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SK Teplovzdušná fritéza 
Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
 ■ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo 
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené 
o  používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a  rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu 
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 
8  rokov a pod dozorom.

 ■ Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný 
technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie. 

 ■ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a  jeho 
prívodu.

 ■ Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie 
v priestoroch, ako sú: 

 – Kuchynské kúty pre personál v  obchodoch, kanceláriách a  ostatných 
pracoviskách;
 – Hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 – Poľnohospodárske farmy;
 – Podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.

 ■ Spotrebič slúži na tepelnú úpravu potravín. Nepoužívajte ho na iný účel, 
než na aký je určený.

 ■ Spotrebič neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu, 
nestabilné povrchy, elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti. 
Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.

 ■ Pred pripojením spotrebiča k  sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na jeho typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 
Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

 ■ Spotrebič je vybavený odnímateľným prívodným káblom. Pred odpojením 
prívodného kábla od spotrebiča vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo sieťovej 
zásuvky.
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Upozornenie:
Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom 
programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového 
ovládania.

 ■ Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu.
 ■ Spotrebič nepoužívajte v  blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, 
utierky na riad a pod.

 ■ Pri prevádzke sa musí ponechať po všetkých stranách spotrebiča voľný 
priestor aspoň 15 cm na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Na 
spotrebič neodkladajte žiadne predmety a nezakrývajte ventilačné otvory.

 ■ Vyvarujte sa kontaktu s  horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z  ventilačných 
otvorov počas prevádzky spotrebiča.

 ■ Násadec na smaženie, plech na pizzu ani rošt nepreplňujte veľkým 
množstvom potravín. Dbajte na to, aby vložené potraviny neprišli do 
kontaktu s ohrievacím telesom.

 ■ Počas prevádzky nevkladajte ruky do vnútorného priestoru spotrebiča.
 ■ Žiadne príslušenstvo spotrebiča nenaplňujte olejom. Naplnenie olejom 
môže predstavovať riziko vzniku nebezpečnej situácie. Zdravý spôsob 
fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý 
nevyžaduje použitie oleja. Malé množstvo oleja môžete pridať iba na 
ochutenie potravín.

 ■ V spotrebiči nepripravujte potraviny s vysokým obsahom tuku.

Upozornenie:
Horúci povrch

 ■ Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. 
Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Inak môže dôjsť k popáleniu. Na vybratie 
a prenášanie zahriateho príslušenstva používajte rukoväť.

 ■ Zahriate príslušenstvo odkladajte iba na teplovzdorné povrchy. Po vysunutí 
príslušenstva zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo 
k  opareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z  potravín. V  dôsledku 
zvyškového tepla zostáva spotrebič zahriaty ešte určitý čas po vypnutí.

 ■ Ak dôjde k  vznieteniu potravín vnútri spotrebiča, okamžite ho vypnite 
a odpojte od sieťovej zásuvky.

 ■ Pred vybratím príslušenstva vyčkajte, než zmizne dym, ktorý vystupuje 
z ventilačných otvorov.
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 ■ Do zahriateho príslušenstva nelejte ľadovo studenú vodu.
 ■ Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez 
dozoru, ak ho nebudete používať, pred premiestnením a  čistením. Pred 
premiestnením a čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

 ■ Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
 ■ Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný 
kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

 ■ Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku prívodného 
kábla, nie ťahom za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k  poškodeniu 
prívodného kábla alebo zásuvky.

 ■ Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
 ■ Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, 
neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy 
zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa 
vystavujete riziku straty zákonného práva z  chybného plnenia, prípadne 
záruky za akosť.
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SK Teplovzdušná fritéza
Návod na obsluhu

 ■ Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s  návodom na  jeho obsluhu, 
a  to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v  tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

 ■ Minimálne počas trvania zákonného práva z  chybného plnenia, prípadne záruky 
za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, 
pokladničný doklad a  potvrdenie o  rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo 
záručný list. V  prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej 
škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA
A1 Dotykový displej
A2 Telo fritézy
A3 Dvierka
A4 Sklenený priezor
A5 Držadlo
A6 Horné ohrievacie teleso
A7 Ochranný kryt
A8 Horná pozícia na vloženie 

príslušenstva
A9 Stredná pozícia na vloženie 

príslušenstva
A10 Dolná pozícia na vloženie 

príslušenstva

A11 Ochranný mikrospínač
A12 Dolné ohrievacie teleso
A13 Stredový konektor
A14 Vstup/výstup vzduchu a keramický 

filter
A15 Prívodný kábel
A16 25 cm plech na pizzu
A17 Rošt
A18 Násadec na premiešanie potravín
A19 Násadec na smaženie
A20 Násadec na opekanie kurčaťa
A21 Rukoväť na prenášanie príslušenstva

