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Pyszne i zdrowe
Innowacja dla Twojego zdrowia
W odżywianiu ważna jest zróżnicowana i dobrze zbilansowana dieta... ale chodzi o znacznie więcej niż
same składniki. Sposób ich przygotowania i przyrządzenia może mieć istotny wpływ na ich wartość
odżywczą i ogromne znaczenie dla ich smaku oraz konsystencji.
Odżywianie to zatem także różnice pod względem składu wśród różnych receptur i stosowanych
urządzeń kuchennych. Z tego względu firma opracowała specjalną serię urządzeń,
przeznaczonych dla ODŻYWIANIA Z WIĘKSZĄ PRZYJEMNOŚCIĄ: pomysłowych urządzeń kuchennych,
zachowujących wartości odżywcze i wzmacniających autentyczny smak składników potraw.

Oferujemy wyjątkowe rozwiązania
Firma inwestuje w procesy badawcze, aby móc zapewnić swoim klientom wyjątkowe
rozwiązania i zalety odżywcze, potwierdzone przez badania naukowe.

Informacje dla użytkownika
Od wielu lat firma oferuje urządzenia pomocne w przygotowywaniu posiłków, zapewniając
prędkość, wygodę i łatwość użytkowania.
Seria „Pożywne i pyszne" firmy pomaga codziennie :

• zachowując jakość naturalnych składników, najważniejszych dla Twojej diety,
• ograniczając użycie tłuszczu,
• na nowo odkrywając naturalny smak i zapach potraw,
• skracając czas poświęcony na przygotowywanie posiłków.

z tej serii produktów umożliwia wyczarowanie domowych frytek z 1 kilograma ziemniaków przy
użyciu zaledwie 1 łyżki (14 ml) Twojego ulubionego oleju!

Witamy w świecie !

Przyrządzaj przepyszne frytki – tak, jak lubisz!
Frytki z są pyszne – mają chrupiącą skórkę z zewnątrz, a wewnątrz są miękkie i delikatne – dzięki
opatentowanej technologii: mieszadłu, które delikatnie miesza potrawę i równo rozprowadza olej, a także
wyjątkowemu systemowi ogrzewającemu za pomocą ciepłego powietrza. Wybierz swoje składniki, olej,
przyprawy i zioła... a zajmie się całą resztą.

Tylko 3% tłuszczu*: wystarczy 1 łyżka (14 ml) oleju!
Jedna łyżka wybranego oleju wystarczy do przyrządzenia prawdziwych frytek z 1 kilograma ziemniaków.
Możesz mieć pewność, że stosujesz dokładnie odpowiednią ilość oleju, dzięki specjalnej łyżce dołączonej do
urządzenia.
*1 kg przygotowanych ziemniaków, pokrojonych na świeże frytki o grubości 13x13 mm i długości około 9
cm, smażone do utraty wagi o 55% przy użyciu 14 ml oleju.

Frytki i znacznie więcej!
umożliwia przyrządzanie wielu różnych potraw.

• Oprócz frytek i ziemniaków możesz urozmaicać posiłki szybko smażonymi warzywami, potrawami z
kruchego i soczystego mięsa mielonego, klopsami oraz chrupiącymi krewetkami, skorupiakami i
owocami.

: +

+ doskonale przyrządza także potrawy z mrożonki. Mrożonki to dobra alternatywa dla
świeżych produktów. To praktyczne rozwiązanie, zachowujące walory odżywcze i smak produktów.

