
INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTOWNICA ZILANZLN3598  

1350 

1350 Watt 

220-240 Volt 

50-60Hz 

 

 

Wprowadzenie: 

Frytownica zapewnia łatwe i zdrowe przygotowanie twoich ulubionych składników. Używając 

szybkiego obiegu gorącego powietrza i grilla, masz możliwość przygotowania wielu dań. Najlepsze w 

tym jest to, że frytownica podgrzewa jedzenie ze wszystkich stron i większość składników nie 

potrzebuje oleju.  

 

Opis ogólny (Rys.1)  

1 Kosz 

2 Patelnia  

3 Uchwyt kosza 

4 Przycisk zwalniania kosza 

5 Światło sygnalizujące nagrzewanie  

6 Światło sygnalizujące włączenie urządzenia  

7 Minutnik (0-30min.) / Pokrętło służące do włączenia urządzenia 

8 Pokrętło kontroli temperatury  (80-200℃)  

9 Wlot powietrza 



10 Otwory wylotowe powietrza 

11 Główny przewód  

 

 

Ważne:  



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją ponieważ w trakcie użytkowania może pojawić się 

niebezpieczeństwo wynikające z nieumiejętnego użycia urządzenia.  

Niebezpieczeństwo: 

Nie zanurzaj i nie płucz urządzenia pod wodą ze względu na zagrożenie porażenia prądem.  

Chroń urządzenie przed dostaniem się cieczy do środka ze względu na zagrożenie porażenia prądem.  

Trzymaj wszystkie składniki w koszu by zapobiec kontaktowi ze elementami nagrzewającymi.  

Nie zakrywaj wlotu powietrza oraz otworów wylotowych powietrza, kiedy urządzenie pracuje.  

Napełnienie kosza olejem może grozić pożarem.  

Nie dotykaj wnętrza urządzenia w czasie pracy frytkownicy.  

Ostrzeżenie:  

Upewnij się, że napięcie urządzenia pasuje do napięcia do lokalnego napięcia sieciowego.  

Nie używaj urządzenia jeżeli jest jakiekolwiek uszkodzenie na wtyczce, kablu lub innej części.  

Nie naprawiaj i nie wymieniaj kabla w nieautoryzowanym serwisie.  

Trzymaj urządzenia i jego kabel poza zasięgiem dzieci.  

Trzymaj kabel urządzenia z dala od gorących powierzchni.  

Nie podłączaj urządzenia do uziemionego gniazdka. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest włożona 

prawidłowo.  

Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego timera.  

Nie umieszczaj urządzenia koło łatwopalnych materiałów takich jak obrus czy firanki.  

Nie umieszczaj urządzenia pod ścianą lub dotykając innego urządzenia. Zostaw pomiędzy 

urządzeniem a innymi powierzchniami (boki, góra) przynajmniej 10 cm przestrzeni.  

Nie umieszczaj nic na górze urządzenia.  

Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.  

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.  

Podczas pracy urządzenia gorąca para wydobywa się przez wylot powietrza. Trzymaj twarz i ręce w 

bezpiecznej odległości od pary i wylotów powietrza. Uważaj również na gorącą parę kiedy usuwasz 

patelnię z urządzenia.  

Wszystkie dostępne powierzchnie mogą się stać gorące w trakcie pracy urządzenia. (rys.2)  

Natychmiast odłącz urządzenie jeżeli widzisz ciemny dym wydobywający się z niego. Poczekaj aż dym 

się ulotni zanim usuniesz patelnię z urządzenia.  

 

Uwaga 

 

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pozycji horyzontalnej, na płaskiej i równej powierzchni.  

To urządzenie zaprojektowano tylko do użycia w domu. Może nie być odpowiednie do zastosowań w 

miejscach takich jak: pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, w 

hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu, ośrodkach oferujących noclegi ze śniadaniem, 

gospodarstwa rolnych. 

Gwarancja traci ważności jeżeli urządzenie używany jest w profesjonalnych bądź pół profesjonalnych 

celach, lub używane jest niezgodnie z instrukcją.  

Zawsze odłączaj kabel urządzenia od zasilania, gdy z niego nie korzystasz.  

Urządzenie potrzebuje około 30 min żeby się schłodzić. Po tym czasie można przenosić lub czyścić 

urządzenie.  



