
FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NDY-AF513R 

PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ
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Model Napięcie Moc Peak power Sterowanie

NDY-AF513R 220-240V
50-60Hz 1400W 1800W ZDALNE

Przed pierwszym użyciem:
1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, zdejmij taśmę samoprzylep-
ną lub etykiety z produktów i przechowuj je w odpowiedni sposób.
2. Przeczytaj niniejszą instrukcję.
3. Do czyszczenia pojemnika, tacy itp. używaj ciepłej wody, detergentu i 
gąbki nie rysującej powierzchni.
4. Wnętrze i zewnętrzną część urządzenia wycieraj ciepłą i wilgotną 
ściereczką. 
5.Ten produkt jest frytkownicą bezolejową – nie wlewaj tłuszczu do 
pojemnika.



OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem produktu należy w uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przezna-
czone do użytku komercyjnego lub przemysłowego. 
3. Należy podłączać do sieci o napięciu 220 - 240 V.
4. Urządzenia nie wolno demontować ani naprawiać samodzielnie.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z producen-
tem w celu wymiany przewodu na nowy.
6. Jeśli nikt nie jest obecny przy produkcie, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć 
wtyczkę.
7. Podczas używania produktu nie należy zakrywać wlotu i wylotu powietrza. 
8. Nie wolno dotykać wtyczki ani żadnych części wewnętrznych mokrymi dłońmi.
9. Aby nie uszkodzić produktu i zapobiec jego zapaleniu się, nie wolno umiesz-
czać w nim wody ani żadnego innego płynu.
10. Po użyciu należy odłączyć produkt od zasilania.
11. Nie wolno włączać urządzenia, jeśli pojemnik nie jest zamontowany. 
12. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać jego powierzchni ani części 
wewnętrznych. 
13. Jeśli użytkownik oddala się od urządzenia, konieczne jest odłączenie produk-
tu od prądu.
14. Obudowa urządzenia jest wyposażona w urządzenie elektroniczne i grzew-
cze, dlatego nie można jej moczyć w wodzie ani myć pod wodą.
15. Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
16. Każdy z boków urządzenia musi znajdować się w odległości co najmniej 10 
cm od ściany lub innych obiektów. Urządzenia nie można przykrywać żadnymi 
przedmiotami.
17. Podczas pracy urządzenia temperatura niektórych powierzchni jest bardzo 
wysoka. Dodano znak

                   „Nie dotykać – grozi poparzeniem!”

18. Włączonego produktu nie można pozostawiać bez nadzoru.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Nie zaleca się używania urządzenia do smażenia produktów o wysokiej zawarto-
ści tłuszczu, takich jak boczek, kiełbasa itp.
- Aby zapobiec zwarciu, samozapłonowi i innym niebezpieczeństwom, nie należy 
stosować zewnętrznego wyłącznika czasowego ani niezależnego systemu 
zdalnego sterowania do obsługi urządzenia.
- Przekąski, które można przyrządzać w piekarniku, można również przyrządzać 
w tym urządzeniu.
- Do przyrządzenia chrupiących frytek najlepsze są składniki o wadze 300-500 
gramów.
- Aby łatwo i szybko przyrządzić kanapki, należy użyć wstępnie wyrośniętego 
ciasta. W porównaniu z ciastem domowym, ciasto wstępnie wyrośnięte wymaga 
krótszego czasu gotowania.
- Jeśli chcesz upiec ciasto lub tartę jajeczną, ugotować kruche składniki czy skład-
niki do kanapek, użyj blachy do pieczenia lub foremki w zewnętrznym naczyniu 
(zorganizuj je we własnym zakresie).
- Można używać tego produktu do gorących potraw.
Uwaga: nie wypełniaj więcej niż połowę blachy do pieczenia, jeśli używasz 
takich składników  jak ciasta, kremy lub muffiny.
Uwaga: jeśli urządzenie nie jest wstępnie rozgrzane, czas gotowania należy
wydłużyć o 5 minut.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA PRODUKTU

1. Produkt należy umieścić na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni. Nie 
stawiaj produktu na blatach odpornych na ciepło.
2. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górnej części urządzenia ani 
przy otworze wylotowym, ponieważ blokuje to przepływ powietrza i utrudnia 
ogrzewanie gorącym powietrzem.
3. Najpierw umieść tacę w pojemniku, a następnie połóż na niej produkty do 
smażenia.
4. Podczas smażenia obróć potrawy dla lepszych efektów.



SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz zasilanie: wszystkie kontrolki na ekranie zostaną sprawdzone. Naciśnij 
przycisk start/pauza: urządzenie przejdzie w tryb gotowości i wyświetli domyślny 
tryb pracy. Następnie naciśnij przycisk menu, aby wybrać jeden z 8 programów 
obróbki żywności (przejdź od lewej do prawej: frytki, grill, krewetki, tarty jajeczne, 
udka z kurczaka, steki, ryby, warzywa). Możesz też wprowadzić ustawienia zgod-
nie z preferencjami: zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę oraz skrócić lub 
wydłużyć czas smażenia. Po wyborze programu naciśnij przycisk start, aby 
rozpocząć smażenie. Po zakończeniu pracy rozlegnie się pięciokrotny sygnał 
dźwiękowy.
2. Przycisk ustawień temperatury i czasu: naciśnij przycisk regulacji temperatury/-
czasu. Kiedy wyświetli się symbol „°C”, użyj przycisków „+” i „-”, aby zwiększyć lub 
zmniejszyć temperaturę. Kiedy wyświetli się symbol „Min”, użyj przycisków „+” i 
„-”, aby skrócić lub wydłużyć czas smażenia.
3.              Gdy urządzenie jest rozgrzane, zapala się lampka kontrolna i uruchamia 
się wentylator.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Produkt należy czyścić od razu po każdym użyciu.
Frytkownica ma powierzchnię warstwową. Do czyszczenia nie należy używać 
metalowych przyborów kuchennych ani środków czyszczących rysujących 
powierzchnię, ponieważ spowoduje to zniszczenie warstwy nieprzywierającej.
2. Po zakończeniu smażenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić 
urządzenie do ostygnięcia. Otwarcie pokrywy przyspieszy proces stygnięcia.
3. Jeśli do dna urządzenia przywarły zabrudzenia, należy nalać do pojemnika 
gorącą wodę i  pozostawić patelnię do namoczenia na około 10 minut. Następnie 
należy dodać niewielką ilość detergentu i wyczyścić za pomocą gąbki (miękką, 
nie rysującą częścią).
4. Jeśli konieczne jest wyczyszczenie osłony rurki grzewczej, należy to zrobić 
czystą szczotką po całkowitym ostygnięciu produktu.



ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW I ICH USUWANIE

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy najpierw sprawdzić możliwą przyczy-
ną w poniższej tabeli. Jeśli problem nie znajduje się w tabeli, produkt mógł ulec 
awarii. Zaleca się przekazanie produktu do dostawcy lub centrum serwisowego 
producenta w celu naprawy.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Dioda wskaźnika
nie włącza się
i nie działa.

Urządzenie nie
nagrzewa się lub
nagrzewa się
nieprawidłowo.

Wtyczka nie jest podłączona do 
gniazda elektrycznego.

Czasomierz nie jest włączony 
lub jest uszkodzony.

Ustaw włącznik w pozycji 
włączonej lub wyłączonej.

Przegrzany bezpiecznik. Sprawdź, czy bezpiecznik nie 
jest przegrzany lub uszkodzony.

Pokrywa nie jest zamocowana. Zamocuj pokrywę

Przegrzany bezpiecznik Ustaw włącznik w pozycji 
włączonej lub wyłączonej.

Pokrywa nie jest zamocowana.
Sprawdź, czy termostat nie jest 
uszkodzony i wymień go w razie 
potrzeby.

Sprawdź, czy wtyczka jest 
włożona do gniazda elektryczne-
go.

Poluzowane wewnętrzne 
połączenia.

Sprawdź, czy podłączenie ogrzewania 
jest prawidłowe. Jeśli nie, podłącz 
prawidłowo, aby umożliwić właściwą 
pracę urządzenia.
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Shenzhen Kingwise Technology Co., 
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Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 
Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China

Uwaga:
Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi odłącz 

urządzenie od prądu.