Dołączona książka kucharska została stworzona specjalnie dla Ciebie przez nasz zespół  
ekspertów ds. ekonomii gospodarstwa domowego i żywienia. Oprócz tradycyjnych fry-

tek zawiera ona też nowe pomysły na frytki smakowe plus przepisy na zdrowe i
smaczne dania główne, a także nawet na desery!
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Najlepsze efekty przy użyciu , 
osiąga się przy przestrzeganiu naszych zaleceń odnośnie 

stosowanego rodzaju ziemniaków i oleju.
Ziemniak: codzienna równowaga i przyjemność!
Ziemniaki to znakomite źródło energii i witamin. Ziemniaki znacznie różnią się pod względem wielkości, kształtu
i smaku w zależności od odmiany, klimatu i warunków uprawy. Każda odmiana ma swój określony czas
sadzenia, zbierania, wielkość, barwę, trwałość i zastosowanie kulinarne. Cechy ziemniaka po przyrządzeniu
mogą być różne, w zależności od jego pochodzenia i sezonowości. 

Jakiej odmiany należy użyć?
Zasadniczo proponujemy używanie specjalnych ziemniaków, zalecanych do przyrządzania frytek. W wielu
supermarketach na opakowaniu podana jest informacja o tym, które odmiany nadają się do frytek. Jeżeli
ziemniaki są świeżo zebrane, mają dużą zawartość wody – zalecamy wówczas smażenie frytek przez kilka
dodatkowych minut.

Gdzie należy przechowywać ziemniaki?
Najlepszym miejscem do przechowywania ziemniaków jest ciemna piwnica lub szafka o niskiej temperaturze
(6-8°C), z daleka od źródeł światła.

Jak przygotować ziemniaki do ?

Aby uzyskać najlepszy efekt, zadbaj o to, aby frytki nie sklejały się ze sobą. W tym celu umyj całe ziemniaki,
a następnie pokrój je na frytki za pomocą ostrego noża lub krajalnicy do frytek. Frytki powinny być równe
co do wielkości, aby usmażyły się w tym samym czasie. Umyj pokrojone ziemniaki w dużej ilości zimnej wody,
aż woda stanie się całkiem czysta, tak aby usunąć jak najwięcej skrobi. Starannie osusz frytki za pomocą
czystej, chłonnej ściereczki. Frytki muszą być idealnie suche, zanim włożysz je do ; w przeciwnym
razie nie będą chrupiące. Aby sprawdzić, czy są wystarczająco suche, tuż przed smażeniem dotknij ich
papierowym ręcznikiem kuchennym. Jeżeli na papierze pojawi się wilgoć, osusz je ponownie. Pamiętaj, że
czas smażenia frytek będzie różny w zależności od wagi frytek i partii użytych ziemniaków.

Jak należy pokroić ziemniaki?
Wielkość frytki ma znaczenie dla jej chrupkości lub miękkości. Im cieńsze frytki, tym bardziej będą chrupiące;
i odwrotnie: grubsze frytki będą bardziej miękkie w środku. Możesz pokroić ziemniaki na frytki o następującej
grubości i długości, odpowiednio do swojego gustu:

Grubość: styl amerykański: 8 x 8 mm / cienkie: 10 x 10 mm / standard: 13 x 13 mm.
Długość: do około 9 cm.

Do użytku w Actifry zalecamy frytki o maksymalnej grubości 13 mm x 13 mm i długości do 9 cm.

Spróbuj różnych gatunków oleju, aby uzyskać zdrowy efekt
Możesz używać różnych gatunków oleju, jakie tylko wybierzesz, dodając do jedną łyżkę oleju na 1
kilogram ziemniaków. Za każdym razem wybieraj inny olej!

, umożliwia używanie całej gamy gatunków oleju:
•    Standardowe: oliwa z oliwek, olej z pestek winogron, olej kukurydziany, olej z orzeszków ziemnych, olej
słonecznikowy, olej sojowy*
• Smakowe: oleje z aromatycznymi ziołami, czosnkiem, chilli, cytryną...
• Specjalne: orzechowy*, sezamowy*… 

(*należy przyrządzać stosownie do wskazówek producenta)
Dzięki niskiej ilości oleju przy każdym użyciu, technologia pomaga zapewnić zdrowszą dietę, bardziej
zrównoważoną pod względem odżywczym.

