Návod k použití
Horkovzdušná fritéza – černá

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš produkt.
Přečtěte si pozorně návod k použití před sestavením, připojením nebo použitím produktu,
aby nedošlo k poškození vlivem nesprávného použití výrobku.
Pokud budete tento produkt předávat třetím stranám, musíte předat také tento návod k
obsluze.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Při používání elektrických spotřebičů je vždy třeba dodržovat základní opatření ke snížení
rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Odstraňte obal a zkontrolujte, zda zařízení obsahuje všechny části a nejeví žádné známky
poškození, než jej použijete. Obal uschovejte pro skladování a přepravu.
Tento domácí spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou použity pod dohledem osob, které
byly poučeny nebo zodpovídají za bezpečnost těchto osob.
Je-li zařízení používáno v blízkosti dětí a osob jejichž fyzické, smyslové nebo duševní
schopnosti jsou omezené, je nutná maximální opatrnost.

Obaly držte mimo dosah dětí.
Používejte toto zařízení podle pokynů v návodu k použití. Jiné použití se nedoporučuje.
Zároveň se nedoporučuje použití příslušenství nebo dílů, které nejsou součástí balení
mohou způsobit zranění, požár nebo úraz elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ!
NEDOTÝKEJTE SE horkých povrchů (např. koše). Díly vždy držte za rukojeti nebo pomocí
tepluvzdorných pomůcek.
NEUMÍSŤUJTE zařízení ke zdi. Ponechejte za a po stranách zařízení alespoň 10 cm
volného místa.
NEPOKLÁDEJTE na zařízení žádné předměty.
Během smažení horkým vzduchem se pára/horký vzduch uvolňuje otvorem na zadní části
fritézy.
Ruce/obličej udržujte v bezpečné vzdálenosti od vývodu vzduchu.
Při vyjímání misky ze vzduchové fritézy po vaření buďte opatrní, protože bude docházet k
úniku horké páry/vzduchu.
VAROVÁNÍ!
NEUMISŤUJTE a nezapínejte fritézu v blízkosti hořlavých předmětů, jako jsou záclony nebo
ubrusy.
NEVKLÁDEJTE olej do fritézy, protože by to mohlo způsobit požár.
Nikdy neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo jakoukoli část zařízení do vody nebo
jakékoliv jiné kapaliny, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá typovému štítku na zařízení a že je zásuvka uzemněna.
Zařízení lze používat pouze na rovném a stabilním povrchu.
VAROVÁNÍ!
NEDOVOLTE, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pultu, dotýkal se horkých
povrchů nebo byl zauzlovaný.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Před odpojením napájecího kabelu zařízení vždy zařízení vypněte a ujistěte se, že
máte suché ruce, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Při vytahování zástrčky ze zásuvky NIKDY netahejte za napájecí kabel, ale vždy uchopte
zástrčku do rukou a vytáhněte ji ze sítě.
Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel
poškozen musí být vyměněn kvalifikovanou osobou.
Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
pokud přístroj nepoužíváte. Stejně tak před jeho čištěním nejdříve odpojte produkt ze sítě a
poté jej teprve začněte čistit.

SEZNAM DÍLŮ:
1 - fritovací mísa
2 - fritovací koš
3 - kryt tlačítka
4- tlačítko pro uvolnění koše
5 - rukojeť na fritovací koš
6 - přívod vzduchu
7 - ovládací prvky a displej
8 - vypínač
9 - čas +
10 - čas 11 - teplota +
12 - teplota 13 - předvolby
14 - vývody vzduchu
15 - napájecí kabel

