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Szanowni Państwo, 

dziękujemy za wybór frytkownicy powietrznej 4Swiss ABB-021. 

Niech nie zmyli Was potoczna nazwa "frytkownica"! To w istocie bardzo 
wydajny opiekacz, w którym można przygotować niezliczoną ilość pysznych i 
zdrowych potraw bez użycia tłuszczu.

Poniższa instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące uruchomienia,  
użytkowania i konserwacji urządzenia.
 
Zamieszczono w niej także zalecenia bezpieczeństwa. Prosimy o uważne 
zapoznanie się z instrukcją oraz o zachowanie jej. 

Uprzejmie informujemy, że systematyczna obsługa, konserwacja i czyszczenie 
są podstawą bezproblemowej eksploatacji urządzenia.

W przypadku pytań, wątpliwości lub nieprawidłowości pozostajemy do  
Państwa dyspozycji. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na ostatniej 
stronie instrukcji.

       Zespół 4Swiss



 

SPECYFIKACJA
_________________________________________________________________

 Nazwa produktu:    Frytkownica powietrzna 
 Nazwa modelu:    ABB-021
 Zasilanie:     220V - 50Hz CE 
 Znamionowy pobór mocy:   1350 W 
 Obszar instalacji: 	 	 	 Do	użytku	domowego	/	biurowego
 Waga:   	 	 5,4	kg	
 Wymiary:  	 	 280	x	368	x	337	mm	

OPIS PRODUKTU
_________________________________________________________________

Frytkownica	powietrzna	4Swiss	ABB-021	cyrkuluje	ultra	gorące	powietrze	wokół	jedzenia,	
eliminując	potrzebę	użycia	oleju,	który	można	znaleźć	w	typowych	przepisach.	Intensywny	
nawiew	 gorącego	 powietrza	 zapewnia	 zdrowsze	 posiłki,	 jednocześnie	 dając	 świetne	
rezultaty	 smakowe	 -	 	 potrawy	 pysznie	 chrupiące	 na	 zewnątrz	 i	 idealnie	 dopieczone	
wewnątrz.	Chrupiące	frytki,	warzywa,	kurczak,	ryby,	steki	i	inne	dania	są	na	wyciągnięcie	
ręki,	 a	 do	 tego	 urządzenie	 jest	 łatwe	w	 konserwacji	 -	 szybko	 się	 je	 czyści,	 bez	 tłustego	
bałaganu.

Urządzenie	wyposażone	jest	w	unikalny,	bardzo	efektywny	halogen	grzewczy,	który	podczas	
pracy	urządzenia	zarówno	nagrzewa,	jak	i	oświetla	potrawy	wewnątrz	komory	grzewczej.	
Halogen	sterowany	jest	przez	układ	termostatu	i	nie	pracuje	w	trybie	ciągłym.	Tym	samym,	
wizualny	efekt	podświetlenia	można	zaobserwować	tylko	podczas	cyklu	grzania	halogenu.
W	 czasie	 pracy	 urządzenia,	 halogen	 włącza	 się	 i	 wyłącza	 w	 różnych	 odstępach	 czasu	
(zależnych	do	temperatury),	co	jest	zjawiskiem	zamierzonym	i	prawidłowym.

Ponieważ	bezpieczeństwo	i	satysfakcja	użytkowników	są	naszym	priorytetem,	urządzenie	
zostało	zbudowane	zgodnie	z	najwyższymi	standardami	bezpieczeństwa	i	funkcjonalności.

SPIS TREŚCI 
_________________________________________________________________

1.	Ostrzeżenia	dotyczące	bezpiecznego	użytkowania
2.	Budowa	urządzenia	
3.	Instalacja	i	użytkowanie	
		 3.1	Konfiguracja	i	pierwsze	użycie
	 3.2	Sterowanie	i	obsługa
4.	Programy	predefiniowane
5.	Czyszczenie	i	konserwacja
6.	Rozwiązywanie	problemów



1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
_________________________________________________________________
 
1.	 Urządzenie	opieka	potrawy	gorącym	powietrzem,	bez	użycia	oleju.	Nigdy nie należy 

nalewać oleju do urządzenia.	Może	to	spowodować	pożar,	obrażenia	ciała,	uszkodzenie	
urządzenia	oraz	utratę	gwarancji.

2.	 Zalecamy	podłączać	urządzenie	do	sieci	bez	używania	przedłużacza.	Krótki	przewód	
zasilający	został	specjalnie	zaprojektowany	jako	środek	bezpieczeństwa,	zmniejszający	
ryzyko	 chwycenia	 lub	 zabawy	 przewodem	 przez	 dzieci	 oraz	 chroniący	 użytkownika	
przed	potknięciem	się	o	długi	przewód.	