: +

Przyrządzaj smaczne, zdrowsze frytki z + tak, jak lubisz!

umożliwia przyrządzanie frytek o lepszej wartości odżywczej. W celu uzyskania 
mocniejszego smaku dodaj 1 lub 2 dodatkowe łyżki oleju – poprawi to walory

smakowe, jednak zwiększy także zawartość tłuszczu.
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Ważne wskazówki
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie zostało zaprojektowane

zgodnie z regulacjami i dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa,
obowiązującymi w czasie jego produkcji (dyrektywa dot. niskiego napięcia,
zgodności elektromagnetycznej, regulacje dot. materiałów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, regulacje środowiskowe…).

• Sprawdź, czy napięcie zasilające jest zgodne z napięciem podanym na
urządzeniu (prąd zmienny).

• Z uwagi na różne obowiązujące standardy należy sprawdzić urządzenie w
autoryzowanym punkcie serwisowym, jeżeli ma być używane w kraju innym niż
kraj jego nabycia.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. W przypadku
użytkowania go do celów zawodowych, niewłaściwego użytkowania lub
niezastosowania się do niniejszych wskazówek producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, a warunki gwarancji nie mają zastosowania.

• Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi. Należy zachować instrukcję
do użytku w przyszłości.

Podłączenie do zasilania 
• Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, bądź po

awarii lub upadku lub jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia. Zwróć
urządzenie do miejsca, w którym zostało ono zakupione.

• Nie używaj przedłużacza. Jeżeli ponosisz odpowiedzialność za takie
działanie, używaj wyłącznie przedłużacza w dobrym stanie i odpowiedniego
do zasilania urządzenia.

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zwrócić się do
producenta z wnioskiem o jego wymianę. Zwróć urządzenie do miejsca, w
którym zostało ono zakupione. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.

• Nie zostawiaj przewodu w położeniu zwisającym.
• Nie wolno ciągnąć za kabel w celu odłączenia urządzenia od zasilania.
• Odłączaj urządzenie od zasilania bezpośrednio po użyciu; przy przenoszeniu

urządzenia; przed czyszczeniem lub konserwacją.

Użytkowanie urządzenia
• Należy użytkować urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na

działanie wysokich temperatur, w miejscu oddalonym od rozpryskującej się
wody i od źródeł ciepła.

• Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie jego działania. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym

dzieci) o niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani przez
osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy bądź doświadczenia, chyba że
będą one używać urządzenia pod nadzorem innych osób lub otrzymają
wcześniej wskazówki odnośnie użytkowania urządzenia od osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.  

• Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się oneurządzeniem.
• Niniejsze urządzenie elektryczne działa w wysokiej temperaturze, która

może powodować oparzenia. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia
(pokrywa, elementy metalowe...).

• Nie włączaj urządzenia w pobliżu materiałów palnych (rolety, zasłony...) ani w
pobliżu zewnętrznych źródeł ciepła (kuchenka gazowa, gorąca płyta... itp.).

• W przypadku pożaru nie próbuj ugasić ognia wodą. Odłącz urządzenie od
zasilania. Zamknij pokrywę, o ile nie jest to niebezpieczne. Stłum ogień wilgotną
szmatką.

• Nie przemieszczaj urządzenia pełnego gorącej potrawy.
• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie!

Smażenie
• Urządzenie nie jest przeznaczone do potraw o dużej zawartości płynu (np.

zupy, gotowane sosy...).
• Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli patelnia jest pusta.
• Nie wolno przeładowywać patelni, przekraczać wskazanej ilości ani

oznaczenia maksymalnego poziomu żywności (dotyczy tylko frytek).
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Krótkie wprowadzenie
Przed pierwszym użyciem
• Aby zdjąć pokrywę – rys. 1, naciśnij jednocześnie przyciski do otwierania

pokrywy (13) i podnieś zapadkę (3), aby zdjąć pokrywę – rys. 2.
• Wyjmij łyżkę.  
• Podnieś rączkę w położenie poziome, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia w

momencie jej zablokowania.
• Wyjmij patelnię – rys. 3. 
• Aby wyjąć mieszadło, podnieś jasnoszarą dźwignię blokującą, znajdującą się

przy mieszadle. Połóż kciuk na górze mieszadła, a palec wskazujący i
środkowy pod dźwignią blokującą; podnieś dźwignię palcami, aby
odblokować mieszadło – rys. 4a.