POPIS DISPLEJA
B1 Nastavená teplota v °C
B2 Svetelná kontrolka ventilátora
B3 Svetelná kontrolka funkcie 

premiešania
B4 Nastavený čas prípravy v minútach
B5 Svetelná kontrolka PREHEATING 

(predhriatie)
B6 Svetelná kontrolka FINISHED (koniec 

prípravy)
B7 Svetelná kontrolka HEATING 

(ohrievanie)
B8 Tlačidlo nastavenia teploty
B9 Tlačidlo nastavenia času prípravy

B10 Ikony prednastavených programov
B11 Tlačidlo zapnutia/vypnutia funkcie 

premiešania
B12 Tlačidlo predĺženia času prípravy/

zvýšenia teploty
B13 Tlačidlo zapnutia/vypnutia fritézy
B14 Tlačidlo skrátenia času prípravy/

zníženia teploty
B15 Tlačidlo MENU
B16 Tlačidlo spustenia/prerušenia 

prevádzky
B17 Tlačidlo funkcie predhriatia

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím vyberte spotrebič a  jeho príslušenstvo z  obalového materiálu 
a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety.
Vonkajší povrch fritézy utrite mäkkou hubkou zľahka navlhčenou v  teplej vode. Utrite 
čistou utierkou dosucha.
Vnútorný priestor fritézy utrite mäkkou hubkou zľahka navlhčenou v teplej vode. Utrite 
čistou utierkou dosucha.
Plech na pizzu A16, rošt A17, násadec na premiešanie potravín A18, násadec na 
smaženie A19, násadec na opekanie kurčaťa A20 a rukoväť na prenášanie príslušenstva 
A21 umyte v teplej vode s trochou neutrálneho prípravku na umývanie riadu. Opláchnite 
čistou vodou a utrite dosucha.

POUŽITIE FRITÉZY

Funkcia predhriatia
1. Fritézu umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch. Zástrčku prívodného kábla zapojte 

do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. Zaznie zvukové upozornenie a na dotykovom 
displeji A1 sa rozbliká tlačidlo zapnutia/vypnutia B13.

2. Stlačte tlačidlo B13, aby ste fritézu zapli, a stlačte tlačidlo predhriatia B17. Dotykový 
displej A1 sa rozsvieti a  zobrazia sa hodnoty funkcie predhriatia: 190 °C  a  5 minút. 
Funkcia predhriatia umožňuje zahriať vnútorný priestor fritézy na prevádzkovú 
teplotu. Z výroby je nastavená teplota na 190 °C a čas predhriatia na 5 minút.

3. Stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 a fritéza spustí proces predhriatia. 
Na dotykovom displeji A1 sa bude odpočítavať nastavený čas.

4. Hneď ako je proces predhriatia dokončený, zaznie zvukové upozornenie. Dotykový 
displej A1 zhasne a  rúra sa prepne do pohotovostného režimu po 5 minútach 
nečinnosti.

A. Úprava teploty predhriatia
1. Hneď ako sa po zapnutí fritézy na dotykovom displeji A1 zobrazia hodnoty funkcie 

predhriatia: 190 °C  a  5 minút, stlačte tlačidlo nastavenia teploty B8 a  teplota na 
dotykovom displeji A1 sa rozbliká.

2. Tlačidlami zvýšenia teploty B12/zníženia teploty B14 nastavte novú teplotu. Každým 
stlačením tlačidla sa teplota zvýši alebo zníži o 5 °C. Stlačením a podržaním tlačidla 
zrýchlite nastavenie teploty. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 60 °C – 200 °C.

3. Ak nepotrebujete upraviť čas predhriatia, stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia 
prevádzky B16 a fritéza spustí proces predhriatia.