3.	 Urządzenie	przeznaczone	jest	wyłącznie	do	użytku	wewnątrz	pomieszczeń.	Nigdy	nie	
należy	używać	urządzenia	na	zewnątrz.

4.	 Urządzenie	nagrzewa	się	podczas	pracy.	Należy	zachować	ostrożność	i	uwagę	podczas	
obsługi	urządzenia	oraz	akcesoriów,	aby	uniknąć	poparzeń	lub	obrażeń.

5.	 Przed	użyciem	należy	upewnić	 się,	 że	urządzenie	 jest	 ustawione	na	 równej,	 czystej	 
i	suchej	powierzchni.

6.	 Należy	umiejscowić	urządzenie	z	dala	od	dzieci	lub	osób,	których	zdolności	fizyczne,	
sensoryczne	lub	umysłowe	mogą	uniemożliwić	bezpieczne	korzystanie	z	urządzenia.

7.	 Aby	 wyeliminować	 ryzyko	 zadławienia	 się	 przez	 małe	 dzieci,	 należy	 z	 urządzenia	
usunąć	i	wyrzucić	folie	ochronne	oraz	foliowe	opakowania	akcesoriów.

8.	 Nie	 należy	 umieszczać	 urządzenia	 w	 pobliżu	 gorących	 palników	 gazowych,	
ceramicznych,	indukcyjnych	lub	elektrycznych.	Może	to	spowodować	obrażenia	ciała,	
uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

9.	 Aby	 zapobiec	 porażeniu	 prądem,	 nigdy	 nie	 należy	 zanurzać	 przewodu	 urządzenia	
w	 wodzie	 lub	 innej	 cieczy.	 Nie	 należy	 płukać	 obudowy	 urządzenia	 w	 wodzie	 
lub	 jakimkolwiek	 innym	płynie.	Może	 to	 spowodować	 obrażenia	 ciała,	 uszkodzenie	
urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

10.	 Urządzenie	nie	służy	to	podgrzewania	płynnych	posiłków.	Należy	zachować	szczególną	
ostrożność	podczas	kontaktu	z	gorącym	jedzeniem	i	gorącymi	powierzchniami.	

11.	 Nie	 należy	 przemieszczać	 urządzenia,	 gdy	 jest	 włączone	 i	 używane.	 Może	 
to	spowodować	obrażenia	ciała,	uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

12.	 Płyta	do	smażenia,	 stalowy	stojak	 i	 szpikulce	mogą	być	bardzo	gorące	podczas	 i	po	
zakończeniu	smażenia.	Należy	używać	rękawic	ochronnych,	aby	uniknąć	poparzenia.

13.	 Należy	 regularnie	 sprawdzać	 urządzenie	 oraz	 jego	 kabel	 zasilający	 i	 wtyczkę.	 Nie	
należy	używać	urządzenia,	 jeśli	 przewód	 zasilający	 lub	wtyczka	 są	uszkodzone.	 Jeśli	
urządzenie	 działa	 nieprawidłowo	 lub	 jest	 uszkodzone	w	 jakikolwiek	 sposób,	 należy	
skontaktować	się	z	Działem	Obsługi	Klienta	4Swiss.

14.	 Urządzenie	przeznaczone	jest	wyłącznie	do	użytku	domowego.	Nigdy	nie	należy	używać	
urządzenia	jako	gastronomicznego,	lub	do	celów	innych	niż	jego	przeznaczenie.	Może	
to	spowodować	uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

15.	 Nie	należy	używać	ściernych	środków	czyszczących,	wełny	stalowej	ani	zmywaków	do	
czyszczenia	urządzenia.	Więcej	informacji	w	rozdziale	„Czyszczenie	i	konserwacja”.