• Wszystkie wyjmowane części nadają się do mycia w zmywarce – rys. 5 lub
mogą być myte za pomocą miękkiej gąbki i płynu do zmywania.

• Przetrzyj podstawę urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki i płynu do
zmywania.

• Opłucz i starannie osusz części, zanim ponownie je złożysz w urządzeniu.
• Aby zamontować mieszadło, pociągnij jasnoszarą dźwignię blokującą do góry,

następnie umieść mieszadło na środku patelni i przesuń dźwignię blokującą w
dół – rys. 4b.

• Przy pierwszym użyciu urządzenie może wydzielać lekką woń: zjawisko to nie
jest szkodliwe i szybko zniknie. Nie ma to wpływu na działanie + ActiFry.

Przyrządzanie potraw
• Umieść żywność na patelni, dbając o równomierne rozłożenie, nie

przekraczając maksymalnej ilości (p. tabela smażenia, s. 6-8).
• Dodaj olej łyżką – rys. 7, rozprowadzając go równomiernie (p. tabela

smażenia, s. 6-8).
(1 łyżka oleju = 14 ml oleju)

• Odblokuj rączkę i złóż ją całkowicie w obudowie – rys. 8.
• Zamknij pokrywę – rys. 9.

Smażenie
Ustawianie czasu smażenia
• Naciśnij przycisk do ustawiania minutnika, aby ustawić czas. Przytrzymaj

naciśnięty przycisk do momentu pojawienia się żądanego czasu na
wyświetlaczu  – rys. 10 (p. tabela smażenia, s.6-8).

• Teraz zwolnij przycisk. Wyświetla się wybrany czas (w minutach) i
rozpoczyna się odliczanie.

• W razie pomyłki lub skasowania wybranego czasu przytrzymaj przycisk
przez 2 sekundy, a następnie ponownie ustaw czas. 

5

1. Chłodne miejsce do dotykania pokrywy
2. Przezroczysta pokrywa
3. Zapadka do zdejmowania pokrywy
4. Łyżka do odmierzania (14 ml)
5. Dźwignia blokująca/zwalniająca mieszadło
6. Oznaczenie maksymalnego poziomu

żywności (dotyczy tylko frytek)
7. Zdejmowane mieszadło
8. Wyjmowana patelnia z nieprzywierającą

powierzchnią

9. Przycisk zwalniający rączkę patelni
10. Rączka patelni
11. Podstawa
12. Wyjmowany filtr
13. Przyciski do otwierania pokrywy
14. Minutnik cyfrowy
15. Przycisk wł./wył. 
16. Przycisk do ustawiania minutnika
17. Zdejmowany panel kontrolny (tylko w celu

uzyskania dostępu do pojemnika na baterię) 

Opis

Usuń wszystkie naklejki
i elementy opakowania.. 

Nie zanurzaj podstawy
w wodzie.

Przy pierwszym użyciu,
aby uzyskać najlepsze
efekty, zalecamy
wybranie potrawy,
której smażenie zajmuje
30 minut lub dłużej.

Nie wolno przekraczać
maksymalnego poziomu
frytek, zaznaczonego na
mieszadle – rys. 6. Nie
wolno pozostawiać łyżki
wewnątrz patelni
podczas przyrządzania
potraw.