B. Úprava času predhriatia
1. Hneď ako sa po zapnutí fritézy na dotykovom displeji A1 zobrazia hodnoty funkcie 

predhriatia: 190 °C  a  5 minút, stlačte tlačidlo nastavenia času prípravy B9 a  čas 

predhriatia na dotykovom displeji A1 sa rozbliká.
2. Tlačidlami predĺženia času prípravy B12/skrátenia času prípravy B14 nastavte nový čas 

predhriatia. Každým stlačením tlačidla sa čas predĺži alebo skráti o 1 minútu. Stlačením 
a  podržaním tlačidla zrýchlite nastavenie času. Čas predhriatia môžete nastaviť 
v rozmedzí 01:00 – 60:00 minút.

3. Stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 a fritéza spustí proces predhriatia 
na novonastavenú teplotu a čas.

Poznámka: 
Ak nestlačíte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 do 5 minút, 
fritéza sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Prednastavené programy
Fritéza je vybavená 12 prednastavenými programami, vďaka ktorým budete môcť ľahko 
a rýchlo pripraviť rôzne typy potravín.
1. Hneď ako je proces predhriatia dokončený, stlačte tlačidlo MENU B15 a na dotykovom 

displeji A1 sa rozsvieti prvá ikona prednastaveného programu. Tlačidlami B12 alebo 
B14 vyberte požadovaný program.

2. Do fritézy vložte potraviny, ktoré chcete pripraviť.
3. Stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 a fritéza spustí vybraný program. 

Na dotykovom displeji A1 sa spustí odpočítavanie prednastaveného času.

Tabuľka programov

Ikona Potraviny Teplota 
v °C

Čas 
prípravy 

v min

Odporúčané 
množstvo Odporúčanie

Mrazené 
hranolčeky 200 20 1 – 1,2 kg

Použite 
násadec na 

smaženie A19, 
násadec na 

premiešanie 
A18.  

Bude zapnuté 
horné aj dolné 

ohrievacie 
teleso.

Ryba/
morské 
plody

180 13 2× 0,5 kg

Hamburger 180 13 4× 0,2 kg

Mrazená 
pizza 160 9 1× 25 cm

Steak 180 11 2× 0,2 kg

Mrazené 
kuracie 
kúsky

180 13 1 kg  
(asi 6 kusov)

Čerstvé 
hranolčeky 200 25 0,5 kg

Použite 
násadec na 

smaženie A19, 
násadec na 

premiešanie 
A18.  

Bude zapnuté 
horné aj dolné 

ohrievacie 
teleso.

Smažené 
kurča 180 25 1,5 kg

Bude zapnuté 
horné aj dolné 

ohrievacie 
teleso.

Koláče 150 38 0,5 kg

Sušienky 160 18 <20 ks

Smažená 
zelenina 170 10 0,5 kg

Bude zapnuté 
horné aj dolné 

ohrievacie 
teleso.  

Môžete použiť 
aj násadec na 
premiešanie 

A18.

Rozmrazovanie 50 5 0,5 kg

Poznámka: 
Ak nestlačíte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 do 5 minút, 
fritéza sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
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A. Úprava teploty prednastaveného programu
1. Po výbere programu stlačte tlačidlo nastavenia teploty B8 a  teplota na dotykovom 

displeji A1 sa rozbliká.
2. Tlačidlami zvýšenia teploty B12/zníženia teploty B14 nastavte novú teplotu. Každým 

stlačením tlačidla sa teplota zvýši alebo zníži o 5 °C. Stlačením a podržaním tlačidla 
zrýchlite nastavenie teploty. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 60 °C – 200 °C.

3. Ak nepotrebujete upraviť čas prípravy, stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky 
B16 a fritéza spustí prípravu.

B. Úprava času prípravy prednastaveného programu
1. Po výbere programu stlačte tlačidlo nastavenia času prípravy B9 a čas predhriatia na 

dotykovom displeji A1 sa rozbliká.
2. Tlačidlami predĺženia času prípravy B12/skrátenia času prípravy B14 nastavte nový čas 

predhriatia. Každým stlačením tlačidla sa čas predĺži alebo skráti o 1 minútu. Stlačením 
a podržaním tlačidla zrýchlite nastavenie času prípravy. Čas prípravy môžete nastaviť 
v rozmedzí 01:00 – 60:00 minút.

3. Stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 a  fritéza spustí prípravu na 
novonastavenú teplotu a čas prípravy.