16.	 Aby	uniknąć	obrażeń,	nie	należy	przeciągać	przewodu	przez	krawędź	blatu.
17.	 Nie	należy	zakrywać	otworów	wlotu/wylotu	powietrza	z	tyłu	urządzenia	gdy	jest	ono	

używane.	Może	to	spowodować	nierównomierne	pieczenie	i	uszkodzenie	urządzenia.
18.	 Nie	 należy	 podłączać	 urządzenia	 do	 zewnętrznego	 wyłącznika	 czasowego	 

lub	oddzielnego	systemu	zdalnego	sterowania.
19.	 Należy	zapewnić	nie	mniej	niż	10	cm	przestrzeni	wokół	urządzenia	dla	prawidłowej	

cyrkulacji	powietrza.
20.	 Nie	 należy	 używać	 urządzenia	 lub	 jego	 akcesoriów	 w	 kuchence	 mikrofalowej,	

tosterze,	 piecu	 konwekcyjnym,	 piekarniku,	 na	 ceramicznej,	 elektrycznej,	 gazowej	
lub	 indukcyjnej	 płycie	 kuchennej	 lub	 grillu.	 Może	 to	 spowodować	 obrażenia	 ciała,	
uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

21.	 Przed	 użyciem	 należy	 upwenić	 się,	 że	 urządzenie	 jest	 czyste.	 Należy	 utrzymywać	
przewód	zasilający	z	dala	od	gorących	powierzchni.

22.	 Urządzenie	 wyposażone	 jest	 w	 3-żyłową	 wtyczkę	 z	 uziemieniem.	 Należy	 zawsze	
podłączać	przewód	zasilający	do	uziemionego	gniazdka	elektrycznego.

23.	 Przed	czyszczeniem	lub	przechowywaniem	należy	odłączyć	urządzenie	i	pozwolić	mu	
ostygnąć.

24.	 Nie	 należy	 ogrzewać	 zamkniętych	 puszek	 z	 jedzeniem	 w	 urządzeniu.	 Może	 to	
spowodować	obrażenia	ciała,	uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

25.	 Do	urządzenia	nie	należy	wkładać	jadzenia	w	opakowaniach	nieprzystosowanych	do	
wysokich	 temperatur,	 dotyczy	 to	 plastikowych	 folii,	 pojemników	 styropianowych,	
opakowań	plastikowych	 i	papierowych.	Dopuszcza	się	stosowanie	specjalnych	toreb	
i	 rękawów	 do	 pieczenia,	 z	 zachowaniem	 szczególnej	 ostrożności.	 Należy	 mieć	 na	
uwadze,	że	rękaw	do	pieczenia	zwiększa	swoją	objętość	w	czasie	pieczenia	oraz	należy	
bezwzględnie	zapewnić,	aby	rękaw	nie	dotykał	grzałki	halogenowej	i	jej	osłony.

26.	 Należy	używać	urządzenia	wyłącznie	z	akcesoriami	firmy	4Swiss.	Używanie	akcesoriów	
innych	firm	może	spowodować	uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

27.	 Nie	 należy	 umieszczać	 urządzenia	 na	 lub	 w	 pobliżu	 łatwopalnych	 powierzchni/
materiałów,	takich	jak	poduszki,	obrusy	lub	zasłony.	Może	to	spowodować	obrażenia	
ciała,	uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

28.	 Gorące	powietrze	wydostaje	się	przez	wylot	powietrza,	gdy	urządzenie	jest	używane.	
Aby	 uniknąć	 obrażeń,	 należy	 zawsze	 trzymać	 ręce	 i	 twarz	 z	 dala	 od	 otworów	
wentylacyjnych	i	wylotowych.

29.	 Aby	 uniknąć	 obrażeń,	 należy	 zachować	 ostrożność	 podczas	 otwierania	 szuflady	
urządzenia.

30.	 Jeśli	z	urządzenia	zacznie	wydobywać	się	dym,	należy	natychmiast	odłączyć	urządzenie	
i	rozproszyć	dym	przed	otwarciem	szuflady.

31.	 Należy	upewnić	się,	że	jedzenie	nie	wystaje	poza	boki	szuflady	urządzenia.	Wypełnienie	
szuflady	 ponad	 jej	 pojemność	 może	 spowodować	 obrażenia	 ciała,	 uszkodzenie	
urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.

32.	 Nigdy	nie	należy	napełniać	urządzenia	olejem.	Może	to	spowodować	obrażenia	ciała,	
uszkodzenie	urządzenia	i	unieważnienie	gwarancji.
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2. BUDOWA URZĄDZENIA 
_________________________________________________________________

Urządzenie	 składa	 się	 z	 głównej	obudowy	 z	 jednostką	grzewczą	 i	 szybkim	cyrkulatorem	
powietrza,	 wyjmowanej	 szuflady	 z	 okienkiem	 oraz	 wyjmowanej	 płyty	 do	 smażenia	 
na	chrupko.

