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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 

• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.  

• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.  

• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.  

• Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla.  

• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, 

ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.  

• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo 

jejich dosahu.  

• Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s 

nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat 

spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.  

• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.  

• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.  

• Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty skrz mřížku výstupu vzduchu.  

• Nezakrývejte spotřebič. Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel ze 

zásuvky elektrického napětí.  

• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.  

• Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by 

způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.  

• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu 

neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.  

• Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen 

do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.  

• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.  

• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.  

• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.  

• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.  

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými 

či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem 

nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 

nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou 

starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho 

přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.  

• Nedotýkejte se horkých povrchů  

• Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou linku. 

Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.  

• Neumisťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku.  

• UPOZORNĚNÍ: Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte spotřebič pouze za 

držadlo a používej ochranné pomůcky jako je např. kuchyňská rukavice.  

• Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani jiná tekutina. Mohlo 

by dojít k úrazu elektrickým proudem.  

• Ingredience vkládejte vždy do koše spotřebiče, aby se zabránilo jejich styku s topným 

tělesem.  

• Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních ploch spotřebiče. 

Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.  

• Nezapojujte a neovládejte spotřebič s mokrýma rukama.  

• Během smažení horkým vzduchem, se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory vzduchu, 

udržujte vaše ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od vodní páry ze vzduchových 

výstupních otvorů.  

• Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče, okamžitě jej vypněte a 

kontaktujte autorizovaný servis.  

• Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout. 
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TECHNICKÉ INFORMACE 

 
 

 

1 - Nádoba 

2 - Košík 

3 - Rukojeť 

4 - Tlačítko odpojení koše  

5 - Hlavní vypínač 

6 - LED s dotykovou obrazovkou  

7 - Ovládání časovačem (0-30 min) 

8 - Regulace teploty (80-200°C) 

9 - Návod k použití systému vaření (pro změnu a výběr programu vaření stiskněte „M“) 

10 - Přívod vzduchu 

11 - Větrací otvory 

12 - Kabel 

 



 
- 4 - 

 

POKYNY PRO POUŽITÍ 

INSTRUKCE PRO PRVNÍ POUŽITÍ. 

Před prvním použitím zařízení vyčistěte, jak je uvedeno v odstavci “ÚDRŽBA”. 

1. Vyjměte nádobu (1) z fritézy a vložte ingredience do košíku (2). Pro informace ohledně 

přípravy ingrediencí viz odstavec „nastavení“.  

Vyvarujte se toho, aby se jídlo dostalo do kontaktu s topným prvkem. Nenaplňujte košík 

nad MAX hladinu a věnujte zvláštní pozornost jídlům, která mohou kynout. Nikdy 

nepoužívejte nádobu bez košíku. 

Pozor: nelijte olej nebo jiné kapaliny do nádoby nebo košíku; použití oleje je 

povoleno pouze tak, jak je uvedeno v odstavci “nastavení”.  

2. Vložte nádobu do zařízení (obr.5). 

3. Vložte zástrčku do zásuvky s elektrickým proudem. 

4. Stiskněte Hlavní vypínač (5) umístěneý pod displejem. Displej se rozsvítí a jsou 

zobrazeny v rychlém sledu teplota a doba přípravy.  

5. Pokud zařízení není již teplé, nastavte asi 3 minuty navíc nebo předehřejte zařízení po 

dobu 3 minut před 

6. Pomocí tlačítka M (6) nastavte program přípravy v závislosti na připravované potravině 

nebo nastavte ruční program.  K dispozici jsou 7 programů: FRANCOUZSKÝ, 

KUŘECÍ, STEAK, SHRIMP, MASO, DORT, RYBY. Cyklicky se rozsvítí příslušná 

kontrolka a budou automaticky nastaveny teplota a doba přípravy. V případě fungování 

v ručním režimu (všechny kontrolky vztahující se k potravinám jsou vypnuté) bude 

fritéza fungovat v závislosti na ručně nastavených údajích o teplotě a času . Je možné 

změnit nastavení teploty vždy o 5°C a doby pečení pomocí příslušných tlačítek + a - 

(8). V odstavci „nastavení“ jsou uvedené některé užitečné informace pro přípravu 

různých jídel.  

7. Zařízení začne fungovat a rozsvítí se kontrolky ventilace a ohřevu. 

Na displeji budou zobrazeny také nastavená teplota a zbývající doba přípravy. Během 

vaření, prvek ohřevu (příslušná kontrolka) se rozsvítí a vypne po dosažení nastavené 

teploty nebo pro její udržení. 

8. Některá jídla musí být míchána v polovině přípravy (viz odstavec „nastavení“). V tomto 

případě vyjměte nádobu ze zařízení, dávejte pozor, abyste se dotýkali pouze rukojeti a 

neoddělovali košík od nádoby (NESTISKNĚTE tlačítko odpojení, obr.9); zařízení se 

vypne v okamžiku, kdy je nádoba vyjmuta; promíchejte nádobu a znovu ji vložte do 

zařízení; fritéza se znovu aktivuje, jakmile je vložena nádoba a cyklus přípravy bude 

znovu zahájen od okamžiku, v němž byl přerušen. 

9. Pro přerušení přípravy, stiskněte Hlavní vypínač.  

10. Zařízení udržuje po dobu několika minut aktivní ventilaci před tím, než se vypne a vydá 

zvukový signál; pokud je znovu stisknuté tlačítko ON-OFF před tím, než se fritéza zcela 

vypne, cyklus přípravy se znovu spustí od okamžiku, ve kterém byl vypnut. 

