
Frytkownica  ZLN2317 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA /język polski/  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności: 
 
 Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. 
 Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci! Nie pozwól dzieciom używać urządzenia, 
jako zabawki. Przy eksploatacji urządzenia w pobliżu dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. 
 Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilania i wtyczki w wodzie lub w innych płynach. 
 Nie wieszaj przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami. Nie używaj uszkodzonego urządzenia, nie używaj 
urządzenia, gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu oddaj je do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym. 
 Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała. 
 Urządzenie powinno być ustawione w stabilnej pozycji z uchwytami (jeśli występują) tak, aby uniknąć rozlania gorących płynów. 
 Zewnętrzne powierzchnie urządzenia mogą ulec nagrzaniu w trakcie jego użytkowania. Zachowaj szczególną ostrożność! 
 Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka trzymając ją za nasadę. 
 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych. Używanie urządzenia do innych celów może spowodować jego uszkodzenie 
Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi. Nie używaj urządzenia do innych celów niż jest ono bezpośrednio przeznaczone. W 
przypadku wyżej wymienionych nieuprawnionych użyć, urządzenie może zostać uszkodzone lub spowodować obrażenia ciała. 
 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i  umysłowych. Z  niniejszego 
urządzenia mogą korzystać dzieci w  wieku od 8 lat oraz osoby o  obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i  umysłowych lub niewielkim doświadczeniu 
i  wiedzy, wyłącznie o  ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o  korzystaniu z  urządzenia w  bezpieczny sposób i  zdają sobie sprawę 
z  ewentualnego niebezpieczeństwa. 
 Trzymaj zawartość opakowania, taką jak torba, karton itp. z dala od dzieci. Dzieci mogą zranić się w kontakcie z tymi materiałami. Istnieje również uduszenia 
podczas zabawy na skutek połknięcia tych przedmiotów, opakowań.  
 Urządzenie to nie jest przeznaczone do współdziałania z zewnętrznym timerem lub zewnętrznym układem zdalnego sterowania. 
 Szczegółowe informacje na temat czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością znajdziesz w części „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”. 
 
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ! 

 
UWAGA! 
 Urządzenie jest przeznaczone go zasilania prądem zmiennym o napięciu 220–240 V. 
 Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj misę i koszyk ciepłą wodą z detergentem, a następnie wysusz je. 
 Nie używaj frytkownicy bez oleju lub tłuszczu. Frytownica zostanie poważnie uszkodzona, jeśli zostanie podgrzana „na sucho”. 
 Frytkownica wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne. W przypadku awarii termostatu obwód elektryczny zostanie automatycznie odcięty, co zapobiega 

przegrzaniu. 
 W przypadku awarii / uszkodzenia frytkownicy skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym 
 Nie wkładaj do urządzenia produktów spożywczych w nadmiernej ilości, ani przyborów kuchennych. 
 
OPIS URZĄDZENIA 

 

1. SZKLANE OKIENKO KONTROLNE DO 
OBSERWOWANIA PROCESU SMAŻENIA   

2. POKRYWA  

3. POKRYWA WEWNĘTRZNA 

4. SYSTEM FILTRUJĄCY  

5. OBUDOWA 

6. PRZEWÓD ZASILAJĄCY 

7. LAMPKA KONTROLNA 

8. POKRĘTŁO TERMOSTATU 

9. LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA  

10. UCHWYT KOSZYKA  

11. PRZYCISK ZWALNIAJĄCY KOSZYK 

12. PRZYCISK „OTWÓRZ”  (Open) 

13. MISA 

14. KOSZYK  
 
 

 
 
 
UCHWYT KOSZYKA umożliwia podnoszenie / opuszczanie koszyka, gdy 
pokrywa frytkownicy jest zamknięta (RYSUNEK 4) 
Przesuń uchwyt w górę: kosz w górę. Naciśnij gałkę uchwytu w dół: kosz w dół. 
 

 



 
PRZYCISK OTWIERANIA POKRYWY Specjalnie zaprojektowany PRZYCISK 
OTWIERANIA POKRYWY pomaga znacznie łatwiej i bezpieczniej otworzyć 
pokrywę. Naciśnij przycisk, a pokrywa do smażenia zwolni się automatycznie. 
Podczas smażenia wydostaje się z frytkownicy para, zachowaj szczególną 
ostrożność, aby uniknąć poparzenia palców (RYS. 5) 
 

 
 
ABY ZDJĄĆ POKRYWĘ  Aby zdjąć pokrywkę, unieś pokrywę do pozycji 
pionowej i pociągnij do góry. (RYS. 6) 
 
SYSTEM FILTRUJĄCY Pokrywa jest wyposażona w stały system filtrujący, 
który zbiera krople oleju z pary przechodzącej przez filtr. 
 
SZKLANE OKIENKO DO OBSERWOWANIA PROCESU SMAŻENIA Posmaruj 
wewnętrzną powierzchnię okna kontrolnego olejem, aby zapobiec tworzeniu się 
skroplin i umożliwić obserwację i kontrolę procesu gotowania. 
 
TERMOSTAT I ŚWIATŁO KONTROLNE Termostat jest skalibrowany w 
krokach, oznaczonych, jako 150 ° C, 170 ° C i 190 ° C, co zapewnia najlepszą 
temperaturę odpowiednią do smażenia. 
 

