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INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚĆ FRYTKOWNIC NA GORĄCE POWIETRZE
Przed korzystaniem z nowego urządzenia
uważnie przeczytaj wszystkie polecenia i zachowaj je do przyszłego wykorzystania

WWW.SALENTE.CZ

OSTRZEŻENIE

PRZED KORZYSTANIEM
rozgrzej urządzenie bez
jedzenia przez 10 minut. Z
urządzenia może
wydobywać się
nieszkodliwy dym i lekki
zapach.

OSTRZEŻENIE
• Aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia lub urazu osób, przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.
• Nie pozwól dzieciom pracować z tym urządzeniem. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
• Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do wewnętrznego, domowego zastosowania.
• NIE KORZYSTAJ z niniejszego urządzenia, jeśli masz rozrusznik serca, aparat słuchowy lub podobną aparaturę

medyczną. Przed korzystaniem z niniejszego urządzenia skonsultuj się z lekarzem specjalistą.

• Wyłącz urządzenie i odłącz z gniazdka, jeśli zostawiasz je bez nadzoru lub przed dodaniem/usunięciem akcesoriów i
czyszczeniem.
• Upewnij się, że Twoje napięcie odpowiada specyfikacjom.
• W celu ograniczenia możliwości zaplątania się dostępny jest krótki odłączany kabel zasilający.
• Stosowanie kabla przedłużającego nie jest zalecane, ponieważ może się przegrzać i spowodować ryzyko powstania
pożaru.
• W przypadku korzystania z kabla zasilającego, upewnij się, że moc elektryczna jest kompatybilna z urządzeniem,
wtyczka posiada uziemienie i jest umieszczona tak, że nie można się o nią umyślnie potknąć.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli nie jest im zapewniony nadzór lub
instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia ze strony osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
• Jeśli niektórych części brakuje, są zniszczone, uszkodzone lub zużyte, przestań korzystać z tego produktu,
dopóki nie zostaną wykonane naprawy i/lub nie zostaną zainstalowane części zamienne od producenta.
• Nie korzystaj z tego urządzenia w sposób sprzeczny z instrukcjami producenta, mogłoby dojść do utraty
gwarancji na produkt.
• Nie właściwe postępowanie lub manipulacja ze sprzętem mogą doprowadzić do uszkodzenia mienia lub osób.
• Upewnij się, że urządzenie umieszczono w dobrze wentylowanym miejscu w dostatecznej odległości od
gorących powierzchni, łatwopalnych materiałów (np. zasłony i obrusy) oraz wilgotnego środowiska.
• Nie umieszczaj urządzenia na powierzchni płyty grzewczej.
• Nie manipuluj z kablem zasilającym przez ostre krawędzie/narożniki lub gorącą powierzchnię.
• Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel zasilający.
• Nie kładź kabla zasilającego w pobliżu otworów wentylacyjnych, kiedy korzystasz z urządzenia.
• Nie dotykaj ani nie przebywa w pobliżu otworu wentylacyjnego tego urządzenia podczas jego działania.
• Podczas korzystania z urządzenia nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza.
• Nie zakrywaj urządzenia innymi przedmiotami.
• Nie korzystaj z urządzenia, jeśli dojdzie do uszkodzenia wtyczki, głównego kabla lub samego urządzenia.
• Podczas korzystania z urządzenia nie wystawiaj wtyczki ani kabla na działanie wysokich temperatur.
• Jeśli kabel ulegnie ogrzaniu, zatrzymaj działanie tego urządzenia.
• Nie zanurz tego urządzenia w wodzie, nie przepłukuj pod strumieniem wody, nie spryskuj wodą ani nie
przechowuj go w mokrym/wilgotnym środowisku (nie ma to zastosowania dla akcesoriów).
• Nie polewaj wodą komponentów elektrycznych ani złączy.
• Nie wyciągaj wtyczki, jeśli masz mokre ręce.
• Podczas eksploatacji urządzenia nie poruszaj nim, ani nie trząś nim.
• Podczas eksploatacji urządzenia nie dotykaj gorących powietrzni / wewnętrznej przestrzeni urządzenia.
• Podczas lub bezpośrednio po gotowaniu nie dotykaj akcesoriów. Do przemieszczania potencjalnie
gorących akcesoriów zawsze korzystaj z rękawic kuchennych
• Nie wkładaj przedmiotów metalowych ani innych przewodzących do otworów wentylacyjnych, ponieważ grozi to
ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.
• Nie korzystaj z żadnych akcesoriów ani wyposażenia innych niż oryginalne akcesoria i wyposażenie.
• Nie korzystaj z tego urządzenia z zewnętrznym timerem lub systemem zdalnego sterowania.
• Do urządzenia nie wkładaj przedmiotów łatwopalnych takich, jak papier lub plastik.

• Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka w ścianie.
• Nie korzystaj z tego produktu, jeśli podczas korzystania napotkasz jakiekolwiek problemy.
• Nie współdziel gniazdka z innymi urządzeniami, grozi to uszkodzeniem gniazdka lub spowodowaniem pożaru.
• To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jeden bolec szerszy niż drugi, więc wtyczka musi być skierowana
tak, aby pasowała do wtyczki urządzenia.
• Podczas korzystania z urządzenia oraz wyciągania jedzenia uważaj na gorącą parę i powietrze wydostające się z
urządzenia.
• Jeśli zauważysz dym ulatniający się z urządzenia, natychmiast odłącz wtyczkę z gniazdka.
• Po zakończeniu korzystania z tego urządzenia, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone z sieci.
• Przed demontażem lub czyszczeniem pozwól urządzeniu ochłodzić się przez 30 minut.
• Ochrona przed przegrzaniem: Urządzenie nie będzie działało, jeśli aktywna jest ochrona przed przegrzaniem.
Przed ponownym uruchomieniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj dopóki urządzenie całkowicie się nie
ochłodzi.
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Panel sterowania
• WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Wciśnij, aby włączyć/wyłączyć; ustawienia wyjściowe to 180 °C i 15 minut
• WYBÓR USTAWIEŃ WSTĘPNYCH: Wciśnij w celu przełączać się pomiędzy ustawieniami wstępnymi
• WYŚWIETLACZ CYFROWY: Wyświetla temperaturę i czas
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TEMPERATURA (°C)

MINUTY

200

15

Ryba

160

15

Hamburger

185

13

Pizza

185

15

Stek

175

25

Udka
drobiowe

200

22

Świeże
frytki

160

30

Kurczak

180

40

Suszenie

80

USTAWIENIA WSTĘPNE
GOTOWANIA

Mrożone frytki

Grillowanie

2 godziny

160

10

Warzywa

180

15

Rozmrozić

50

5

PRODUKTY SPOŻYWCZE

MIN-MAX
ILOŚĆ (g)

CZAS
(MIN.)

TEMPERATUR
A (°C)