11. Po uplynutí doby zůstane ventilace aktivní po dobu několika sekund, potom časovač 

vydá zvukový signál a zařízení se vypne; vyjměte nádobu a zkontrolujte, že je příprava 

dokončena, v opačném případě znovu vložte nádobu a nastavte ještě několik minut.  

12. Po dokončení úpravy, po té co jste vyjmuli nádobu, umístěte ji na povrch odolávající 

teplotě. 

13. Oddělte košik od nádoby stisknutím příslušného tlačítka odpojení, nejdříve odsuňte 

plastový kryt posunem vpřed; věnujte pozornost tomu, abyste se nedotýkali hrnce, 

košíku a vnitřku zařízení. 

14. Pro znovu spojení košíku, jej vložte do příslušného uložení dokud neuslyšíte „cvak“ 

15. Vylijte obsah košíku do vámi preferované nádoby (talíř atd.).  

Fritéza může být znovu použita okamžitě, aniž byste museli čekat , než se ochladí.  
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NASTAVENÍ 

 

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace pro zpracování různých jídel. 

Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na velikosti ingrediencí, na množství a na 

typu. Vyvarujte se vaření obzvláště tučných jídel (např. klobásy). 

 

Potraviny  Min.-Max. 

množství (g) 

Čas 

(min) 

Teplota 

(°C)  

poznámky 

HRANOLKY 

tenké zmrazené hranolky   

 

300-700 9-16 200 protřeste 

tlusté zmrazené hranolky 

 

300-700 11-20 200 Protřeste 

domácí hranolky * 300-800 16-20 200 Protřeste 

domácí bramborové 

půlměsíčky * 

300-800 18-22 180 Protřeste 

domácí bramborové 

kostičky * 

300-750 12-18 180 Protřeste 

*  

1 - Oškrábejte a nakrájejte brambory  

2 - Pečlivě je opláchněte a osušte je  

3 - Vlijte půl lžíce olivového oleje do vaničky, vložte brambory a míchejte tak, abyste 

je ochutili.  

4 - Vyjměte brambory tak, aby přebytečný olej zůstal ve vaničce. Vložte brambory do 

košíku.  

POZNÁMKA: abyste dosáhli křupavější brambory, nařežte brambory na menší 

kousky nebo použijte o trochu více oleje 

rosti 250 15-18 180 Protřeste 

gratinované brambory 500 15-18 200 Protřeste 

MASA A DRŮBEŽ 

biftek 100-500 8-12 180  

vepřové řízky 100-500 10-14 180  

hamburger 100-500 7-14 180  

klobása 100-500 13-15 200  

kuřecí prsa 100-500 10-15 180  

jarní závitky 100-400 8-10 200 předehřejte zařízení a 

protřeste jej během 

přípravy 

zmrazené kuřecí krokety 100-500 6-10 200 předehřejte zařízení a 

protřeste jej během 

přípravy 

zmrazené rybí prsty 100-400 6-10 200 předehřejte zařízení 

zmrazený chléb 100-400 8-10 180 předehřejte zařízení 

plněná zelenina 100-400 10 160  

SNACKS 

dort 300 20-25 160 Používejte příslušné 

pečicí nádoby 

slaný dort 400 20-22 180 Používejte příslušné 

pečicí nádoby 

muffin 300 15-18 200 Používejte příslušné 

pečicí nádoby 

moučníky 400 20 160 Používejte příslušné 

pečicí nádoby 
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ÚDRŽBA 

 

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a před čištěním je nechejte vychladnout. 

K čištění spotřebiče použijte suchý nebo jemně navlhčený hadřík. 

Nikdy nepoužívejte drsné nebo chemické prostředky. 

Nepoužívejte velké množství tekutiny, nebo hadry, abyste zabránili vniknutí vody do 

spotřebiče a jeho poškození. Pro čištění odporu ohřevu, použijte kartáč nebo suchý hadřík, 

abyste odstranili případné zbytky jídla.  

Pro čištění košíku a nádoby použijte teplou vodu, čisticí prostředek na nádobí a neabrazivní 

houbičku, mohou být myty v myčce. 

Nečistěte nádobu, košík a vnitřek zařízení kovovými nástroji nebo abrazivními materiály, 

abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.  

 

NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.  

 

Problém  Příčina  Řešení  

Zařízení nefunguje  Zástrčka není zasunutá do 

elektrické zásuvky 

 

Vypnutý časovač  Nastavte časovač 

 

Hranolky nejsou hotové Příliš jídla v košíku  Snižte množství jídla v 

košíku  

Nastavená teplota je příliš 

nízká  

Zvyšte teplotu varu 

Vaření jídla není 

stejnoměrné 

Během vaření nebylo jídlo 

zamíchané  

Vařte ještě několik minut a 

míchejte jídlo a sledujte 

tabulku nastavení  

Smažená jídla nejsou 

křupavá  

Byly použity nevhodné 

potraviny pro tradiční 

olejovou fritézu  

Použijte jídla vhodná pro 

tuto úpravu nebo konzultujte 

tabulku nastavení  

Ze zařízení vychází bílý 

kouř  

tučné ingredience  Jak je uvedeno v oddílu 

nastavení, vyvarujte se 

přípravy příliš tučných jídel  

nádoba obsahuje zbytky 

tuku z předchozího použití  

Dobře vyčistěte nádobu 

a/nebo košík po každém 

použití  
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