UVEDENÍ DO PROVOZU
Pečlivě si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.
Před prvním použitím odstraňte všechny zbytky obalu. Obaly držte mimo dosah dětí, hrozí
nebezpečí udušení.
Před prvním použitím nebo pokud jste zařízení nepoužívali delší dobu, nejdříve umyjte
teplou mýdlovou vodou košík na smažení a fritovací mísu. Umyté části poté opláchněte
důkladně čistou vodou.
Otřete zařízení vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nechte všechny součásti úplně vysušit.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.
Nikdy neponořujte fritézu, napájecí kabel nebo zástrčku do vody.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím fritézu položte na rovnou, tepelně odolnou pracovní plochu v blízkosti
elektrické zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Vyjměte fritovací mísu z fritézy. Vložte jídlo do fritovacího koše a zasuňte fritovací mísu s
vloženým fritovacím košem do spodní části zařízení.
DŮLEŽITÉ: Vaše jídlo se ohřívá ze všech stran současně. Do nádoby nenalévejte olej,
mohlo by dojít k požáru.
POZNÁMKA: Udržujte požadovanou minimální vzdálenost od horní části fritovacího koše.
Při vaření zeleniny v páře nedávejte do koše na smažení více než 3 šálky potravin.

Chcete-li fritézu zapnout, stiskněte na dotykovém displeji symbol Zapnuto

.

Informace o nastavení teploty a navrhované teplotě vaření naleznete v
následující tabulce. Stiskněte buď symbol „+“ nebo „-“ (11 nebo 12) na displeji, dokud
se požadovaná teplota nezobrazí se na displeji.“
“ se zobrazí na dotykovém displeji.
Chcete-li nastavit časovač pro požadovaný program, najdete doporučenou dobu vaření
v tabulce níže. Stiskněte buď symbol „+“ nebo „-“ (9 nebo 10) dokud se požadovaný čas
nezobrazí na displeji.

Ke spuštění procesu vaření stiskněte tento symbol
. Během pečení můžete změnit
nastavení teploty a času.
Při prvním použití fritézy nebo pokud má spotřebič nižší teplotu, přidejte k době vaření další
3 minuty. Zařízení můžete předehřát, i když je prázdné.
Jednoduše nastavte časovač na 3 minuty a stiskněte symbol
. Vyčkejte, až uslyšíte
signál. Poté vložte jídlo do košíku a vložte do fritézy. Fritéza musí být uzavřená. Teprve
potom se na displeji zobrazí, že je zařízení zapnuto a že vše funguje správně.
Pokud fritézu otevřete a poté ji zapnete, displej se pouze rozsvítí a zobrazí se navrhovaný
čas vaření.

Chcete-li použít jednu z přednastavených možností vaření stiskněte tlačítko
na displeji.
Symbol jídla bude zobrazen na displeji. Existuje sedm symbolů: hranolky, vepřové maso,
mořské plody, pečení, kuře, maso/steak a ryby. Stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí ikona
preferované přednastavené možnosti vaření.
Pokud jste vybrali preferovanou přednastavenou možnost vaření, můžete změnit
teplotu a čas stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ a nakonec zmáčknete symbol
.
Jakmile je proces vaření zahájen, rozsvítí se červený symbol ventilátoru,
což znamená, že se jídlo vaří.
Během smažení/vaření horkým vzduchem se občas rozsvítí a zhasne červené světlo.
To znamená, že topný článek se zapíná a vypíná za účelem udržení nastavené teploty.
Jakmile vaření skončí, uslyšíte zvukový signál.
Pokud chcete přístroj během pečení vypnout, stiskněte tlačítko
. Ventilátor se přestane
otáčet, ale neuslyšíte žádný zvukový signál. Zařízení se automaticky otevře a poté znovu
zavře. Pak ho můžete znovu podle potřeby zapnout a vybrat jiný program.
Přebytečný olej z jídla se shromažďuje na dně pánve.
Některé pokrmy je třeba v průběhu vaření promíchat nebo otočit.
Za tímto účelem vyjměte fritovací misku z fritézy a protřepejte/promíchejte/otočte
připravovaný pokrm.
Dávejte pozor, abyste při přidržování pánve nezmáčkli uvolňovací tlačítko, když s ní
manipulujete (např. při protřepávání hranolků atd).
Pokud chcete koš jen protřepat, položte koš na smažení na žáruvzdorný povrch, posuňte
ochranný kryt dopředu, stiskněte uvolňovací tlačítko a košem zatřeste.
POZNÁMKA: Pokud jste během vaření vyjmuli koš, abyste pokrm mohli otočit nebo
protřepat, musíte stisknout tlačítko

, jakmile vložíte koš na smažení zpět do fritézy.