Panel	dotykowy

Pokrętło

Wyjmowana	szuflada

Okienko

Wnętrze	szuflady Płyta	do	smażenia
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3. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE
_________________________________________________________________

3.1 Konfiguracja i pierwsze użycie

Przed	pierwszym	użyciem	urządzenia	należy	umyć	szufladę	i	tacę	ręcznie	lub	w	zmywarce	
do	naczyń.	Należy	upewnić	się,	że	wszystkie	części	są	czyste	i	suche,	a	następnie	umieścić	
urządzenie	na	czystej,	płaskiej	powierzchni.

Aby	rozpocząć	użytkowanie	należy:

1.	 Włożyć	płytę	do	smażenia	do	szuflady	i	umieścić	na	niej	jedzenie.	Następnie	wsunąć	
szufladę	do	głównej	obudowy,	aż	do	całkowitego	zamknięcia.

2.	 Podłączyć	urządzenie	do	prądu	i	ustawić	żądany	czas	i	temperaturę	za	pomocą	panelu	
sterowania	 oraz	 pokrętła	 lub	 wybrać	 żądany	 predefiniowany	 program	 obracając	
pokrętło.	 Nacisnąć	 pokrętło,	 aby	 rozpocząć	 pieczenie.	 Więcej	 informacji	 na	 temat	
ustawiania	czasu	i	temperatury	znajduje	się	w	podrozdziale	„Sterowanie	i	obsługa”.

3.	 W	 razie	 konieczności	potrząsać	 lub	odwracać	produkty	 znajdujące	 się	w	 szufladzie.	 
W	tym	celu	należy	wysunąć	szufladę	i	ostrożnie	obrócić	lub	potrząsnąć	żywnością.

4.	 Wsunąć	szufladę	z	powrotem	do	obudowy,	aż	do	całkowitego	zamknięcia.	Urządzenie	
zapamięta	 czas	 oraz	 ustawienia	 i	 będzie	 kontynuować	 pracę	 automatycznie	 od	
momentu	przerwania	pieczenia.

3.2 Sterowanie i obsługa

Panel	sterowania	urządzenia	składa	się	z	czterech	przycisków	dotykowych,	ekranu	LED,	który	
wyświetla	czas	i	temperaturę	oraz	pokrętła	do	wyboru	i	zatwierdzania	predefiniowanych	
ustawień,	czasu	i	temperatury.

Select

Czas

On/Off

Temperatura

Menu

Predefiniowane	programy

Dioda
sterowania
ręcznego
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Po	 podłączeniu	 do	 prądu,	 urządzenie	 wyda	 jeden	 sygnał	 dźwiękowy,	 a	 przyciski	
„czas”,	 „temperatura”	 i	 „on/off”	 podświetlą	 się.	 Po	 kolei	 zaświecą	 się	 na	 krótko	 diody	
predefiniowanych	 ustawień,	 a	 następnie	 zaświeci	 się	 dioda	 sterowania	 ręcznego.	
Urządzenie	po	włączeniu	zawsze	będzie	domyślnie	ustawione	na	tryb	ręczny.

Jeśli	urządzenie	nie	jest	używane	przez	ponad	5	minut,	przejdzie	w	tryb	uśpienia,	a	panel	
sterowania	przestanie	się	świecić.	Aby	wybudzić	urządzenie	należy	przekręć	pokrętło	lub	
dotknąć	przycisków	ekranu	dotykowego.	

Uwaga:	 Po	 zaświeceniu	 się	 kolejno	 każdej	 diody	 ustawień	 predefiniowanych,	 zaświeci	
się	dioda	sterowania	ręcznego.	Gdy	urządzenie	jest	podłączone	do	prądu,	zawsze	będzie	
domyślnie	ustawione	na	tryb	ręczny.

Temperatura
Aby	 wybrać	 temperaturę,	 należy	 nacisnąć	
przycisk	„temperatura”.	Następnie	przekręcić	 
pokrętło	 zgodnie	 z	 ruchem	 wskazówek	 
zegara,	 aby	 zwiększyć	 temperaturę	 
i	 przeciwnie	 do	 ruchu	 wskazówek	 zegara,	 
aby	 ją	 zmniejszyć.	 Temperatura	 jest	 
ustawiana	 w	 krokach	 co	 5	 stopni.	 Po	 
ustawieniu	 temperatury	 należy	 nacisnąć	
przycisk	„czas”,	aby	ustawić	czas	lub	nacisnąć	
pokrętło,	aby	rozpocząć	proces	pieczenia.

