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CZ                                                                                        NÁVOD K POUŽITÍ 

FR 1115 H – Horkovzdušná fritéza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 přístroj 
předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 

 Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční 
použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném 
případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže 
dojde k navlhčení nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky. 

 Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj 
používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištěni nebo v případě poruchy. 

 Přistroj nesmi zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. 

 Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej 
do provozu. 

 Neopravujte přístroj 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“. 



 
2 

 

 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 

používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí 

hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod 

dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 

  
 

Děti a slabé osoby 

 Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součástí obalu (plastové pytlíky, karton, 
styropor atd.). 

VYSTRAHA! 
Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušeni! 

 Za účelem ochrany děti a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán 
pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti. 

 

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj 

 Při manipulaci s přístrojem používejte jen k tomu určena madla. 

 Nepohybujte s přístrojem, jestliže tuk je tekutý/horký. 

 Při používáni přístroje jako fritézy dbejte na to, aby při provozu bylo víko pevně uzavřené. 

 Začne-li přístroj hořet, v žádném případě se nepokoušejte oheň hasit vodou. Zavřete víko přístroje. Uhaste plameny pomocí 
vlhkého hadříku. 

 
Úvod 
Tato fritéza je vybavena regulovatelným termostatem, aby tak mohla byt teplota individuálně přizpůsobena fritované surovině.  
Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste pak mohli fritézu používat bezpečně a optimálním způsobem. 
 

Připojení 
Přístroj smí byt připojen jen do předpisově instalované zásuvky 
s ochranným kolíkem 230V, 50Hz. 
 
Přehled prvků  

1. Odvod vzduchu  
2. Kontrolka teploty  
3. Kontrolka provozu 
4. Přívod vzduchu  
5. Nádoba na odvod tuku s košem  
6. Rukojeť koše 
7. Kryt tlačítka pro odemykání  
8. Regulátor teploty  
9. ON/OFF/timer  
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Zapnutí a vypnutí přístroje  

 Přístroj je vypnutý, pokud regulátor je na pozici „0“.  

 Přístroj lze zapnout jen když je vložen koš. 

 Pro použití přístroje nastavte timer na minimálně 10 min a zvolte požadovanou teplotu. 
 
Před prvním použitím nechte přístroj puštění na 10 min bez potravin.  
 
 
Pokyny pro použití  

 Přístroj je pro pevné potraviny. Nepřipravujte žádné polévky a tekuté potraviny.  

 Pro nepožadované zapnutí jistí bezpečností tlačítko na koši.  

 Pro optimální výsledek naplňte koš maximálně 1 cm k okraji a nepřeplňujte koš.  

 Nedávejte do koše žádný olej nebo jiné tekutiny. Lze potřít potraviny jen lehce olejem.  

 Nepřipravujte v přístroji žádné tučné potraviny. (například párky) 

 V přístroji, lze fritovat jen potraviny kterou jsou i do trouby.  

 Potraviny, které při fritování leží na sobě, musí být po polovině času fritování prohozeny.  

 Pro přípravu hranolek, max 700 g.  

 Domácí brambory trvají cca 30 min.  

 Doba fritování záleží na mnoha faktorech jako například velikost, množství, nastavené telploty.  

 Steaky předpečte na pánvičce a poté vložte do fritézy.  

 Pro ohřátí potravin, nastavte přístroj na 10 min na 150 stupňů.  
 
Použití 

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a není zapojen do zásuvky. Kontrolky jsou vypnuté.  
2. Vytáhněte koš za rukojeť ven z přístroje.  
3. Naplňte koš potravinami.  
4. Vložte koš zpět do základny.  
5. Zapojte přístroj do zásuvky.  
6. Zapněte přístroj otočením regulátoru času a kontrolka provozu se zapne. Vyberte požadovaný čas fritování.  
7. Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulátoru. Kontrolka tepoty se zapne.  
8. Promíchejte potraviny po polovině nastaveného času. Vytáhněte koš pomocí rukojeti.  
9. Postavte přístroj na horku vzdornou podložku. 
10. Posuňte tlačítko na rukojeti směrem k přístroji.  
11. Promíchejte.  
12. Zasuňte koš zpět do přístroje.  

 
Vypnutí  

1. Po uplynutí času zazní tón.  
2. Vysuňte koš.  
3. Postavte na horku vzdornou podložku.  
4. Zatlačte na tlačítko ve směru proti koši.  
5. Zasuňte koš zpět. 

 

Potravina MIN/MAX (v gramech) Čas Teplota ve stupních celsia 

Tenké hranolky mražené 300 - 1200 12 - 30 200 

Široké hranolky mražené 300 - 1200 12 - 35 200 

Domácí hranolky  300 - 1500 18 - 35 200 

Brambory na kostičky 200 - 1000 18 - 30 180 

Steak  100 - 700 8 – 20 180 

Kotleta 100 - 700 10 – 20 180 

Hamburger  100 – 700 7 – 20 180 

Párky v těstě 100 - 700 13 - 20 200 

Kuřecí stehýnka 100 - 700 18 – 25 180 

Kuřecí prsa 100 - 700 10 - 20 180 

Koláč (max. průměr 15 cm) 400 20 – 30 160 
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Muffin 400 15 - 20 180 

Mražení kuřecí nagety 100 – 700 6 – 15 200 

Mražené rybí prsty 100 - 600 6 – 15 200 

Jarní závitky 100 – 600 8 – 15 200 

Plněné taštičky se zeleninou 100 – 600 10 – 15 180 

Mražené obalované sýry 100 - 600 8 - 15 180 

 
 
Čištění 

 Koš, lze mýt pod tekoucí vedou saponátem.  

 Vnitřek a zevnějšek přístroje otřete měkkým vlhkým hadříkem.  

 Nechte přístroj důkladně vysušit.  

 Doporučujeme přístroj skladovat v originální krabici.  

 Skladujte na suchém místě, které je dobře větrané. Skladujte mimo dosah dětí. 
 
Technické údaje 
Model: ............................................................................FR 1115 H 
Pokrytí napětí: ................................................................220 - 240 V, 50/60 Hz 
Příkon: ............................................................................1500 W 
Třída ochrany: .................................................................Ι 
Čista hmotnost: ...............................................................4,8 kg 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťově bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! 
 

 
Vyznám symbolu "Popelnice" 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 
sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 
zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnoceni starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.  