UWAGA: minutnik
sygnalizuje koniec
czasu smażenia, ale nie
powoduje wyłączenia
frytownicy.
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Rozpoczęcie smażenia
• Naciśnij przycisk wł./wył. – smażenie rozpocznie się dzięki obiegowi

gorącego powietrza wewnątrz urządzenia – rys.11. Mieszadło obraca się
powoli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WWyyjjmmoowwaanniiee  ppoottrraawwyy
• Po zakończeniu smażenia rozlega się dźwięk minutnika. Aby wyłączyć ten

sygnał, naciśnij przycisk do ustawiania minutnika – rys.12.

• Naciśnij przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie  – rys. 13 a następnie
otwórz pokrywę.

• Podnieś rączkę, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia, i wyjmij patelnię – rys. 14.

• Potrawa jest gotowa do podania.

Tabela czasu smażenia
Podany czas smażenia stanowi wyłącznie wskazówkę i może się różnić w zależności od odmiany i partii
użytych ziemniaków.

Ziemniaki

Aby uniknąć ryzyka
oparzenia, nie dotykaj
pokrywy ani żadnych
innych elementów,
oprócz chłodnego
miejsca do dotykania.

RODZAJ ILOść OLEJ CZAS SMAżENIA

Frytki
standardowa

grubość
13 mm x 13 mm
długość do 9 cm

Świeże 1000 g* 1 łyżka oleju 40 - 45 min

Świeże 750 g* 3/4  łyżka oleju 35 - 37 min

Świeże 500 g* 1/2 łyżka oleju 28 - 30 min

Świeże 250 g* 1/4 łyżka oleju 24 - 26 min

Ziemniaki 
(w ćwiartkach)

Świeże 1000 g* 1 łyżka oleju 40 - 42 min

Mrożone 750 g Brak 14 - 16 min

Ziemniaki pokrojone
w kostkę 

Świeże 1000 g* 1 łyżka oleju 40 - 42 min

Mrożone 750 g Brak 30 - 32 min

Frytki

Mrożone –
odpowiednie tylko
do smażenia w

głębokim tłuszczu

750 g 
Standard

13mm x 13mm
Brak 35-40 min

Mrożone –
smażenie na 2 lub

3 sposoby,
odpowiednie do
piekarnika i grilla
(oraz dosmażenia 

w głębokim
tłuszczu).

750 g 
cienkie

10mm x 10mm
Brak 30-32 min

500 g 
styl amerykański

8mm x 8mm
Brak 25-27 min

Po otwarciu pokrywy
urządzenie przestaje
działać.

*Waga nie obranych ziemniaków

RODZAJ ILOść OLEJ CZAS SMAżENIA

Cukinie Świeże, w
plastrach 750 g 1 łyżka oleju

+ 150 ml zimnej wody 25 - 35 min

Słodka papryka Świeża, w
plastrach 650 g 1 łyżka oleju

+ 150 ml zimnej wody 20 - 25 min

Grzyby Świeże, w
ćwiartkach 650 g 1 łyżka oleju 12 - 15 min

Pomidory Świeże, w
ćwiartkach 650 g 1 łyżka oleju

+ 150 ml zimnej wody 10 - 15 min

Cebula Świeża, w
krążkach 500 g 1 łyżka oleju 15 - 25 min

Inne warzywa
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Mięso - drób
Aby dodać smaku do mięsa i drobiu, domieszaj do oleju trochę przypraw (na przykład papryki, curry, mieszanki ziół,tymianku...).

RODZAJ ILOść OLEJ CZAS SMAżENIA

Kąski z kurczaka

Świeże 750 g Brak 18 - 20 min

Mrożone 750 g Brak 18 - 20 min

Mrożone 12 sztuk 
(160 g) Brak 12 - 15 min

Paluszki z kurczaka Świeże 4 to 6 Brak 30 - 32 min

Nóżki z kurczaka Świeże 2 Brak 30 - 35 min

Piersi z kurczaka
(bez kości) Świeże 6 (około 750 g) Brak 10 - 15 min

Chińskie sajgonki Świeże 4 to 8 małe 1 łyżka oleju 10 - 12 min

Kotlety z jagnięciny Świeże
(grubość: 2,5-3 cm) 2 to 6 Brak 20 - 25 min*

Kotlety z
wieprzowiny

Świeże
(grubość: 2,5 cm) 2 to 3 Brak 18 - 23 min*

Filety wieprzowe Świeże 2 do 6, cienkie
plastry lub paski 1 łyżka oleju 12 - 15 min