Tip: Když smažíte jídlo, které musí být během vaření protřepáno nebo otočeno
(např. hranolky), můžete časovač nastavit na polovinu doby vaření.
Když uslyšíte signál, pokrm protřepejte/otočte. Potom musíte časovač resetovat, abyste
připravovaný pokrm dovařili.
Když zazní časovač, vyjměte fritovací misku ze zařízení a postavte ji na žáruvzdorný povrch.
Zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Pokud není, vraťte fritovací misku zpět do fritézy a nastavte
časovač na potřebný čas.
Jakmile je jídlo hotové, vyjměte pánev a postavte ji na tepelně odolný povrch.
Před jídlem posuňte kryt dopředu a stiskněte uvolňovací tlačítko, než budete jídlo servírovat
z koše na talíř. NENAKLÁNĚJTE koš před vyjmutím z fritézy, může vytéct přebytečný tuk z
fritovací nádoby na jídlo.
Tip: Použijte kleště na jemné jídlo nebo větší kousky. Fritézu lze ihned po dokončení pokrmu
znovu použít.

PRŮVODCE - PŘÍPRAVA JÍDLA

Smažené jídlo

Min. – max.
(hmotnost gram)

Délka
fritování

Teplota Protřepat/
°C
otočit

Dodatečné
informace

Brambory a hranolky
mražené hranolky slabé

300

9-16

200

protřepat

mražené hranolky slabé

300-700

11-20

200

protřepat

180

přidat 1/2
polévkové lžíce
protřepat rostlinného oleje

180

přidat 1/2
polévkové lžíce
protřepat rostlinného oleje
přidat 1/2
polévkové lžíce
protřepat rostlinného oleje

domácí hranolky 8x8
domácí bramborové
kousky

300

300

12-20

14-

domácí bramborové
kostky

300

12-18

180

domácí rösti, přidat
polévkovou lžíci
rostlinného oleje

250

15-

180

otočit

Maso a drůbež
100 - 500

8-12

180

otočit

vepřová kotleta

100-

10-14

180

otočit

hamburger

100-

7-14

180

otočit

párek v těstě

100-

13-15

200

krůtí stehno

100-

18-

180

kuřecí prso

100-

10-15

180

steak

Snack
jarní závitky
mražené kuřecí nugetky
plněná zelenina

100-

8-10

180

otočit

100-500

6-10

200

protřepat

100-

9-11

160

Pečení
koláč

300

20-25

160

muffiny

300

15-

200

použít pečící formu

TIPY:
Menší porce obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší. Velké porce vyžadují o
něco delší dobu vaření než menší.
„Třepání“ menších potravin uprostřed procesu vaření zajistí, že všechny kousky budou
smažené rovnoměrně.
Když do čerstvých brambor přidáte trochu rostlinného oleje, budou křupavější. Pokud chcete
přidat trochu oleje, udělejte to PŘED smažením. Vložte jídlo do misky, přidejte olej, pokrm
promíchejte a vložte do koše. Smažte brambory/hranolky ihned do několika minut po přidání
oleje.
Při přípravě přísad s vysokým obsahem tuku, jako jsou klobásy, buďte opatrní, jsou obvykle
mastné. Tyto druhy potravin mohou produkovat značné množství kouře zejména při smažení
při vysokých teplotách. To nevede k žádnému poškození fritézy a nemá vliv na konečný
výsledek vaření.
Pokrmy, které lze péct v troubě, lze péct také ve fritéze. K pečení použijte pekáč nebo pekáč
v košíku.
Pomocí fritézy můžete také ohřát jídlo: jednoduše nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10
minut.
K rozmrazování jídla nepoužívejte nastavení dohřevu, protože pokrm se nemusí úplně
rozmrazit.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE
Před čištěním fritézu vypněte, odpojte ze zásuvky a nechejte zařízení vychladnout.
Poznámka: Vyjměte fritovací misku, aby se spotřebič rychle vychladl. Ujistěte se, že mísa je
umístěna na žáruvzdorném povrchu.
Před prvním použitím zařízení nebo po delší době nepoužívání prosím umyjte košík na
smažení a fritovací mísu teplou mýdlovou vodou. Důkladně opláchněte umyté části čistou
vodou.
Otřete základnu zařízení vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nechte všechny části
úplně vysušit.
Poznámka: Fritovací mísa a koš jsou vhodné do myčky. Nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky ani drátěnky.
Nikdy neponořujte fritézu, napájecí kabel nebo zástrčku do vody.

