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Horkovzdušná fritéza 
Art.-Nr. 5950731 

 

Příručka 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Před použitím přístroje si prosím 
pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej bezpečně pro budoucí použití. 
 

Díly a ovládací prvky  
 

1. zásobník na tuk  
2. fritovací koš 
3. ochranný kryt 
4. ON / OFF    
5. rukojeť 
6. přívod vzduchu 
7. indikátor napájení 
8. regulátor teploty (80-200 ° C) 
9. časovač (0-30 min.) 
10. odvod vzduchu 
11. síťový kabel 

 

Bezpečnostní pokyny 

 
- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně a důkladně přečtěte tyto pokyny. 

Uschovejte návod pro budoucí použití. 
- Tento výrobek obsahuje elektronické díly a topná tělesa. Přístroj nikdy neponořujte 

do vody nebo jiných tekutin a nečistěte ho vodou. 
- Nikdy nevytahujte zásobník na tuk při provozu fritézy. Pokud je to nutné, nejprve 

nastavte časovač na „0“ na ukončení fritování, než zásobník vytáhnete. 
- Nikdy prosím nezakrývejte přívod o odvod vzduchu během provozu. Nedotýkejte se 

přístroje, aby nedošlo k popálení či opaření. 
- Olej nelijte do koše nebo zásuvky (šuplíku), mohlo by to způsobit požár.  
- Během provozu proudí horký vzduch ven odvodním vývodem. Udržujte prosím 

bezpečný odstup. Nikdy nedávejte obličej, ruce nebo jiné částii těla do blízkosti 
vývodů. Pokud máte vytaženou zásuvku (šuplík), dejte pozor na horký vzduch 
proudící ven.  
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Bezpečnostní upozornění 
 

- Zajistěte, aby před uvedením přístroje do provozu bylo shodné elektrické napětí na 
štítku přístroje a ve vaší domácnosti. Přístroj se smí provozovat pouze při 220 – 240 V 
¬ 50Hz, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným nebezpečím.  

- Prosím zabezpečte elektrický obvod, ve kterém je v provozu fritéza, alespoň na 7 A. 
Jsou-li současně provozována v tomto obvodu i jiná zařízení, jsou dostatečně 
zajištěna proti nadproudu a jiskrám.  

- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, netahejte za něj, nekruťte jím nebo jej 
neohýbejte. Nenoste přístroj za napájecí kabel, aby se zabránilo úrazům elektickým 
proudem, požárům a jinám nehodám. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být 
vyměněn ve kvalifikovaném odborném servise nebo u výrobce, aby se předešlo 
nebezpečí. 

- Nikdy nestrkejte zástrčku mokrýma rukama do zásuvky, ani ji nevyndávejte. Hrozí zde 
vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.  

- Udržujte prosím zástrčku vždy čistou, aby se předešlo nebezpečným nehodám.  
- Tento přístroj není vhodný pro použití osobami (včetně dětí), které mají omezené 

fyzické, mentální nebo smyslové schopnosti nebo osobami, které nemají zkušenosti a 
znalosti, leda že jsou po dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost nebo jsou 
důkladně poučeny o tomto přístroji. Děti musí být po dozorem, aby si nehrály 
s přístrojem.  

- Připojte napájecí kabel do zásuvky pevně a bezpečně, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem, zkratu, kouři, jiskrám nebo jinému nebezpečí. 

- Nikdy nedovolte dětem, aby se dotýkaly zástrčky nebo zásuvky, aby se zabránilo 
úrazu elektrickým proudem. 

- Udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k opaření, úrazu elektrickým proudem nebo 
jinému nebezpečí. 

- Nedávejte přístroj do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek, jako jsou například 
ubrusy, záclony - aby se předešlo nebezpečí požáru. 

- Umístěte prosím přístroj v minimální vzdálenosti 30 cm od stěn a nábytku, aby se 
zabránilo poškození. 

- Toto zařízení nesmí být provozováno časovačem, programovatelnou zásuvkou nebo 
dálkovým ovládáním. 

- Toto zařízení je vhodné pro použití v domácnosti nebo pro podobné použití, jako je 
například:  

• v kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích 

• na statcích 

• hosté v hotelech, motelech nebo jiných penzionech 

• snídaňové penziony a hotely Garni 
- Tento přístroj není vhodný pro použití pro děti mladší 8 let nebo u lidí, kteří nemohou 

přečíst a pochopit návod k obsluze, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby, 
která zajistí, že tyto osoby budou používat přístroj bezpečně. 

- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi – ledaže jsou starší 8 let a jsou pod 
dohledem. Skladujte přístroj a napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let. 
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Obsluha 
 

1. Zapojte zástrčku do zásuvky ve vaší domácnosti. 
2. Nastavte na regulátoru teploty požadovanou teplotu (80 až 200 ° C). 
3. Pro předehřátí nastavte časovač na 3 minuty. 
4. Jakmile zelená LED kontrolka zhasne, vyndejte fritovací koš z přístroje a umístěte 

potraviny do koše (Pozor: Nedávejte do fritovacího koše větší množství potravin, než 
je maximální vyznačené množství). Pokud jste hotovy, dejte fritovací koš zpátky do 
přístroje.   

5. Nastavte časovač na požadovanou dobu fritování. 
6. Jakmile časovač doběhne, ozve se zvukový signál, jídlo je nyní dosmažené. Vyndejte 

prosím fritovací koš z přístroje a položte ho na žáruvzdorný povrch. Nyní můžete 
pokrm vyndat a servírovat.  

(Poznámka: Pro lepší výsledek vaření, můžete po uplynutí poloviny fritovací doby zatřást 
s fritovacím košem, aby se v něm potraviny otočily). 

 

Čištění a údržba 
 

1. Vytáhněte prosím zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout, než 
začnete s čištěním a údržbou. 

2. Fritovací koš, zásobník na tuk a fritovací plochu vyčistěte mokrou houbou s trochou 
saponátu. Nepoužívejte drátěnku nebo brusné pomůcky, aby nedošlo k poškození 
povrchu.  

3. Kryt otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění agresivní brusné pomůcky nebo 
roztoky. Přístroj čistěte po každém použití. 

4. Nikdy neponořujte přístroj a napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo 
k úrazu elektrickým proudem nebo se předešlo poškození zařízení a zaručilo se tak 
bezpečné používání spotřebiče.  

5.  Pokud nebudete používat fritézu delší dobu, dejte přístroj prosím zpět do obalu a 
uložte ji na chladném, suchém místě. 

 
Technická data 

 
1. Provozní napětí:  220 V 
2. Frekvence napětí: 50 Hz 
3. Provozní výkon:  1 300 W 
4. Kapacita fritovacího koše:  2,5 L 
5. Hmotnost: 3,7 kg 
6. Rozměry:  265 x 310 x 300 mm 
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Řešení problémů 

 
Problém Možná příčina Řešení 

Bez funkce Síťový kabel není správně       
nasazený 
 
ON/OFF není zapnuto 
 

Zástrčka není pevně 
zastrčena v zásuvce. 
 
ON/OFF zapnout 

Potraviny nejsou    
Úplně hotové ani po uplynutí 
časovače 

Příliš velké množství potravin 
v koši. 
 
Nastavená příliš nízká teplota. 
 
Fritovací doba příliš krátká. 

Fritujte menší množství 
potravin. 
 
Nastavit správnou teplotu. 
 
Nastavit správnou teplotu, 
potraviny před fritováním 
rozmrazit. 

Potraviny nejsou rovnoměrně 
usmažené. 

Některé potraviny musíte 
v polovině doby fritování 
protřást ve fritovacím koši. 

Po uplynutí fritovací doby 
vyjměte koš, dobře protřepejte 
a vložte koz zpět. 
 

Fritované potraviny nejsou 
křupavé. 

Některé potraviny musí být 
před fritováním ponořeny 
v oleji. 
 

Potraviny před fritováním 
ponořte do oleje. 

Fritovací koš jde těžko vložit do 
fritézy. 

Koš je těžký kvůli velkému 
množství potravin. 
 
Koš není správně vložený. 
 
Zaseknutá rukojeť. 

Potraviny do koše vkládejte jen 
v max. povoleném množství. 
 
Vložte koš do fritézy správně. 
 
Rukojeť musí být ve vodorovné 
poloze. 

Kouř 
 
 

Smažení olejnatých potravin. 
 
Olej ve fritéze je z posledního 
smažení. 

Normální jev. 
 
Po každém smažení prosím 
vyčistěte nádobou na tuk a 
koš. 
 

 

 
Ochrana životního prostředí a likvidace 

 
Tato značka (popelnice, viz poslední strana) ukazuje, že tento výrobek v EU nesmí být 
likvidován spolu s ostatním domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození 
životního prostředí a zdraví z nekontrolovaného nakládání s odpady, recyklace je 
zodpovědná k podpoře udržitelného využívání druhotných surovin. Navraťte prosím použitý 
přístroj do odpovědné sběrny nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. 
Ti mohou přístroj přijmout a učinit tak ekologickou recyklaci.  