Poznámka: 
Odporúčame upraviť teplotu a čas predhriatia v závislosti od zamýšľaného 
výberu prednastaveného programu a  jeho teploty, napr. ak sa chystáte vo 
fritéze pripraviť pizzu na 160 °C, znížte teplotu predhriatia na 160 °C.

NASTAVENIE INDIVIDUÁLNEJ TEPLOTY A ČASU PRÍPRAVY

Teplotu a čas prípravy môžete nastaviť podľa individuálnych preferencií.
A. Nastavenie teploty
1. Zapnite fritézu stlačením tlačidla B13.
2. Stlačte tlačidlo nastavenia teploty B8 a teplota na dotykovom displeji A1 sa rozbliká.
3. Tlačidlami zvýšenia teploty B12/zníženia teploty B14 nastavte teplotu. Každým 

stlačením tlačidla sa teplota zvýši alebo zníži o 5 °C. Stlačením a podržaním tlačidla 
zrýchlite nastavenie teploty. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 60  °C – 200 °C.

B. Nastavenie času prípravy
1. Stlačte tlačidlo nastavenia času prípravy B9 a čas predhriatia na dotykovom displeji A1 

sa rozbliká.
2. Tlačidlami predĺženia času prípravy B12/skrátenia času prípravy B14 nastavte čas 

prípravy. Každým stlačením tlačidla sa čas predĺži alebo skráti o 1 minútu. Stlačením 
a podržaním tlačidla zrýchlite nastavenie času prípravy. Čas prípravy môžete nastaviť 
v rozmedzí 01:00 – 60:00 minút.

3. Stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16 a  fritéza spustí prípravu na 
novonastavenú teplotu a čas prípravy.

Poznámka: 
Ak potrebujete fritézu predhriať, postupujte podľa inštrukcií v  kapitole 
„Funkcia predhriatia“. Ak nechcete fritézu pred prípravou predhriať, 
navýšte čas prípravy o asi 3 minúty.

Príprava potravín vo fritéze
1. Nechajte fritézu predhriať. Postupujte podľa krokov 1 – 4 v  kapitole „Funkcia 

predhriatia“.
2. Zatiaľ čo sa fritéza predhrieva, pripravte si potraviny, ktoré chcete vo fritéze pripraviť. 

Položte ich na vybrané príslušenstvo (plech na pizzu A16, rošt A17, násadec na 
smaženie A19) a nasaďte rukoväť na prenášanie A21.

3. Hneď ako je proces predhriatia dokončený, otvorte dvierka A3 a  do vnútorného 
priestoru fritézy vložte potraviny. Uvoľnite rukoväť A21 a zavrite dvierka A3.

Poznámka: 
Na  vkladanie a  vyberanie príslušenstva (plech na pizzu A16, rošt A17, 
násadec na smaženie A19) vždy používajte rukoväť na prenášanie A21.

4. Nastavte teplotu a čas prípravy (pozrite kapitolu „Nastavenie individuálnej teploty 
a času prípravy“) alebo vyberte jeden z prednastavených programov (pozrite kapitolu 
„Prednastavené programy“) a  stlačte tlačidlo spustenia/prerušenia prevádzky B16. 
Fritéza sa spustí a na dotykovom displeji A1 sa spustí odpočítavanie nastaveného času.

5. Zatiaľ čo sa vnútorný priestor dohrieva na nastavenú teplotu, horné ohrievacie teleso 
A6 osvetľuje vnútorný priestor fritézy. Hneď ako je však dosiahnutá nastavená teplota, 
horné ohrievacie teleso A6 sa vypne a  prestane osvetľovať vnútorný priestor. Ak 
teplota vnútri fritézy poklesne, horné ohrievacie teleso A6 sa opäť zapne.

6. Po dokončení prípravy zaznie zvukové upozornenie. Dotykový displej A1 zhasne 
a fritéza sa prepne do pohotovostného režimu po asi 1 minúte nečinnosti.

7. Otvorte dvierka A3, nasaďte rukoväť A21 na príslušenstvo a  vyberte ho z  fritézy. 
Položte na kovový rošt, príp. teplovzdornú podložku.

8. Ak nebudete fritézu používať, vypnite ju stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia B13, 
odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.

