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Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 

záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 

Pokud budete přistroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 

• Používejte tento přistroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přistroj není určen pro 

komerční použiti. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou určeny pro podmíněné 

použiti venku). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte 

do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přistroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k 

navlhčeni nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Přistroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 

nebudete přistroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištěni nebo v případě poruchy. 

• Přistroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přistroj vypněte, resp. 

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 

• Pravidelně kontrolujte přistroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přistroj vykazuje nějakou závadu, 

neuvádějte jej do provozu. 

• Neopravujte přistroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 

nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro 

zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 

• Používejte jen originální příslušenství. 

• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 

 

Děti a slabé osoby 

• Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, 

karton, styropor atd.). 

Pozor! Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušení! 
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• Za účelem ochrany děti a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přistroj 

používán pouze pod dohledem. Tento přistroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s nim hrály male děti. 

Symboly v tomto návodu k obsluze 

Důležitá upozorněni pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozorněni, aby 

nedošlo k nehodám a škodám na přístroji. 

VYSTRAHA: 

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění. 

 

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přistroj či jine předměty.  UPOZORNĚNI: Upozorňuje Vás na tipy a 

informace. 

 

Zvláštní bezpečnostní pokyny 

• Pozor: Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoka. 

Nebezpečí popálení! 

• Tato sada na fondue je určena pouze pro užívaní v domácnosti, ne pro profesionální použiti. 

• Horkým spotřebičem nepohybujte či ho nepřenášejte, když je v provozu! Mohou vycházet horké kapaliny, horka 

para a může vystřikovat olej! 

• Nikdy neslévejte vodu a olej dohromady! Horka tekutina by mohla vystříknout! 

POZOR: 

Nikdy nemíchejte tuky a oleje, hrnec na fondue by mohl přetéci. 

VYSTRAHA: 

Oleje a tuky mohou v případě přehřátí začít hořet. Buďte opatrný! 

• Nebezpečné je i vzájemné míchaní různých druhů olejů nebo tuků! 

• Spotřebič není vhodný pro provoz v otevřeném prostoru! 

• Začne-li přistroj hořet, v žádném případě se nepokoušejte oheň hasit vodou. Uhaste plameny pomoci vlhkého 

hadříku. 

• Přistroj se velmi zahřívá! Hrnec na fondue uchopte pouze za rukojeti! Kovové časti, kterými jsou držadla na hrnci 

upevněna, jakož i kovové časti na vidličkách, se mohou zahřát na vysoké teploty. 

• Pozor na to, že horké časti zůstanou ještě dlouho po vypnuti horké. 

• Po použiti nezapomeňte přistroj vypnout! Nejdříve proto nastavte termostat na nejnižší nastaveni (MIN) a pote 

vytáhněte zástrčku. 

• Než přistroj uložíte, nechte jej vychladnout. 

Rozsah dodávky a vybaveni 

• Nádoba na fondue z nerezové oceli, s nasazovacím držákem pro vidličky 

• 8 vidliček na fondue 

• Samostatný, stabilní topný podstavec s pevnou topnou deskou a plynule regulovatelným termostatem 

• Kontrolní svítilna 

 

Před 1. použitím 

Předtím, než přistroj poprvé použijete, vyčistěte jej podle pokynů uvedených v kapitole “Čištěni a údržba”. 

POZOR: 

Pro odstraněni ochranné vrstvy na topném podstavci byste měli spotřebič provozovat na MAX po dobu cca 10 min. 

bez hrnce na fondue. Když je spotřebič v provozu, nenechávejte ho bez dozoru. 

 

Pokyny pro používaní 

1. Pravidelně odstraňujte zbytky fritované suroviny, které zůstaly v oleji. Po 8 - 10 použitích by měl byt olej 

vyměněn. 

2. Fritovací tuk musí byt schopen zahřátí na vysokou teplotu. K fritovaní používejte jen kvalitní fritovací oleje nebo 

fritovací 

tuky. Nepoužívejte margarin, olivový olej nebo máslo. Tyto tuky nejsou totiž k fritovaní vhodné, protože už při 

nižších teplotách se mohou přepalovat. Doporučujeme používat tekutý fritovací olej. 

