest ustawiony.

Ustawiona temperatura jest zbyt 
niska / Czas gotowania jest zbyt 
krótki.

Ustaw minutnik

Podnieś temperaturę lub wydłuż czas 
gotowania.

Dodaj mniej składników lub obróć 
jedzenie w połowie gotowania.

Upewnij się, że używasz świeżych 
składników i odpowiednio je przygotuj 
do smażenia (dodaj trochę oleju itp.).

Upewnij się, że pokrywa jest 
całkowicie zamknięta.

Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż 
ostygnie przed czyszczeniem i 
ponownym użyciem.

Pokrywa nie jest prawidłowo 
zamknięta.

Urządzenie przegrzało się i została 
aktywowana ochrona przed 
przegrzaniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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GWARANCJA

Uwaga

• Urządzenie do użytku domowego objęte niniejszą gwarancją zostało wyprodukowane zgodnie ze 
standardowymi normami jakości, po przejściu odpowiednich testów homologacyjnych.
• Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję prawną od daty dostawy. W przypadku awarii lub wady 
fabrycznej w tym okresie mogą Państwo skorzystać, na warunkach i w terminach przewidzianych 
w ustawie o gwarancjach przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych, z prawa naprawy urządzenia 
lub jego wymiany. W tym celu należy zachować fakturę lub dowód dostawy urządzenia. W każdym 
przypadku warunki i prawa, o których mowa w tej sekcji, będą regulowane przez obowiązujące przepisy 
obowiązujące przez cały czas.
• Wymiana spowodowana awarią urządzenia lub jakiejkolwiek jego części nie oznacza przedłużenia 
gwarancji.
• Jeśli używasz tego urządzenia domowego do użytku profesjonalnego lub w nietypowym środowisku, 
okres gwarancji zostanie skrócony do 50%.
• W przypadku dostawy w ramach umowy szczegółowej gwarancja będzie stosowana na podstawie 
umowy głównej.
• Niniejsza gwarancja nie może zostać ponownie wystawiona.
• Uszkodzenia powstałe w urządzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub złego traktowania są 
wykluczone.
• Uszkodzenia powstałe z przyczyn katastroficznych (pożar, powodzie...), atmosferyczne, uderzenia i 
upadki również nie są objęte gwarancją.

Producent i sprzedawca wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia ciała, 
uszkodzenia mienia lub straty, bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, w wyniku niewłaściwego 
podłączenia, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania tego produktu.

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE

Potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek sprawie związanej z Twoim produktem                                      ?

Wyślij e-mail
customerservice@makecuisine.com

Wydajność 
produktu

Zamówienia w naszym 
sklepie internetowym

Serwis techniczny i 
przedłużenie gwarancji

Zgodność CE
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zbudowany zgodnie z 
najnowszymi normami bezpieczeństwa.
Znak CE potwierdza, że   ten produkt jest zgodny ze wszystkimi związanymi z nim przepisami.
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa lVD 2014/35/UE
- Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych PED 2014/68/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Symbol pojemnika z krzyżykiem, znajdujący się na urządzeniu, oznacza, że   gdy urządzenie osiągnie koniec okresu użytkowania, 
należy je oddać do wyznaczonych punktów zbiórki, a jego utylizacja musi być oddzielona od utylizacji odpadów komunalnych.
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www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