Select

Select

Select

Czas
Aby	 wybrać	 czas,	 należy	 nacisnąć	 przycisk 
„czas”.	 Następnie	 przekręcić	 pokrętło	 
zgodnie	 z	 ruchem	 wskazówek	 zegara,	 aby	
wydłużyć	 czas	 pieczenia	 i	 przeciwnie	 do	 ru-
chu	 wskazówek	 zegara,	 aby	 skrócić	 czas	
pieczenia.	 Czas	 ustawiany	 jest	 w	 krokach	
1-minutowych.	 Po	 ustawieniu	 czasu	 należy 
nacisnąć	 przycisk	 „temperatura”,	 aby	 
dostosować	 temperaturę	 lub	 nacisnąć	
pokrętło,	aby	rozpocząć	proces	pieczenia.

Select

Select

Select

Uwaga: Maksymalna	temperatura	urządzenia	wynosi	200°C,	a	maksymalny	czas	pieczenia	
60	minut.	Dla	programu	„suszenie	owoców”	maksymalny	czas	pracy	wynosi	240	minut.
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START
Po	 ustawieniu	 czasu	 i	 temperatury	 urządzenie	 jest	 gotowe	 do	 pracy.	 Należy	 nacisnąć	
pokrętło,	aby	rozpocząć	pieczenie.

STOP
Aby	 zakończyć	 pieczenie	 w	 dowolnym	 momencie	 pracy	 urządzenia,	 należy	 nacisnąć	
przycisk	„on/off”.

Uwaga:	 Pojedyncze	 naciśnięcie	 przycisku	 „on/off”	 spowoduje	 wstrzymanie	 procesu	
pieczenia.	Naciśnięcie	przycisku	dwa	razy	spowoduje	anulowanie	wybranego	programu.

Select

Select

PAUZA
Aby	 wstrzymać	 pieczenie,	 wystarczy	 
otworzyć	 szufladę	 urządzenia	 w	 dowolnym	
momencie	procesu	pieczenia.



4. PROGRAMY PREDEFINIOWANE
_________________________________________________________________

Frytkownica	 powietrzna	 4Swiss	 ABB-021	 posiada	 8	 predefiniowanych	 programów	
pracy:	 Chicken	 (kurczak),	 Beef	 (wołowina),	 French	 Chips	 (frytki),	 Toast	 (tosty),	 
Pre-heat	 (podgrzewanie	 wstępne),	 Reheat	 (odgrzewanie),	 Defrost	 (rozmrażanie),	
Dehydrate	(odwadnianie/suszenie	owoców).	

Aby	wybrać	predefiniowany	program	Smart	Cooking,	należy	obrócić	pokrętło.	Dioda	nad	
programem	sygnalizuje	aktualnie	wybrany	tryb.	Po	ustawieniu	żądanego	programu	należy	
nacisnąć	pokrętło,	aby	rozpocząć	pracę.

Aby	zmienić	czas	 lub	 temperaturę	predefiniowanego	programu,	należy	obrócić	pokrętło	
na	 żądany	 program,	 ale	 przed	 naciśnięciem	pokrętła	 "start/stop",	wybrać	 kolejno	 czas/
temperaturę,	ustawić	żądaną	wartość	parametru	i	wcisnąć	"start"	(pokrętło).

Poniżej	znajduje	się	temperatura	i	czas	predefiniowanych	programów:

• Chicken	(kurczak)	-	200°C,	30	min.*
• Beef	(wołowina)	-	200°C,	20	min.*
• French	Chips	(frytki)	-	180	°C,15	min.*
• Toast	(tosty)	-	170°C,	10	min.*
• Pre-heat	(podgrzewanie	wstępne)	-	200°C,	3	min.*
• Reheat	(odgrzewanie)	-	170°C,	5	min.*
• Defrost	(rozmrażanie)	-	40°C,	7	min.*
• Dehydrate	(odwadnianie/suszenie	owoców)	-	40°C,	240	min.*

*Przybliżony	czas.	Długość	przygotowania	każdej	z	potraw	zależy	od	ilości,	jakości	i	wielkości	
składników.	Urządzenie	nie	służy	to	podgrzewania	płynnych	posiłków.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
_________________________________________________________________

Przed	przystąpieniem	do	czyszczenia	należy	zaczekać,	aż	urządzenie	całkowicie	ostygnie.	Aby	
wytrzeć	zewnętrzną	obudowę	urządzenia,	należy	użyć	czystej,	wilgotnej	ściereczki.	Płytę	do	
smażenia	oraz	szufladę	można	myć	w	zmywarce.	Po	umyciu	szuflady	w	zmywarce	przednia	
szyba	może	tymczasowo	zaparować	i	jest	to	zjawiskiem	normalnym.	Płyta	do	smażenia	i	
szuflada	mają	nieprzywierającą	powłokę	ceramiczną;	do	ich	czyszczenia	nie	należy	używać	
metalowych	 przedmiotów	 ani	 środków	 czyszczących	 o	właściwościach	 ściernych.Jeśli	 w	
zagłębieniu	 obudowy	 znajdują	 się	 resztki	 jedzenia	 lub	 inne	 zanieczyszczenia,	 należy	 je	
usnąć	wilgotną,	czystą	ściereczką,	a	następnie	osuszyć	miejsce	czystą,	suchą	ściereczką.	