 

 
 
LAMPKA KONTROKNA TERMOSTATU zapali się automatycznie, gdy temperatura będzie rosła, i zgaśnie po osiągnięciu ustawionej temperatury. 
 
LAMPKA ZASILANIA zapali się automatycznie po podłączeniu urządzenia do sieci. 
 

 
 
 
ZALECANY CZAS PRZYGOTOWANIA Czas smażenia 
podany w poniższej tabeli służy wyłącznie, jako odniesienie. 

 

RODZAJ ŻYWNOŚCI TEMPERATURA (° C) CZAS (minuty) 
Grzyby leśne / pieczarki 170 ° C 3-5 
Kurczak (kawałki) 190 ° C 10-14 
Całe krewetki 170 ° C 3-5 
Paluszki rybne 170 ° C 3-5 
Filety rybne 170 ° C 5 
Cebula 190 ° C 2-4 
Frytki 190 ° C 8-12 
Chipsy ziemniaczane 190 ° C 12-18 

UŻYTKOWANIE 
1. Wyjmij koszyk z uchwytem. 
2. Wlej do frytkownicy 2 ~ 2,5 litra oleju. Poziom oleju musi znajdować się między znaczeniem MAX i MIN na 
powierzchni garnka. (RYS. 7) ! Stosować wyłącznie olej roślinny dobrej, jakości. Masło, margaryna, oliwa z oliwek 
lub tłuszcz zwierzęcy nie są zalecane ze względu na niższe temperatury palenia. 
3. Posmaruj okienko kontrolne odrobiną oleju. 
4. Podłącz zasilanie i ustaw termostat na wymaganą temperaturę. Lampka termostatu zgaśnie po osiągnięciu 
ustawionej temperatury. 
5. Włóż uprzednio osuszone (w największym stopniu jak jest to możliwe) produkty spożywcze do koszyka. Nie 
zapełniaj nadmiernie, nie przeciążaj koszyka! Pamiętaj, aby osuszyć wszystkie produkty przed smażeniem. 
Umieść w koszyku produkty spożywcze o możliwie jednakowej wielkości, co pozwoli na równomierną obróbkę 
termiczną! 
6. Włóż koszyk do frytkownicy. Zamknij pokrywę. Przekręć uchwyt koszyka w dół, aby koszyk wraz jego 
zawartością zostały zanurzone w oleju. Nie dodawaj wody ani innych płynów do oleju. Nawet niewielkie ilości wody 
spowodują rozpryskiwanie się oleju. 
7. Po zakończeniu procesu smażenia wyjmij koszyk z oleju. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć pokrywę. 

 
PORADNIK 
1. Używaj tylko metalowych przyborów kuchennych z izolowanymi uchwytami. 
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas smażenia, zwłaszcza, gdy dzieci są w pobliżu. 
3. Odpowiednio dobieraj temperaturę smażenia. Produkty spożywcze, które zostały uprzednio ugotowane lub też zostały poddane obróbce termicznej w inny 
sposób wymagają mniejszego czasu smażenia.  
 
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego 
2. Wyjmij koszyk z urządzenia. 
3. Całkowicie ostudzić olej. Olej lub tłuszcz utrzymuje temperaturę przez długi czas po użyciu. Nie próbuj przenosić frytkownicy, gdy jest jeszcze gorąca. 
4. Olej może być używany wielokrotnie. Uzyskaj optymalne wykorzystanie frytkownicy, zawsze mając ją gotową do użycia. Jednym ze sposobów jest pozostawienie 
w niej schłodzonych olejów w gotowości do następnej sesji smażenia, z zamkniętą pokrywą działającą, jako osłona przeciwpyłowa. 
5. Po każdym użyciu olej powinien być filtrowany. 
6. Po spuszczeniu oleju frytkownicę należy wytrzeć papierem chłonnym, następnie wilgotną szmatką z odrobiną detergentu, a na koniec oczyścić suchą szmatką. 
7. Powierzchnię zewnętrzną czyść za pomocą wilgotnej gąbki lub ścierki, nie używaj środków ściernych ani zmywaków. 
8. Koszyk myj w ciepłej wodzie z detergentem. 
9. Po około 60 sesjach smażenia usuń zużyty filtr i zastąp go nowym. 
 
DANE TECHNICZNE: 

 ZASILANIE: AC220-240, 50 / 60Hz  
 MOC: 1800 W 
 POJEMNOŚĆ MISY: 2,5 L. 

 
 
RECYKLING 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

Urządzenia nie należy wyrzucać razem z zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu 
eksploatacji urządzenie musi być dostarczone do właściwego punktu zbiorczego w celu recyklingu sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego. Dzięki recyklingowi starych urządzeń, w znacznym stopniu przyczyniasz 
się do ochrony zasobów naturalnych i zapewniasz bezpieczną dla środowiska i zdrowia utylizację. 
 

 
IMPORTER: 
 
iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 789 440 800, www.ibe-technologies.com 
 

 
SERWIS: 
 
iBE Technologies Sp. z o.o. 
ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 
tel: (+48) 606 286 900, e-mail: serwis@ibe-technologies.com 

          

 
PRODUCENT: ZILAN GROUP, Aksaray Mahallesi, Katip Kasım Bostanı Sk. No:6, 34096 
Fatih/İstanbul, Türkiye, tel: +90 212 632 23 23, e-mail: info@zilangroup.com 

 