Kiełbaski Świeże 4 do 8 (nakłute) Brak 10 - 12 min

Chilli Con Carne Świeże
( z mielonej wołowiny) 

500 g 1 łyżka oleju 30 - 40 min

Befsztyki

Świeże
(rostbef lub

polędwica, pokrojone
w paski o

grubości 1 cm)

600 g Brak 8 - 10 min

Klopsy Świeże 12 sztuk Brak 18 - 20 min

Ryby - skorupiaki
RODZAJ ILOść OLEJ CZAS SMAżENIA

Krewetki
panierowane Mrożone 18 sztuk

(280 g) Brak 10 min

Żabnica Świeża, pokrojona na
kawałki 500 g 1 łyżka oleju 20 - 22 min

Krewetki Gotowane 400 g Brak 10 - 12 min

Krewetki Jumbo King Mrożone i
rozmrożone 300 g (16 sztuk) Brak 12 - 14 min

*Obrócić w połowie czasu smażenia.

Desery
RODZAJ ILOść OLEJ CZAS SMAżENIA

Banany

Pokrojone w
plasterki 

500 g 
(5 bananów)

1 łyżka oleju + 1 łyżka
brązowego cukru 4 - 6 min

Zawinięte w folię
aluminiową 2 banany Brak 20 - 25 min

Wiśnie W całości Do 1000 g 1 łyżka oleju + 1-2 łyżki cukru 12 - 15 min

Truskawki
Małe: pokrojone w

ćwiartki; duże:
pokrojone wpołówki

Do 1000 g 1-2 łyżki cukru 5 - 7 min

Jabłka Pokrojone w
łódeczki 3 1 łyżka oleju + 2 łyżki cukru 15 - 18 min

Gruszki Pokrojone w
kawałki Do 1000 g 1-2 łyżki cukru 8 - 12 min

Ananas Pokrojone w
kawałki 1 1-2 łyżki cukru 8 - 12 min
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Wskazówki do smażenia z ActiFry
• Nie dodawaj soli do frytek, kiedy są jeszcze na patelni. Dodawaj sól dopiero

po wyjęciu frytek z urządzenia pod koniec smażenia.
• Dodając suszone zioła i przyprawy do ActiFry, wymieszaj je z odrobiną oleju

lub płynu. Jeżeli rozsypiesz je bezpośrednio na patelnię, zostaną po prostu
rozdmuchane przez system gorącego powietrza.

• Uwaga: przyprawy o silnym barwniku mogą spowodować wystąpienie
lekkich plam na mieszadle i częściach urządzenia. Jest to normalne zjawisko.

• Aby uzyskać najlepszy efekt, stosuj drobno posiekany czosnek zamiast
zmiażdżonego czosnku, co pozwoli uniknąć przylegania czosnku do mieszadła.

• Jeżeli używasz cebuli do potraw w ActiFry, najlepiej pokrój je na cienkie
plasterki zamiast siekać je na kawałki - będą się lepiej smażyć. Rozdziel
krążki cebuli przed dodaniem do patelni i szybko je przemieszaj, tak aby
były równo rozprowadzone w potrawie.

• W przypadku potraw mięsnych i drobiowych wyłączaj urządzenie i mieszaj
w patelni raz lub dwa razy w trakcie smażenia, tak aby jedzenie znajdujące
się na górze nie wysychało, a potrawa gęstniała w równym stopniu.

• Przygotuj warzywa w małych kawałkach lub w wielkości do szybkiego
podsmażania – dzięki temu nie będą surowe w środku.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do potraw o dużej zawartości płynu (np.
zupy, gotowane sosy...).