USKLADNĚNÍ
Zařízení skladujte v krabici nebo na čistém a suchém místě. Neuskladňujte ho nikdy, pokud
je teplé nebo vlhké. Nikdy neomotávejte kabel pevně kolem zařízení, nýbrž jej volně
smotejte.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (tabulka)
Problém

Příčina

Řešení

Zařízení není připojeno.

Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Časovač není nastaven.

Nastavte časovač.

Příliš mnoho potravin ve
fritovacím koši.

Odstraňte přebytečný pokrm.

Teplota je příliš nízká.

Nastavte teplotu.

Doba smažení je příliš krátká.

Smažte a průběžně kontrolujte
stav pokrmu.

Potraviny musí být promíchány.

Protřepejte potraviny během
přípravy pokrmu.

Zařízení nefunguje

Potraviny nejsou
úplně usmažené.

Potraviny jsou
nerovnoměrně
usmažené.

Jídlo je mastné nebo Potraviny nejsou vhodné do
převařené.
zařízení.
Potravin je více než je
Fritovací koš se nedá doporučená dávka v průvodci.
uzavřít do fritézy.
Fritovací koš není správně
vložen do fritézy.

Z fritézy uniká bílý
kouř.

Jídlo je moc tučné.

Použijte lepší hotové výrobky
nebo přidejte trochu oleje k
jídlu.
Odstraňte přebytečné jídlo.
Posuňte fritovací koš směrem
dolů až uslyšíte zacvaknutí.
Z oleje vzniká bílá pára a
přístroj se zahřívá více než je
obvyklé. Přístroj ani výsledek
vaření nejsou tímto ovlivněny.

Ve fritéze se nacházejí mastné
Vyčistěte fritézu.
zbytky z posledního vaření.
Čerstvé hranolky jsou
Omyjte a propláchněte
Hranolky jste neumyly správně,
nepravidelně
důkladně hranolky a odstraňte
než jste je začaly smažit.
osmažené.
zbytky škrobu.

Čerstvé hranolky
nejsou křupavé.

Ujistěte se, že jste hranolky
Křupavost hranolků je závislá na správně osušili, než k nim
množství oleje a vody v
přidáte olej. Pokrájejte brambory
hranolkách.
na menší kousky, než k nim
přidáte olej.

Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům
Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají elektrické nebo
používají elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí tyto důležité informace v zájmu
ekologické likvidace starých zařízení a vaší vlastní bezpečnosti.
1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam tohoto
symbolu podle dodatku 3 k ElektroG:
Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně od netříděného komunálního odpadu.
Elektrická a elektronická zařízení, proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální
odpad, nesmí být tímto způsobem zlikvidována a zejména nepatří do domácího odpadu.
Jedná se o zařízení, která se sbírají odděleně a likvidují prostřednictvím místních systémů
sběru a vracení.
Majitelé starých zařízení mají také povinnost staré baterie a akumulátory, které nepocházejí
z jejich starého zařízení ani nejsou jeho součástí, sbírat a třídit odděleně a tímto způsobem i
předat do sběrného místa.
To neplatí pro stará zařízení podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci
Rozhodnutí orgánu pro odstraňování odpadů za účelem přípravy na opětovné použití od
ostatních starých zařízení je odděleno, aby bylo možné jej znovu použít - recyklovat.
Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat stará zařízení, která
byla oddělena od netříděného komunálního odpadu.
Symbol pro samostatné třídění elektrického a elektronického zařízení představuje
přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách a je zobrazen následovně:
2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení:
Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do zavedených institucí
pro nakládání s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého
zboží, aby byla zajištěna likvidace starých zařízení.
V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení
pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné
místo.
3. Poznámka k ochraně údajů
Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např.
PC nebo smartphon atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran.
Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za vymazání
osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napětí: 220 – 240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Výkon: 1700 W
Kapacita: 5,5 l