Upozornenie: 
Pravidelne kontrolujte stav prípravy cez sklenený priezor A4. Ak 
je to nutné, otvorte dvierka A3 a  skontrolujte proces prípravy. 
Chod fritézy sa preruší, na dotykovom displeji A1 sa preruší 
odpočítavanie. Potom riadne zavrite dvierka A3 a  proces 
prípravy sa obnoví.
Nedotýkajte sa príslušenstva ani vnútorného priestoru fritézy 
rukami, povrch je veľmi horúci. Hrozí riziko vzniku popálenín.

Funkcia premiešania potravín
1. Postupujte podľa krokov 1 – 4 v kapitole „Príprava potravín vo fritéze“.
2. Stlačte tlačidlo funkcie premiešania B11, aby ste ručne zapli funkciu premiešania 

potravín. Opätovným stlačením funkciu vypnete.

Poznámka: 
Funkciu premiešania môžete ručne zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla B11 
iba pri programoch, pri ktorých nie je prednastavená funkcia premiešania. 
Ak je funkcia premiešania už prednastavená, nie je možné ju vypnúť.

POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA
Vďaka dodávanému príslušenstvu a jeho kombinácii budete môcť pripraviť najrôznejšie 
potraviny.
1. Plech na pizzu A16
 –  Vhodný na prípravu pizze s veľkosťou 25 cm, mäsa, koláčov, sušienok, zeleniny, mäsa 

na špíze a pod.
 –  Odporúčaná pozícia: stredná pozícia A9 a dolná pozícia A10
2. Kombinácia násadca na smaženie A19 a násadca na premiešanie A18
 –  Vhodný na prípravu mrazených alebo čerstvých hranolčekov
 –  Na stredový konektor v násadci na smaženie A19 nasaďte násadec na premiešanie 

potravín A18. Uistite sa, že je správne nasadený.
 –  Odporúčaná pozícia: stredná pozícia A9
3. Kombinácia plechu na pizzu A16 a roštu A17
 –  Vhodný na prípravu kurčaťa, steakov, rebier, zapečených hrianok, grilovanie a pod.
 –  Odporúčaná pozícia: stredná pozícia A9 (určená pre rošt A17) a dolná pozícia A10, 

príp. obe príslušenstvá v strednej pozícii A9.
4. Kombinácia násadca na smaženie A19 a roštu A17
 –  Vhodný na prípravu smažených hranolčekov v násadci na smaženie A19 a súčasne 

na opekanie chleba na rošte A17
 –  Odporúčaná pozícia: horná pozícia A8 (určená pre rošt A17) a stredná pozícia A9
5.  Kombinácia násadca na smaženie A19, násadca na premiešanie A18 a násadca na 

opekanie kurčaťa
 –  Vhodné na opekanie celého kurčaťa.
 –  Na stredový konektor v násadci na smaženie A19 nasaďte násadec na premiešanie 

potravín A18. Uistite sa, že je správne nasadený. Na násadec na premiešanie A18 
nasaďte násadec na opekanie kurčaťa.

 –  Odporúčaná pozícia: stredná pozícia A9

Upozornenie: 
Nikdy neplňte násadec na smaženie A19 cez rysku MAX.
Vždy umiestnite plech na pizzu A16 alebo násadec na smaženie 
A19 pod rošt A17. Tým zachytíte prebytočnú šťavu, napr. z mäsa, 
a  zabránite zašpineniu spodnej časti vnútorného priestoru 
fritézy.
Nikdy nepripravujte potraviny len na rošte A17.

Bezpečnostný spínač
Fritéza je vybavená bezpečnostným spínačom, ktorý automaticky vypne ohrievacie 
telesá A6 a A12 a zastaví odpočítavanie času, keď dôjde počas prevádzky k otvoreniu 
dvierok A3. Chod fritézy sa automaticky obnoví po správnom zatvorení dvierok A3.

Upozornenie: 
Hneď ako je proces prípravy dokončený a  vypnete fritézu 
tlačidlom zapnutia/vypnutia B13, môžete zaznamenať chod 
ventilátora na asi 1 minútu. Ide o normálny bezpečnostný jav, pri 
ktorom ventilátor ochladzuje vnútorný priestor a základnú dosku 
fritézy, aby nedošlo k ich poškodeniu vplyvom vysokej teploty.