Uwaga:	 Metalowych	 sztućców	 lub	 szczypiec	 należy	 używać	 ostrożnie,	 unikając	
bezpośredniego	 kontaktu	 z	 powierzchniami	 szuflady	 i	 tacy.	 Do	 czyszczenia	 nie	 należy	
używać	środków	o	właściwościach	ciernych	(druciaków,	gąbek	ciernych,	itp.).
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6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
_________________________________________________________________

Poniżej	przedstawione	problemy	nie	muszą	oznaczać,	że	urządzenie	uległo	awarii.	Prosimy	
o	zapoznanie	się	z	prostymi	rozwiązaniami	najczęściej	występujących	problemów.

Problem 1
Światło	wewnątrz	urządzenia	zapala	się	i	gaśnie	co	pewien	czas.

Informacja:
Halogen	grzewczy	sterowany	jest	przez	układ	termostatu	i	nie	pracuje	w	trybie	ciągłym.
W	czasie	pracy	urządzenia,	halogen	włącza	się	i	wyłącza	w	różnych	odstępach	czasu
(zależnych	do	temperatury),	co	jest	zjawiskiem	zamierzonym	i	prawidłowym.

Problem 2
Jedzenie	jest	nierównomiernie	przyrządzane.

Możliwa	przyczyna:
Niektóre	potrawy	należy	obracać	lub	wstrząsać	podczas	pieczenia.

Rozwiązanie:
Podczas	pracy	urządzenia	należy	wysunąć	szufladę	i	potrząsnąć	zawartością	lub	odwrócić	
produkty	przy	pomocy	widelca	lub	szczypiec.

Problem 3
Z	urządzenia	wydobywa	się	biały	dym	podczas	procesu	pieczenia.

Możliwa	przyczyna:
Tłuszcz/olej	nagromadził	się	w	szufladzie	urządzenia.

Rozwiązanie:
Należy	 upewnić	 się,	 że	 w	 szufladzie	 nie	 zgromadził	 się	 tłuszcz	 lub	 olej.	 Należy	 czyścić	
szufladę	i	płytę	do	smażenia	po	każdym	pieczeniu.

Problem 4
Szuflada	nie	wsuwa	się	na	miejsce.

Możliwa	przyczyna:
Szuflada	jest	zbyt	pełna.

Rozwiązanie:
Nie	należy	napełniać	szuflady	ponad	jej	pojemność.	Żywność	nie	powinna	sięgać	powyżej	
górnej	krawędzi	szuflady.
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7. WARUNKI GWARANCJI  
_________________________________________________________________

Postanowienia	ogólne:
1.	 4Swiss	 Polska	 sp.	 z	 o.o.	 udziela	 gwarancji	 obejmującej	 wyłącznie	 wady	 powstałe	 

z	przyczyn	tkwiących	w	sprzedanym	urządzeniu	na	wszystkie	części	urządzenia.	
2.	 Gwarancja	udzielana	jest	na	okres	24	miesięcy	liczony	od	daty	sprzedaży	urządzenia	

Klientowi.	
3.	 Wady	fizyczne	urządzenia	ujawnione	w	okresie	gwarancji	będą	usuwane	(naprawiane)	

w	 systemie	 door-to-door	 w	 terminie	 14	 dni	 roboczych	 (poniedziałek	 –	 piątek,	 
z	 wyłączeniem	 dni	 ustawowo	 wolnych	 od	 pracy)	 od	 dnia	 otrzymania	 wadliwego	
urządzenia	od	Klienta	(z	wyłączeniem	czasu	tansportu	przez	kuriera).	

4.	 W	uzasadnionych	przypadkach	 (np.	konieczność	 importu	części	 z	 zagranicy),	4Swiss	
Polska	 sp.	 z	 o.o.	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 wydłużenia	 okresu	 naprawy,	 o	 czym	
niezwłocznie	poinformuje	Klienta.	

5.	 Warunkiem	 skorzystania	 z	 uprawnień	 przewidzianych	 niniejszą	 gwarancją	 jest	
dostarczenie	urządzenia	wraz	 z	 kopią	dowodu	 zakupu	 (faktura	 lub	paragon)	 i	 kopią	
Karty	Gwarancyjnej.	