 

Automatyczny wyłącznik:  

 

Urządzenie posiada wbudowany timer, automatycznie wyłączy się kiedy timer zejdzie do 0. Można 

również zrobić to ręcznie przy pomocy pokrętła przekręcając je na zero w stronę przeciwną do ruchu 

wskazówek zegara.  

 

 

 

 

 

 

 

Pole elektromagnetyczne  

 

To urządzenia spełnia wymagania dla pola elektromagnetycznego. Przy prawidłowym użytkowaniu 

nie ma szkody dla ludzkiego organizmu w oparciu o dostępne dowody naukowe.  

 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 

1. Usuń wszystkie elementy opakowania., wszystkie naklejki i etykiety. • 

2.  Dokładnie wyczyść kosz i patelnię, używając ciepłej wody, niewielkiej ilości płynu do mycia 

naczyń oraz miękkiej gąbki. 

3. Wytrzyj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie urządzenia wilgotną ścierką.  

4. Niniejsza smażalnica wykorzystuje do działania strumień gorącego powietrza. Nie ma 

potrzeby napełniać patelni olejem lub innym tłuszczem do smażenia.  

 

Przygotowanie do użycia: 

1. Umieść urządzenie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni. Urządzenia nie wolno 

umieszczać na powierzchniach nieodpornych na działanie wysokich temperatur.  

2. Umieść prawidłowo kosz w urządzeniu. (rys.3) 

3. Nie nalewaj do patelni oleju oraz żadnej cieczy.  

4. Aby zapobiec przerwom w przepływie powietrza, nie należy umieszczać niczego na szczycie 

urządzenia.  

 

Użytkowanie urządzenia:  

Urządzenie może przygotować szeroki wachlarz dań, możesz skorzystać z książki z przepisami.  

 

Smażenie:  

1. Umieść wtyczkę zasilającą w uziemionym gnieździe elektrycznym.  

2. Ostrożnie wyciągnij patelnię ze smażalnicy. (rys. 4)  

3. Umieść przygotowywaną żywność w koszu.  

Uwaga: nie umieszczaj więcej jedzenia niż poziom max, może to wpłynąć na jakoś jedzenia.  

4. Wsuń patelnię z powrotem do smażalnicy. (rys. 5) Nie wolno używać patelni bez kosza. 

Uwaga: Nie wolno dotykać patelni w trakcie użytkowania ani przez pewien czas po jego 

zakończeniu. Jest ona elementem osiągającym wysoka temperaturę. Do trzymania patelni należy 

zawsze używać uchwytu. 



5. Ustaw odpowiednią temperaturę przy pomocy pokrętła. Zobacz część ‘ustawienia’ by 

określić prawidłową temperaturę (rys 6.)  

6. Ustal potrzebny na przygotowanie składników czas (Zobacz część ‘ustawienia’) 

7. By włączyć urządzenie, przekręć pokrętło na wymagany czas (rys. 7).  

Dodaj 3 minuty do czasu pracy urządzenia jeśli urządzenie jest zimne.  

Uwaga: 

Jeśli chcesz możesz również nagrzać urządzenie bez składników w środku. W tym celu ustaw 

pokrętło na więcej niż 3 minuty i poczekaj aż światełko oznaczające nagrzanie urządzenia się wyłączy 

(po około 3 minutach). Wtedy umieść kosz w urządzeniu i ustaw odpowiedni czas pracy.  

 

a. Światełko włącznika i nagrzewania włączają się.  

b. Timer zaczyna odliczać czas.  

c. Podczas smażenia przy użyciu strumienia gorącego powietrza lampka nagrzewania co jakiś 

czas włącza się i wyłącza. Sygnalizuje to włączanie i wyłączanie elementu grzejnego w celu 

utrzymania danej temperatury. 

d. Nadmiar oleju ze składników zbiera się na dole patelni.  

 

8. Niektóre składniki potrzebują by je wstrząsnąć w trakcie czasu przygotowania (Zobacz część 

‘ustawienia’). Wyciągnij kosz z urządzenia i wstrząśnij nim, a następnie umieść kosz w 

urządzeniu ponownie. (rys. 8)  

Uwaga: Podczas potrząsania nie wolno naciskać przycisku zwalniania kosza. (rys. 9)  

 

Wskazówka: Możesz usunąć kosz z patelni i wstrząsnąć jedynie kosz. Wyciągnij patelnię, umieść na 

powierzchni odpornej na temperaturę i wciśnij guzik zwalniający kosz. ( rys. 10)  

Wskazówka: Jeśli ustawisz czas przygotowania na połowę, musisz wstrząsnąć składniki kiedy 

usłyszysz dźwięk timera, a następnie musisz ustawić ponownie czas przygotowania.  