Ochrana proti prehriatiu
Fritéza je vybavená ochrannou poistkou proti prehriatiu, ktorá ju chráni proti 
poškodením. Ak dôjde k  nadmernému navýšeniu teploty fritézy, napr. dlhodobým 
používaním, automaticky sa aktivuje ochranná poistka proti prehriatiu. V takom prípade 
sa príprava potravín automaticky preruší. Odpojte fritézu od sieťovej zásuvky a nechajte 
vychladnúť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko, aby vymenili ochrannú 
poistku. Za žiadnych okolností nevymieňajte ochrannú poistku sami.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Spotrebič 
bude rýchlejšie chladnúť, keď budú dvierka A3 otvorené. Opatrne vyberte všetko 
príslušenstvo a nechajte bokom vychladnúť.
Spotrebič odporúčame čistiť hneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov 
potravín. Tieto sa potom ťažšie odstraňujú.
Pomocou papierovej utierky odstráňte zvyšky potravín z  príslušenstva a  z  vnútorného 
priestoru fritézy.
Príslušenstvo môžete umyť v teplej vode s trochou neutrálneho prostriedku na umývanie 
riadu a  pomocou mäkkej hubky. Opláchnite a  utrite dosucha. Príslušenstvo môžete 
umývať aj v umývačke.
Vonkajší plášť spotrebiča a vnútorný priestor utrite mäkkou hubkou zľahka navlhčenou 
v teplej vode. Utrite dosucha pomocou čistej utierky.
Na  čistenie akýchkoľvek častí tohto spotrebiča nepoužívajte drôtené hubky, čistiace 
prostriedky s abrazívnym účinkom, rozpúšťadlá a pod.
Spotrebič uložte na suché a  dobre vetrané miesto. Na spotrebič neklaďte žiadne 
predmety.

VAROVANIE:
Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, 
neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do 
vody alebo inej tekutiny.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak spotrebič nefunguje, ako je opísané v návode na použitie, skontrolujte nižšie uvedený 
zoznam najbežnejších problémov, aby ste mohli problém odstrániť. Ak váš problém nie 
je nižšie uvedený alebo ak problém pretrváva, vypnite spotrebič, vytiahnite zástrčku 
prívodného kábla zo sieťovej zásuvky a  obráťte sa na autorizované servisné stredisko. 
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V žiadnom prípade sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami.

Problém Možná príčina Riešenie
Fritéza nefunguje. Fritéza nie je zapojená do 

zásuvky.
Skontrolujte, či je zástrčka 
prívodného kábla zapojená 
do sieťovej zásuvky.

Nezapli ste fritézu, nenastavili 
ste čas prípravy alebo teplotu.

Stlačte tlačidlo B13, aby 
ste fritézu zapli. Tlačidlom 
B15 vyberte jedno 
z prednastavených menu 
alebo nastavte čas prípravy 
a teplotu. Potom stlačte 
tlačidlo B16 a fritéza sa 
spustí.

Fritézu ste pravdepodobne vypli. 
Ak stlačíte tlačidlo B13 počas 
prevádzky, fritéza sa vypne.

Stlačte tlačidlo B13, aby 
ste fritézu zapli. Tlačidlom 
B15 vyberte jedno 
z prednastavených menu 
alebo nastavte čas prípravy 
a teplotu. Potom stlačte 
tlačidlo B16 a fritéza sa 
spustí.

Dvierka A3 nie sú správne 
zatvorené.

Zavrite dvierka, mierne 
zatlačte, až začujete 
cvaknutie.

Potraviny nie sú 
uvarené.

Násadec na smaženie A19 je 
preplnený.

Do násadca na smaženie 
vložte menej potravín.

Nastavili ste príliš nízku teplotu. Zvýšte teplotu pomocou 
tlačidla B12 a pokračujte 
v príprave.

Potraviny nie 
sú osmažené 
rovnomerne.

Nevložili ste násadec na 
premiešanie A18 alebo je 
zablokovaný.

Uistite sa, že ste násadec na 
premiešanie A18 vložili.
Ak je násadec na premiešanie 
A18 zablokovaný, vyberte 
z nádoby potraviny 
aj násadec, správne ho 
inštalujte a potom znovu 
vložte potraviny a pokračujte 
v príprave.

Smažené 
potraviny nie sú 
chrumkavé.

Použili ste typ smažených 
potravín určených na prípravu 
v tradičnej fritéze.