 

VYSTRAHA: 

V případě, že budete chtít používat tuky, věnujte prosím pozornost tomuto důležitému upozorněni! Pokud budete 

používat tuk, nakrájejte ho na male kousky. Nastavte termostat na nejnižší teplotu a pomalu kousky přidávejte. 

Jakmile se tuk roztaví a bude z něho olej, můžete na termostatu nastavit požadovanou teplotu. Vlhké potraviny 

nejprve otřete do sucha pomoci hadříku. Olej stékající po hrnci stéká do žlábku, který je umístěn okolo topného 
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podstavce. V tomto žlábku se nenacházejí žádné otvory, kterými by mohl olej prokapávat. To může vest k 

poškozeni Vašeho stolu či Vaši pracovní plochy. 

 

 

Uvedeni fondue do provozu 

Zvolte si pro Váš přistroj vhodné stanoviště s neklouzavým povrchem. 

1. Odviňte potřebný síťový kabel ze základového dílce příp.. z topného podstavce. 

2. Postavte nástavec na fondue na topný podstavec. 

3. Nalijte do hrnce tuk příp.. olej (Hladina tuku musí ležet mezi značkami MIN 0,7 l. a MAX 1,2 l). Nejvhodnější 

jsou fritovací oleje nebo rostlinný olej. Položte nástavec na hrnec na fondue, aby řádně doléhal. 

4. Přistroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V, 50 Hz s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů. 

5. Zapněte přistroj na nejvyšší výkonový stupeň a nechte olej několik minut rozpálit. Kontrolní světlo se rozsvítí a 

udává, že je spotřebič zapnuty. Pomoci dřevěné tyčinky (např. tyčka pro šašlik nebo dřevěná vařečka) můžete 

zjistit, jestli je dosaženo správné teploty: Při ponořeni do oleje musí po dřevěné tyčince vystupovat lehké bublinky 

vzduchu. Můžete však rovněž vložit do horkého oleje kousek fritované 

potraviny. 

6. Na vidličky pro fondu napichujte kousky masa a vložte je takto do oleje. Doba přípravy trvá, podle velikosti 

kousků masa, asi 4 – 7 minut. To znamená, že čím menši Vaše kousky masa jsou, tím rychleji jsou hotové. 

 

Přísady vkládejte do horkého oleje opatrně. Pozor, protože fritujete v otevřené nádobě, nelze zamezit odstřikovaní 

oleje. Surovinu, určenou ke zpracovávaní, nejprve osušte utěrkou, čistým hadříkem apod. 

 

7. Nastavte teplotu pomoci regulátoru tak, aby zůstalo zachovaní jen lehké klokotaní. 

8. Chcete-li proces přípravy ukončit, otočte regulátor teploty na minimální nastaveni a vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky. Fritovací olej nechte delší dobu vychladnout. Před tím, než začnete manipulovat s naplněným fritovacím 

hrncem, přesvědčte se, zda teplota už není nebezpečna. 

 

Čištěni a péče 

• Před čistěním přistroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, než se ochladí. 

• Skvrny na vnější straně přístroje můžete odstranit vlhkou utěrkou, ale bez čisticích přísad. 

• Odstraňte mastné zbytky, které jsou ještě horké pomoci vlhké látky či papírovou utěrkou. 

• Omyjte hrnec na fondue, nástavec a příslušenství obvyklým způsobem ve dřezu. 

 

UPOZORNĚNI: 

Nemyjte hrnec na fondue a vidličky na fondue v myčce nádobí, dřevěné časti pro to nejsou vhodné. 

• Topnou podložku však čistěte vždy jen vlhkou utěrkou bez čisticích přísad. Nedávejte topnou podložku do dřezu. 

• Nepoužívejte žádných silných čisticích prostředků a rozpouštědel. 

 

 
 

Model: FD 3516 

Pokrytí napětí: 220–240 V, 50/60 Hz 

Příkon: 1200 – 1400 W 

Třída ochrany: I 
Kapacita: 1,2L 

Čistá hmotnost: cca 1,63 kg 

 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
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Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde 
elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo 
dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. 
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, 
POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKEKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVEHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM 
PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY 
V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO. 

 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 

Výrobek:  

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 