 

9. Dźwięk dzwonka minutnika sygnalizuje upłynięcie nastawionego czasu przygotowania. 

Należy wtedy wyciągnąć patelnię z urządzenia i umieścić ją na powierzchni odpornej na 

działanie wysokich temperatur. 

Uwaga: 

Możesz również wyłączyć urządzenie ręcznie. By to zrobić ustaw pokrętło temperatury na zero.  

10. Sprawdź, czy przygotowywana żywność jest gotowa do spożycia. Jeżeli artykuły spożywcze są 

jeszcze surowe, wsuń patelnię z powrotem do urządzenia i włącz je na klika minut. 

11. Aby wyjąć niewielkie produkty spożywcze (np. frytki), naciśnij przycisk zwalniania kosza i 

wyjmij go z patelni.  

 

Nie odwracaj zamocowanego do patelni kosza do góry dnem. W przeciwnym razie tłuszcz 

zgromadzony na dnie patelni spłynie na przygotowywaną żywność.  

Urządzenie i patelnia są nadal gorące. W zależności od składników może nadal wydobywać się 

gorąca para.  

 

12. Przełóż całą zawartość kosza na miskę lub talerz. 

Wskazówka: By wyjąć delikatne składniki, podnieś je przy pomocy szczypiec.  

13. Po przygotowaniu porcji żywności urządzenie jest gotowe do przygotowania kolejnej partii. 

 

 

 



Uwaga: Pamiętaj, że te ustawienia to jedynie wskazówki. Składniki różnią się od siebie w 

pochodzeniu, rozmiarze, marce, nie możemy zagwarantować najlepszych ustawień dla twoich 

składników.  

Ponieważ technologia szybkiego obiegu gorącego powietrza podgrzewa powietrze wewnątrz 

urządzenia, wyjęcie patelni na chwilę nie wpływa na przebieg procesu.  

Wskazówka:  

- Mała ilość składników z reguły potrzebuje trochę krótszego czasu przygotowania niż większe 

składniki.  

- Duża ilość składników z kolei wymaga trochę dłuższego czasu przygotowania.   

- Wstrząśnięcie mniejszych składników w połowie przygotowania optymalizuje efekt końcowy i może 

pomóc zapobiec nierównemu usmażeniu się składników.  

- Dodaj trochę oleju do ziemniaków by uzyskać efekt chrupkości. Smaż składniki w przeciągu kilku 

minut od dodania oleju.  

- Nie przygotowuj mocno tłustych składników jak kiełbasa w urządzeniu.  

- Przekąski przygotowywane w piekarniku mogą być również przygotowywane w urządzeniu.  

- Optymalna ilość by przygotować chrupiące frytki to 500 gram.  

- Użyj zakupionego w sklepie ciasta by przygotować nadziewane przekąski szybko i łatwo, które 

wymagają krótszego czasu przygotowania niż przekąski robione na cieście własnym.  

- Umieść tacę lub naczynie do pieczenia w koszu urządzenia jeśli chcesz upiec delikatne składniki lub 

ciasto.  

- Możesz również użyć urządzenie to podgrzewania składników. W tym celu ustaw temperaturę na 

150 stopni i czas na 10 minut.  

 

 

1. Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.  

Uwaga: Usuń patelnię by urządzenie wystygło szybciej.  

2. Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani 

szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie 

uszkodzić urządzenia. 

3. Dokładnie wyczyść patelnię i kosz, używając ciepłej wody, niewielkiej ilości płynu do mycia 

naczyń oraz miękkiej gąbki. 

Uwaga:  Patelnia i kosz mogą być myte w zmywarce.  

Wskazówka: Jeśli do kosza lub dna patelni przylega brud, napełnij patelnię ciepłą wodą z płynem do 

mycia naczyń. Umieść kosz na patelni i pozostaw oba przedmioty do namoczenia przez około 10 

minut. 