Používajte smažené potraviny 
určené na prípravu v rúre 
alebo potraviny mierne 
potrite olejom, aby ste 
dosiahli chrumkavú kôrku.

Z fritézy vychádza 
biely dym.

Vložili ste príliš mastné potraviny 
alebo ste potraviny potreli 
veľkým množstvom oleja.

Ak budete pripravovať príliš 
mastné potraviny, bude tuk 
kvapkať do násadca pod 
nimi, tuk sa bude zahrievať 
a bude produkovať biely 
dym. Násadec s rozohriatym 
tukom sa môže aj nadmerne 
zahriať. Toto však neovplyvní 
funkčnosť fritézy alebo 
výsledok prípravy.

V násadci pod opekanými 
potravinami sú zvyšky jedla 
z predchádzajúcej prípravy.

Biely dym sa tvorí z tuku 
zanechaného v násadci. Je 
dôležité všetko príslušenstvo 
riadne čistiť po každom 
použití.

Čerstvé hranolčeky 
nie sú rovnomerne 
osmažené.

Zvolili ste nesprávny typ 
zemiakov na prípravu čerstvých 
hranolčekov.

Používajte čerstvé a pevné 
zemiaky.

Pred prípravou ste hranolčeky 
zle opláchli.

Pred prípravou je potrebné 
hranolčeky dôkladne 
opláchnuť a odstrániť škrob 
z vonkajšieho povrchu.

Čerstvé hranolčeky 
nie sú chrumkavé.

Chrumkavosť čerstvých 
hranolčekov závisí od množstva 
oleja a obsahu vody.

Hranolčeky dôkladne osušte 
pred prípravou. Nakrájajte ich 
na menšie kúsky a pridajte 
viac oleja, ak je to nutné.

Chybové hlásenia Ak sa na displeji A1 zobrazí 
chybové hlásenie E1, je 
pokazený obvod tepelného 
senzora.

Obráťte sa na autorizované 
servisné stredisko.

Ak sa na displeji A1 zobrazí 
chybové hlásenie E2, došlo ku 
skratu tepelného senzora alebo 
na základnej doske.

Často kladené otázky
1. Je možné v teplovzdušnej fritéze pripravovať aj iné jedlá než smažené?
 Áno, môžete v teplovzdušnej fritéze pripravovať steaky, burgery, pečené mäsá – viac 

v časti „Tabuľka programov“.
2. Je možné v teplovzdušnej fritéze pripravovať alebo ohrievať polievku?
 Nie, nikdy nepripravujte ani neohrievajte akékoľvek tekutiny v teplovzdušnej fritéze.
3. Je možné teplovzdušnú fritézu kedykoľvek vypnúť?
 Teplovzdušnú fritézu môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla B13, príp. môžete 

kedykoľvek prerušiť chod prípravy otvorením dvierok A3.
4. Čo mám robiť, keď sa teplovzdušná fritéza náhle vypne?
 Došlo k  prehriatiu a  automaticky sa aktivovala ochranná poistka proti prehriatiu. 

V takom prípade sa automaticky preruší príprava. Odpojte fritézu od sieťovej zásuvky 
a  nechajte vychladnúť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko, aby vymenili 
ochrannú poistku. Za žiadnych okolnosti nevymieňajte ochrannú poistku sami.

5. Je potrebné teplovzdušnú fritézu predhriať?
 Nie, ak budete pripravovať potraviny bez predhriatia, je dôležité k  celkovému času 

prípravy pridať asi 3 minúty. Odporúčame však fritézu pred vložením potravín 
predhriať.

6. Je možné umývať teplovzdušnú fritézu v umývačke?
 Iba príslušenstvo teplovzdušnej fritézy je možné umývať v umývačke. Fritézu samotnú do 

umývačky nikdy nevkladajte ani neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Menovité napätie .................................................................................................................220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet ........................................................................................................................50/60 Hz
Menovitý príkon ..............................................................................................................................1 800 W
Trieda ochrany .................................................................................................................................................I  
(zástrčku prívodného kábla zapájajte iba do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky)

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A  INFORMÁCIE O  ZAOBCHÁDZANÍ S  POUŽITÝM 
OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať 
do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu 
a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v  niektorých krajinách Európskej únie alebo iných 
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi 
pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 

prírodné zdroje a  pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a  ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. 
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi 
udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a  elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o  správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.