6.	 Z	zastrzeżeniem	postanowień	przepisów	art.	581	ustawy	z	dnia	23	kwietnia	1964	roku	
–	Kodeks	cywilny,	okres	gwarancji	ulega	przedłużeniu	o	okres	od	zgłoszenia	reklamacji	
do	wydania	naprawionego	urządzenia	Klientowi.

7.	 Gwarancją	nie	są	objęte	uszkodzenia	powstałe	w	wyniku:
• upadku	urządzenia	lub	uderzenia	innym	przedmiotem,
• niewłaściwego	 tj.	 niezgodnego	 z	 zasadami	 podanymi	 w	 instrukcji	 obsługi,	

użytkowania	lub	przechowywania	urządzenia,	
• braku	należytej	dbałości	o	urządzenie,	w	tym	systematycznego	mycia		i	czyszczenia,
• użycia	 niewłaściwych	 środków	 czyszczących	 (np.	 detergentów,	 wybielaczy,	

środków	 szorujących),	 nieodpowiednich	 dla	 części	 wykonanych	 z	 tworzyw	
sztucznych,

• podłączenia	urządzenia	do	sieci	o	napięciu	niezgodnym	z	podanym	na	tabliczce	
znamionowej/	w	instrukcji	obsługi,

• nagłych	zdarzeń	losowych	(pożar,	powódź	itp.),
• używania	 urządzenia	 do	 celów	 komercyjnych	 o	 ile	 urządzenie	 przeznaczone	

jest	 wyłącznie	 do	 eksploatacji	 w	 warunkach	 indywidualnego	 gospodarstwa	
domowego,

• używania	urządzenia	do	celów	niezgodnych	z	jego	przeznaczeniem,
• napraw	 i	modyfikacji	 dokonywanych	 samodzielnie	 przez	 użytkownika	 lub	 inne	

nieuprawnione	osoby	czy	serwisy,	
• niewłaściwego	 opakowania,	 zabezpieczenia	 i	 przygotowania	 do	 transportu	

urządzenia	przez	Klienta.
8.	 Niezależnie	od	powyższego	gwarancją	nie	są	objęte	także	zmiany	barwy,	zmatowienia,	

przebarwienia	itp.	a	także	rysy,	otarcia	lub	mikropęknięcia	na	obudowie	i	akcesoriach	
dołączonych	do	urządzenia.

9.	 W	 ramach	 realizacji	 obowiązków	 gwarancyjnych	 4Swiss	 Polska	 sp.	 z	 o.o.	 usunie	
wyłącznie	 wady	 objęte	 niniejszą	 gwarancją,	 które	 zostały	 zawarte	 w	 zgłoszeniu
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	 reklamacyjnym.	Uszkodzenia,	o	których	mowa	w	pkt	7	mogą	zostać	usunięte	odpłatnie,	
na	żądanie	Klienta.	

10.	 Koszty	nieuzasadnionej	reklamacji	pokrywa	w	pełnej	wysokości	Klient.	
11.	 Niniejsza	 gwarancja	 nie	wyłącza,	 nie	 ogranicza,	 ani	 nie	 zawiesza	 uprawnień	 Klienta	

przysługujących	mu	z	tytułu	rękojmi.
12.	 W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszymi	warunkami	gwarancji	mają	zastosowanie	

odpowiednie	 przepisy	 ustawy	 z	 dnia	 23	 kwietnia	 1964	 roku	 –	 Kodeks	 cywilny	 oraz	
ustawy	z	dnia	30	maja	2014	roku	o	prawach	konsumenta.

DOOR-TO-DOOR:
1.	 Gwarancja	odbywa	się	w	systemie	„od	drzwi	do	drzwi”.	Oznacza	to,	że	4Swiss	Polska	

sp.	z	o.o.	w	okresie	gwarancji	pokrywa	koszty	odbioru	uszkodzonego	urządzenia	od	
Klienta	do	serwisu	oraz	ponownego	dostarczenia	urządzenia	do	Klienta.	