DODATKOWE
INFORMACJE

ZIEMNIAKI I FRYTKI
Cienkie mrożone frytki

350 - 600

15-16

200

Grube mrożone frytki

350 - 600

15-20

200

Domowe frytki

350 - 600

10-16

200

Dodaj 1/2 łyżki oleju

Domowe łódeczki
ziemniaczane

350 - 600

10 -24

180

Dodaj 1/2 łyżki oleju

Domowe kostki ziemniaczane

350 - 600

10-24

180

Dodaj 1/2 łyżki oleju

Placki ziemniaczane

200

15-18

180

Ziemniaki gratin

450

15-18

200

MIĘSO I DRÓB
Stek

100 - 500

8-12

180

Kotlety wieprzowe

100 - 500

10 -14

180

Hamburger

100 - 500

7-14

180

Bułka z parówką

100 - 500

13-15

200

Udka drobiowe

100 - 500

18 -22

180

Piersi z kurczaka

100 - 500

10 -15

180

PRZEKĄSKI
Spring rollsy

100 - 300

15-20

200

Skorzystaj z
półproduktu

Mrożone nuggetsy z
kurczaka

100 - 500

4-17,5

200

Skorzystaj z
półproduktu

Mrożone paluszki rybne

100 - 500

6-10

200

Skorzystaj z
półproduktu

Mrożone mozzarella sticks

100 - 500

8-10

180

Skorzystaj z
półproduktu

Mrożone krążki cebulowe

450

15

200

Skorzystaj z
półproduktu

Warzywa faszerowane

100 - 500

10

160

PRODUKTY
SPOŻYWCZE

MIN-MAX
ILOŚĆ (g)

CZAS
(MIN.)

TEMPERATUR
A (°C)

DODATKOWE
INFORMACJE

PIECZENIE
Tort

250

20-25

160

Quiche

350

20-22

180

Muffiny

250

15-18

200

350

20

160

Słodkie przekąski

Przygotowanie

1. Umieść urządzenie na stabilnej i równej powierzchni i podłącz do gniazdka w ścianie.

•

Podczas eksploatacji pozostaw wokół urządzenia co najmniej 13 cm wolnej przestrzeni.

•

Upewnij się, że kabel zasilający ma dostateczną długość, aby można było wygodnie wsunąć go
do gniazdka.

UWAGA: Przed pierwszym korzystaniem wyczyść akcesoria gorącą wodą, mydłem i gąbką niepowodującą ścierania.
Przetrzyj wewnętrzną i zewnętrzną część urządzenia czystą, suchą ściereczką. Sprawdź, czy z urządzenia usunięto
wszystkie naklejki oraz etykiety z opakowania.

2. Piec na gorące powietrze: Ustaw wymaganą temperaturę i timer na 10 minut. Wciśnij przycisk Start w celu
wstępnego rozgrzania urządzenia

3.Piec na gorące powietrze: Ustaw wymaganą temperaturę i timer na 10 minut. Wciśnij przycisk Start w celu wstępnego

rozgrzania urządzenia

Gotowanie
1. Składniki włóż do wymaganego akcesorium, a później do garnka wewnętrznego.
•

Nie przepełniaj akcesoriów ani garnka

•

Aby włożyć akcesoria/garnek do urządzenia korzystaj z rękawic kuchennych.

2. Wybierz pokrywkę do korzystania z urządzenia jako pieca na gorące powietrze.

• Umieść pokrywę piec na urządzeniu, a zaświecą się elementy sterowania.

3. Wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz.

4. Wybierz domyślne ustawienia gotowania i/lub wybierz ustawienia ręcznie.

5. Wciskając przycisk Start rozpoczniesz gotowanie.
W razie potrzeby zatrzymaj gotowanie i dodaj/usuń dodatki.

6. Piec na gorące powietrze: Ugotuj jedzenie w następujący sposób:
• Danie przemieszaj lub odwróć
- W celu wyciągnięcia garnka z urządzenia korzystaj z rękawic kuchennych i przemieszaj/odwróć danie.
- Włóż garnek z powrotem do urządzenia i kontynuuj gotowanie.

((

7. Gotowanie zostanie zakończone, kiedy timer osiągnie wartość 0.Urządzenie wyda sygnał i wyłączy się lub
będzie utrzymywało jedzenie ciepłe.

8. Aby wyciągnąć akcesoria/garnek i danie skorzystaj z rękawic kuchennych.
UWAGA: Nie zapomnij umieścić akcesoriów/garnka na stabilnej powierzchni poza zasięgiem łatwopalnych
przedmiotów.
Po zakończeniu gotowania wyłącz urządzenie i odłącz od sieci elektrycznej. Nie poruszaj urządzeniem ani
nie chowaj go na swoje miejsce, dopóki całkowicie nie wystygnie.