4. Wyczyść wnętrze urządzenia przy użyciu miękkiej gąbki.  

5. Wyczyść element nagrzewający szczotką do czyszczenia by usunąć wszelkie resztki jedzenia.  

 

Przechowywanie:  

1. Odłącz urządzenie.  

2. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.  

 

ŚRODOWISKO  

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. 

Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych. Robiąc to przyczyniasz się do ochrony środowiska. (rys.13)  

 

 



Gwarancja i serwis  

 

W przypadku potrzeby serwisu, informacji, bądź kłopotów skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.  

 

 

 

 

 

 



Problemy 

 

 

 

 

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie  

Urządzenie nie działa Urządzenie jest niepodłączone  Podłącz urządzenie do 
gniazdka 

 Nie ustawiłeś timera  Ustaw timer na odpowiedni 
czas 

Składniki nie są gotowe  Jest zbyt dużo składników w 
koszu 

Umieść w koszu mniej 
składników 

 Ustawiona temperatura jest 
zbyt niska  

Ustaw odpowiednią 
temperaturę  

Składniki usmażyły się 
nierównomiernie  

Niektóre składniki muszą być 
wstrząśnięte podczas smażenia  

Wstrząśnij składniki w połowie 
czasu pracy urządzenia  

Składniki nie są chrupiące po 
usmażeniu  

Użyłeś składników, które są 
przeznaczone do tradycyjnego 
smażenia w głębokim tłuszczu  

Użyj składników 
przeznaczonych do piekarnika 
lub nanieś nieco oleju na 
składniki by otrzymać efekt 
chrupkości  

Nie mogę prawidłowo 
umieścić kosza w urządzeniu  

Jest zbyt dużo składników w 
koszu  

Nie umieszczaj składników 
powyżej napisu MAX  

 Kosz nie jest umieszczona 
odpowiednio  

Umieszczając kosz poczekaj na 
kliknięcie oznaczające 
prawidłowe zamontowanie  

Z urządzenia wydobywa się 
biały dym  

Przygotowujesz tłuste składniki Kiedy używasz tłustych 
składników, tłuszcz opada na 
dno patelni powodując biały 
dym, oraz większe nagrzanie 
patelni. Nie ma to wpływu na 
pracę urządzenia i efekt 
końcowy.  

 Patelnia zawiera resztki 
tłuszczu z poprzedniego użycia  

Kiedy używasz tłustych 
składników, tłuszcz opada na 
dno patelni powodując biały 
dym. Upewnij się, że umyłeś 
patelnię przed ponownym 
użyciem.  

Świeże frytki są usmażone 
nierównomiernie  

Użyłeś złego rodzaju frytek Użyj świeżych ziemniaków 

 Nie wypłukałeś frytek 
odpowiednio przed 
smażeniem  

Wypłucz frytki by usunąć z nich 
skrobię 

Świeże frytki nie są chrupiące 
po usmażeniu  

Chrupkość frytek zależy od 
poziomu oleju i wody we 
frytkach  

Upewnij się, że odpowiednio 
osuszyłeś frytki przed 
dodaniem oleju  

  Potnij frytki na mniejsze 
kawałki 

  Dodaj trochę więcej oleju  



 

Recykling  

 

 

Ten produkt nosi symbol odpadów elektronicznych (WEEE).  

 

Oznacza to, że podlega Europejskiej Dyrektywie 2002/96/EC i musi być recyklingowany lub rozebrany 

na części by minimalizować jego wpływa na środowisko. Należy skontaktować się z władzami 

lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji. Produkty elektroniczne, które nie należą do selektywnego 

sortowania stanowią potencjalne ryzyko dla środowiska i zdrowia człowieka ze względu na obecność 

niebezpiecznych substancji.  
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Urządzenia, zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE. 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. 

Wyprodukowano w Chinach 

 

Importer do UE 

Zilanrom Trading S.R.L. Soseaua Bucuresti-Urziceni nr. 64B Com Afumați 077010, Romanya, DN2, Bükreş 

077010, Rumunia 

 

Dystrybutor w Polsce 

iBE Technologies Sp. z o. o. 

ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 

e-mail: kontakt@ibe-technologies.com 

 

Serwis 

iBE Technologies Sp. z o. o. 

ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce 

telefon: (+48) 606 286 900 

e-mail: serwis@ibe-technologies.com 

mailto:kontakt@ibe-technologies.com
tel:606286900
mailto:serwis@ibe-technologies.com

