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Návod k použití 

 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Je důležité dodržovat pokyny tohoto návodu, abyste se 

vyhnuli poškození spotřebiče. Pro uvedení tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k 

použití a pečlivě ho uschovejte spolu se záručním listem, dokladem o převzetí a pokud možno s 

krabicí s vnitřním obalem. 

 • Přístroj používejte výhradně pro soukromé účely a v souladu s předpokládaným typem použití. 

Tento výrobek není určen pro použití v průmyslovém prostředí.  



• Nepoužívejte ho venku. Chraňte jej před teplem a před přímým slunečním zářením a vlhkostí (nikdy 

ho neponořujte do vody) a udržujte mimo dosah předmětů s ostrými hranami. Přístroj nepoužívejte s 

mokrýma rukama. Pokud se spotřebič navlhne, okamžitě jej odpojte od sítě.  

• Spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (uchopte zástrčku, netahejte za kabel), 

pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud jej potřebujete vyčistit.  

 • Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud chcete opustit místnost, vždy vypněte spotřebič. 

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  

• Pravidelně kontrolujte spotřebič a kabel, zda není poškozen. V tomto případě nesmí být spotřebič 

dále používán. 

• Používejte pouze originální příslušenství.  

• Z bezpečnostních důvodů uchovávejte obal (plastový sáček, krabici, polystyren atd.) Mimo dosah 

dětí.  

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. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s plastovým obalem. Nebezpečí udušení! 

Zvláštní bezpečnostní upozornění jsou s výstrahami zobrazeny na výrobku následujícími symboly: 

VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení! Během provozu a po něm budou teploty povrchu, 

které jsou k dispozici, velmi vysoké.  

• Nádržku na tuk držte za rukojeť. V případě potřeby použijte rukavice.  

• Během provozu může unikat horká pára z otvoru výstupu vzduchu. Udržujte dostatečnou 

vzdálenost.  

• Nezakrývejte vstupní a výstupní otvory vzduchu.  

• Udržujte dostatečnou vzdálenost (15 cm) od vysoce hořlavých předmětů, jako je nábytek, záclony 

atd.!  

• Kvůli tvorbě tepla a výparů neumísťujte přístroj uvnitř nábytku nebo na zeď. 

• Toto zařízení nemohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby (včetně dětí) se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s malými zkušenostmi a znalostmi, pokud 

nejsou během používání přístroje kontrolovány. osoby odpovědné za jejich bezpečnost.  

• Děti se s přístrojem nesmí hrát. 

• Čištění a údržbu uživatele by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou 

kontrolovány.  

• Uchovávejte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je 

napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem, servisním technikem nebo kvalifikovaným 

personálem, aby se zabránilo nebezpečným situacím.  

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nesmí být během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v 

kapitole "Čištění".  

 

Vybalení spotřebiče 

 1. Vyjměte přístroj z obalu.  

2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplně, lepenka.  

3. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny.  

4. V případě chybějících částí nebo poškození nepoužívejte spotřebič. Vraťte jej okamžitě prodejci.  



 

Ovládací prvky  

1 Otvor pro přívod vzduchu  

2 Otvor pro výstup vzduchu  

3 Nádoba s vnitřním košem  

4 Rukojeť  

5 Uvolňovací tlačítko  

6 Displej 

 

Použití  

• Přístroj postavte na rovný a tepelně odolný povrch. 

 • Ujistěte se, že přístroj a hlavní kabely nejsou umístěny na horkých plochách nebo v blízkosti zdrojů 

tepla (například plotýnky, elektrické desky). 

 

Elektrické připojení 

 Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda jmenovité napětí odpovídá napětí spotřebiče. 

Informace jsou uvedeny na štítku přístroje. Příkon výrobku je 1500 W. 

 VAROVÁNÍ: Přetížení! Nepoužívejte více zásuvek, protože tento přístroj je příliš silný. 

 

Pohotovostní režim  

POZNÁMKA: Pokud tlačítko  svítí červeně, přístroj je v pohotovostním režimu. Pokud nastanou 

následující situace, přístroj přejde do pohotovostního režimu: 

• Po zasunutí zástrčky do sítě.  

• Po uplynutí naprogramované doby fritování.  

• Při stisknutí a podržení tlačítka po dobu alespoň 3 sekund.  

 

Zapnutí / vypnutí zařízení  

Zapněte a vypněte přístroj pomocí tlačítka  Zapnout a Vypnout.  

POZNÁMKA: 

 • Použití je možné pouze tehdy, je-li nádržka používána společně s košem ve horkovzdušné fritéze. 

 • Když čas vyprší, zazní pípnutí. Přístroj se automaticky vypne. Ventilátor pokračuje v chodu i po 

vypnutí, aby zařízení vychladlo. Po asi 20 sekundách se ozve 5x pípnutí a indikátor zhasne.  

 

Při prvním použití  

• Na fritéze je ochranná vrstva. Chcete-li přístroj použít, spusťte ho na cca 10 minut bez jakéhokoliv 

obsahu.  

POZNÁMKA: Zapnutá může způsobit mírný kouř a zápach. Dostatečně větrejte. 

VAROVÁNÍ: Před čištěním nechte přístroj vychladnout! - Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. - Před 

použitím spotřebiče vyčistěte koš, olejovou nádrž a její vnitřní prostor. 