POTRAWA RODZAJ WAGA OLEJ CZAS SMAżENIA

Ratatouille Mrożonka 750 g Brak 20 - 22 min

Smażona ryba i
makaron Mrożonka 750 g Brak 20 - 22 min

Makaron carbonara Mrożonka 750 g Brak 15 - 20 min

Paella Mrożonka 650 g Brak 15 - 20 min

Ryż po kantońsku Mrożonka 650 g Brak 15 - 20 min

Chilli con carne Mrożonka 750 g Brak 12 - 15 min

Potrawy mrożone 
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Łatwe czyszczenie
Czyszczenie urządzenia
• Przed czyszczeniem urządzenia należy poczekać na jego całkowite ostygnięcie.
• Otwórz pokrywę – rys. 1 i podnieś zapadkę, aby zdjąć pokrywę – rys. 2.

• Podnieś rączkę w położenie poziome, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia w
momencie jej zablokowania – rys. 3.

• Wyjmij patelnię.
• Aby wyjąć mieszadło, podnieś dźwignię blokującą – rys. 4a.

• Wyjmij filtr, ciągnąc za górną część – fig. 3 a następnie umyj go.
• Wszystkie wyjmowane części nadają się do mycia w zmywarce – rys. 5 lub

mogą być myte za pomocą miękkiej gąbki i płynu do zmywania.
• Oczyść podstawę urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki i płynu do zmywania.
• Opłucz i starannie osusz części, zanim ponownie je złożysz w urządzeniu.
• Jeżeli jedzenie przywrze do patelni lub mieszadła bądź pozostaną na nich

przypalone resztki, nasącz je w ciepłej wodzie przed oczyszczeniem.
• Urządzenie jest wyposażone w patelnię o nieprzywierającej powierzchni:

zbrązowienie i zarysowania, które mogą się pojawić po długim użytkowaniu,
nie stanowią problemu i są normalnym zjawiskiem.

• Gwarantujemy, że nieprzywierająca powierzchnia spełnia wymogi regulacji
dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

9

Ochrona środowiska przede wszystkim!
Bateria minutnika

W urządzeniu użyta jest bateria typu – L1154.

• Aby wymienić baterię, zdejmij panel kontrolny za pomocą małego, płaskiego
śrubokręta jubilerskiego. Podnieś panel kontrolny, wkładając śrubokręt w szczelinę u
góry panelu. Zdejmij białą osłonę baterii i wymień baterię – fig 15. Ze względów
ekologicznych nie wyrzucaj zużytej baterii razem ze zwykłymi odpadami, tylko
zanieś ją do odpowiedniego punktu składowania odpadów.

• Włóż nową baterię, załóż z powrotem osłonę baterii i zamontuj panel kontrolny.

Niniejsze urządzenie zawiera cenne materiały, które mogą być poddane recyklingowi.
� Jeżeli zdecydujesz się wymienić urządzenie, wyjmij baterię i zanieś urządzenie do

lokalnego punktu składowania odpadów miejskich.

Nie zanurzaj podstawy
w wodzie.

Nie używaj szorstkich
ani szorujących
produktów do
czyszczenia i
szorowania.

Należy regularnie
czyścić wyjmowany
filtr.

Aby jak najdłużej
zachować właściwości
nieprzywierającej
patelni, nie używaj
metalowych przyborów
przy podawaniu
potraw.
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Urządzenie nie działa. Urządzenie nie jest podłączone do
zasilania. 

Sprawdź, czy urządzenie jest
prawidłowo podłączone do zasilania.

Przycisk wł./wył. nie jest całkowicie
wciśnięty.

Naciśnij przycisk wł./wył.

Przycisk wł./wył. jest wciśnięty, ale
urządzenie nie działa.

Zamknij pokrywę.

Silnik pracuje, ale urządzenie się nie
nagrzewa.