2.	 W	 przypadku	 uszkodzeń	 (objętych	 gwarancją),	 które	 wymagają	 odesłania	 całego	
urządzenia	do	serwisu,	odbierane	 jest	ono	od	Klienta	przez	kuriera	na	koszt	4Swiss	
Polska	 sp.	 z	 o.o.	 Następnie	 po	 naprawie/wymianie	 urządzenie	 jest	 ponownie	 do	
Klienta	 również	na	koszt	4Swiss	Polska	sp.	 z	o.o.	W	przypadku	uszkodzeń	 (objętych	
gwarancją),	 które	 nastąpiły	 w	 okresie	 obowiązywania	 gwarancji	 i	 nie	 wymagają	
odsyłania	 całego	 urządzenia,	 a	 jedynie	 części	 roboczych	 –	 koszty	 przesłania	 części	
do	serwisu	są	zwracane	Klientowi	po	uznaniu	reklamacji.	Koszty	odsyłania	części	do	
Klienta	w	przypadku	uznania	reklamacji	również	ponosi	4Swiss	Polska	sp.	z	o.o.	

3.	 Terytorialny	 zasięg	 ochrony	 gwarancyjnej	 obejmuje	 obszar	 Rzeczpospolitej	 Polskiej.	 
W	przypadku	przesyłek	z	zagranicy,	koszty	transportu	pokrywa	Klient.	

4.	 Klient	 zobowiązany	 jest	 do	 odpowiedniego	 przygotowania	 i	 zabezpieczenia	
urządzenia	na	czas	transportu,	w	taki	sposób,	aby	uniemożliwić	powstanie	uszkodzeń	
mechanicznych.	4Swiss	sp.	z	o.o.	zaleca	by	transport	realizowany	był	z	wykorzystaniem	
oryginalnego	opakowania	urządzenia,	a	w	braku	takiej	możliwości,	przy	zastosowaniu	
opakowania	o	zbliżonym	do	oryginalnego	rozmiarze	oraz	zapewniającego	zbliżony	do	
oryginalnego	 opakowania	 poziom	 zabezpieczenia	 urządzenia	 przed	 uszkodzeniami	 
w	transporcie.

5.	 Dla	 zapewnienia	 najszybszego	 procesu	 reklamacyjnego,	 zgłoszenia	 należy	 składać	
zgodnie	z	instrukcjami	znajdującymi	się	na	stronie	www.4swiss.info

Opieka	pogwarancyjna:
1.	 4Swiss	Polska	sp.	z	o.o.	zapewnia	możliwość	naprawy	zakupionych	u	niego	urządzeń	

także	po	upływie	okresu	gwarancji.	
2.	 Usługa	naprawy	w	okresie	pogwarancyjnym	 jest	odpłatna,	a	koszt	dostawy	do	 i	od	

serwisu	ponosi	Klient.	
3.	 4Swiss	 Polska	 sp.	 z	 o.o.	 posiada	 w	 sprzedaży	 zestaw	 głównych	 części	 zamiennych	 

i	podzespołów,	które	mogą	posłużyć	Klientowi	do	samodzielnej	naprawy	/	wymiany	
elementów,	które	uległy	uszkodzeniu	lub	zużyciu	w	okresie	pogwarancyjnym.	

4.	 4Swiss	 Polska	 sp.	 z	 o.o.	 nie	 gwarantuje	możliwości	 zakupu	 części,	 które	 nie	 są	 już	
dostępne	lub	których	produkcja	została	już	zawieszona.



UTYLIZACJA

Oznaczenie umieszczone na opakowaniu, akcesoriach lub instrukcji  
obsługi, oznacza że po zakończeniu eksploatacji urządzenia i dołączonych  
elektronicznych akcesoriów nie należy umieszczać ich w pojemnikach  
na odpady komunalne wraz z innymi odpadami pochodzącymi z  
gospodarstw domowych. 

Nieprawidłowe postępowanie z elektroodpadami może skutkować 
przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego lub  
narażeniem na utratę zdrowia z powodu  nieprawidłowej utylizacji.  
Należy oddzielić te odpady od pozostałych i przekazać je do recyklingu,  
umożliwiając ponowne wykorzystanie surowców.

W każdej gminie funkcjonuje PSZOK, który ma obowiązek gromadzić  
selektywnie elektroodpady. Użytkownicy domowi powinni skontakto-
wać się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt,  lub z jednostkami   
samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca   
gromadzenia i sposobu bezpiecznego recyklingu tych produktów. 

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą  
w celu uzyskania informacji na temat miejsca gromadzenia i sposobu  
bezpiecznego recyklingu tych produktów. Produktu nie należy usuwać 
wraz z innymi odpadami przemysłowymi. Przekazanie elektroodpadów 
do recyklingu powinno odbyć się za pomocą KPO pod kodem 16 02 13 
lub 16 02 14.

Postępowanie z odpadami powstałym po zakończeniu  
eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(przepisy dot. zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego).



4Swiss Polska Sp. z o.o.
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