Gotowanie
• Do przemieszczania potencjalnie gorących akcesoriów zawsze korzystaj z rękawic kuchennych
• Nie przepełniaj akcesoriów ani urządzenia.
• Podczas rozgrzewania nie wkładaj do urządzenia produktów spożywczych.
• Mniejsze składniki wymagają krótszego czasu gotowania niż duże składniki.
• Przemieszanie lub obrócenie dań podczas gotowania zapobiega nierównemu podgrzewaniu.
• Ustaw timer na połowę czasu gotowania tak, aby urządzenie powiadomiło, kiedy należy przemieszać lub obrócić danie.
• Nie przygotowuj zbyt długo ani nie przypalaj potraw.
• Nie jedz spalonego jedzenia. Usuń wszystkie pozostałości spalonej żywności.
• Możesz zastosować niewielką ilość oleju, żeby dodać chrupkości, ale nie dodawaj nadmiernej ilości.
• Gotowe ciasto wymaga krótszego czasu gotowania niż domowe ciasto.

Czyszczenie i przechowywanie
• Przed demontażem lub czyszczeniem odłącz urządzenie i pozwól mu ochłodzić się przez 30 minut.
• Po każdym korzystaniu z urządzenia, wyczyść części i akcesoria, które można zdemontować.
• Zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia przetrzyj miękką ściereczką i ciepłą wodą.
• Wyczyść akcesoria ciepłą wodą, delikatnym środkiem do czyszczenia i nieścierającą gąbką lub ściereczką. Jeśli to
konieczne, namocz części w gorącej wodzie.
• Jedynie akcesoria można myć w zmywarce. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
• Nie stosuj do czyszczenia urządzenia silnych, żrących detergentów.
• Urządzenia nie należy czyścić metalowymi przyrządami ani detergentami, które mogą spowodować ścieranie.
• Gdy tylko części całkowicie wyschną, zmontuj je ponownie i umieść urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

Napięcie znamionowe

220 - 240 V

Częstotliwość
znamionowa

50 Hz

Moc frytkownicy na
gorące powietrze

1500 W

PROBLEM

Urządzenie nie działa

Smażone składniki nie są
gotowe

PRZYCZYNA

Urządzenie nie jest
poprawnie
podłączone

Ustaw timer

Pokrywka nie jest zamknięta

Pokrywka całkowicie zamknięta

Zbyt wiele składników

Do akcesoriów/garnka włóż
mniejsze ilości

Ilość składników jest zbyt duża i
składniki leżą
jeden na drugim

Smażone jedzenie nie jest
chrupiące

Podłącz urządzenie do
uziemionego gniazdka

Timer nie jest ustawiony

Ustawiona temperatura jest zbyt
niska, czas gotowania zbyt
krótki

Składniki są usmażone
nierównomiernie

ROZWIĄZANIE

Składniki nie są świeże lub nie są
prawidłowo przygotowane

Pewne składniki lepiej
przygotować we
frytkownicy na gorące
powietrze
Potrzeba odrobinę oleju

Zwiększ temperaturę, zwiększ
czas gotowania
Wyciągnij niektóre składniki lub
przemieszaj/obróć danie w
połowie gotowania
Upewnij się, że korzystasz ze
świeżych składników i przygotuj
je prawidłowo do smażenia
(dodaj olej itp.)
Korzystaj ze świeżych
składników lub
gotowych przekąsek
(półproduktów)
Lekko posmaruj składniki
odrobiną oleju

Składniki są wilgotne

Z urządzenia ulatnia się
biały dym

Jedzenie we frytkownicy jest
tłuste
Akcesoria wciąż zawierają resztki
tłuszczu z poprzedniego
gotowania

Przed gotowaniem
osusz składniki
Mała ilość białego dymu jest
normalna, wytrzyj żywność w celu
usunięcia nadmiaru oleju
Należycie wyczyść akcesoria