Skontaktuj się z punktem, w którym
urządzenie zostało zakupione.

Mieszadło się nie obraca. Sprawdź, czy mieszadło jest
prawidłowo zamocowane. Jeżeli
problem nadal występuje, skontaktuj
się z punktem, w którym urządzenie
zostało zakupione.

Mieszadło nie trzyma się na swoim
miejscu.

Mieszadło nie zostało zablokowane. Sprawdź, czy dźwignia blokująca jest
całkowicie zsunięta w dół.

Jedzenie nie smaży się równomiernie. Mieszadło nie zostało zamontowane. Zamontuj mieszadło.
Żywność nie została pokrojona w
kawałki o regularnych rozmiarach.

Pokrój żywność w kawałki o takim
samym rozmiarze.

Frytki nie zostały pokrojone w kawałki
o regularnych rozmiarach.

Pokrój frytki w kawałki o takim samym
rozmiarze.

Mieszadło zostało prawidłowo
zamontowane, ale się nie obraca.

Sprawdź, czy jest zsunięte w dół i czy
zatrzasnęło się na swoim miejscu. Jeżeli
problem nadal występuje, skontaktuj się
z punktem, w którym urządzenie
zostało zakupione. 

Frytki nie są wystarczająco chrupiące. Użyto nieodpowiedniej odmiany
ziemniaków.

Wybierz taką odmianę ziemniaków,
jaka jest polecana na frytki.

Ziemniaki są niewystarczająco umyte
i/lub nie zostały całkowicie osuszone.

Myj ziemniaki przez długi czas, aby
usunąć nadmiar skrobi, a następnie
odsącz i osusz je przed usmażeniem.
Muszą być całkowicie suche.

Frytki są zbyt grube. Pokrój frytki w cieńsze kawałki.
Maksymalny rozmiar frytek to 
13 mm x 13 mm.

Dodano zbyt mało oleju na daną ilość
frytek

Zwiększ ilość oleju (p. tabela
smażenia, s. 6-8).

Filtr jest zapchany. Oczyść wyjmowany filtr.
Frytki łamią się podczas smażenia. Użyto świeżo zebranych ziemniaków

– stąd duża zawartość wody. 
Zmniejsz ilość ziemniaków na 800 g i
dostosuj czas smażenia.

Jedzenie pozostaje na krawędzi
patelni.

Patelnia jest przepełniona. Przestrzegaj instrukcji dotyczących
maksymalnej ilości, podanych w tabelach
smażenia

Płyn ze smażenia przedostał się do
podstawy urządzenia.

Mieszadło nie jest prawidłowo
zamocowane, lub plomba mieszadła
jest uszkodzona.

Sprawdź, czy mieszadło jest
prawidłowo zamocowane. Jeżeli
problem nadal występuje, skontaktuj
się z punktem, w którym urządzenie
zostało zakupione. Nie używaj ActiFry
do przyrządzania zup ani potraw o
dużej zawartości płynu.

Minutnik nie działa. Bateria jest wyczerpana. Wymień baterię (p. rys. 15).
Urządzenie jest nadzwyczaj hałaśliwe. Mieszadło nie jest prawidłowo

zamocowane. 
Skontaktuj się z punktem, w którym
urządzenie zostało zakupione.

Mieszad∏o przestaje dzia∏aç podczas
sma˝enia.

Mieszadło nie jest prawidłowo
zamocowane. 

Za pomocą rękawicy kuchennej
zsuń mieszadło w dół, aż
zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Jeżeli to nie pomoże, skontaktuj
się z punktem, w którym urządze-
nie zostało zakupione.

PROBLEMY PRZYCZYNY POZAWIAZANIA

Jeżeli frytownica nie działa prawidłowo

W razie problemów lub zapytań odnośnie produktu najpierw skontaktuj się z naszą Infolinią 
0-801 300 421 (koszt jak za połączenie lokalne) 

lub odwiedź naszą stronę internetową – www.tefal.pl
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