 

Upozornění pro uživatele 

 • Toto zařízení se používá pro přípravu tuhých potravin. Nepřipravujte žádnou polévku nebo tekuté 

jídlo. 

• Bezpečnostní spínač zabraňuje použití přístroje bez koše v nádrži na olej.  

• Pro dosažení optimálního výsledku naplňte koš maximálně 1 cm pod hranou.  



• Nikdy nevkládejte do nádrže příliš oleje ani jiné kapaliny. Chcete-li získat křupavý výsledek, použijte 

pouze minimálně tuku. 

• Nefritujte potraviny s vysokým obsahem tuku (například klobásy).  

• Na přístroji lze připravit všechny potraviny vhodné k fritování. 

• Připravované jídlo, musí být stále kontrolováno. Výsledek je tak optimalizován a je zabráněno 

nerovnoměrnému vaření. Ideální množství pro přípravu křupavých hranolků je 500 g.  

• Na ručně řezané brambory nalijte vodu nejméně 30 minut, aby se bramborový škrob redukoval. Pak 

je usušte papírem.  

• Doba fritování závisí na několika faktorech: velikost, podmínky, množství jídla a nastavená teplota. 

Pro standardní hodnoty viz "Funkční tlačítka" "Automatické funkce".  

• Pokud fritézu předehříváte, přidejte 3 minuty.  

• Maso / velké množství masa smažte na pánvi, než ho vložíte do fritézy. Doba a teplota závisí na 

požadované úrovni vaření. 

• S přístrojem lze také možné ohřívat potraviny. Nastavte tlačítko na 10 minut a teplotu na 150 ° C.  

• Tlačítka na přístroji jsou dotykové. Proveďte výběr jemným dotykem kláves jedním prstem. Po 

každém stisknutí tlačítka se to potvrdí akustickým signálem.  

 

Nastavení času 

Stisknutím tlačítka nebo  vedle indikátoru nastavte počet minut.  

 

Nastavení teploty  

Stiskněte tlačítko  nebo  vedle indikátoru  pro nastavení teploty. 

 

Automatické funkce  

Stisknutím tlačítka  vyberte z následujících automatických funkcí:  

  
Teplota / 

°C Čas/min 

Hranolky 200 18 

Maso 180 25 

Krevety 160 8 

Dorty 200 30 

Kuře 200 20 

Steaky 200 12 

Ryby 180 10 

 

POZNÁMKA:  

• Přednastavená teplota a přednastavená doba vaření jsou považovány za čisté referenční hodnoty. V 

závislosti na velikosti a hmotnosti výrobku může být doba fritování vyšší nebo nižší. 

• Je však možné změnit přednastavenou teplotu a dobu vaření pomocí automatických funkcí.  

 

Použití přístroje 

1. Ujistěte se, že je zástrčka odpojena a že je spotřebič vypnutý.  

2. Pomocí rukojeti vložte nádobu s košem ze fritézy.  

3. Naplňte koš požadovaným jídlem. 

4. Nádobu s košem zasuňte zpět do fritézy. 

5. Spotřebič připojte do zásuvky. POZNÁMKA: Uslyšíte pípnutí a všechny indikátory se krátce rozsvítí. 

Tlačítko  se rozsvítí červeně.  



6. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte. Zobrazí se výchozí nastavení, 190 ° C a 15 minut.  

7. Pomocí tlačítka  vyberte automatickou funkci nebo nastavte dobu vaření (od 1 do 60 minut) a 

teplotu (80 až 200 ° C) odděleně pomocí tlačítek + a -. 

8. Stisknutím tlačítka   začnete fritovat.  

POZNÁMKA: 

 • Indikátor  indikuje provedenou operaci.  

• Po dosažení přednastavené teploty se indikátor rozsvítí zeleně.  

• Indikátor se mění mezi červenou a zelenou. Je to normální a je to signál, že teplota je dosažena a 

udržována termostatem. 

9. V případě potřeby promíchejte potraviny po polovině doby vaření.  

UPOZORNĚNÍ: • Horká pára může uniknout! • Košíkem netřeste, když je v nádrži na tuk, protože by 

mohl obsahovat horký olej.  

10. Nádobu s tukem umístěte na žáruvzdorný povrch.  

11. Posuňte uvolňovacího tlačítko směrem k sobě.  

12. Pro uvolnění koše stiskněte uvolňovací tlačítko. Obsah koše protřepejte.  

13. Vraťte koš zpět. 

14. Zasuňte nádrž zpět do fritézy. 

 

Provoz s pauzou  

• Pro přerušení operace stiskněte tlačítko . Opětovným stisknutím tlačítka  obnovíte činnost.  

• Provoz se zastaví, jakmile je koš vyjmut. Pro opětovné zapnutí spotřebiče znovu vložte koš. 

POZNÁMKA:  

• Přístroj se restartuje od místa, kde byl pozastaven.  

• Pokud však vytáhnete zástrčku ze zásuvky, aktuální nastavení bude ztraceno. Po zasunutí síťové 

zástrčky a stisknutí tlačítka přístroj znovu zobrazí přednastavení. 

 

Ukončení fritování 

1. Po uplynutí nastaveného času se ozve pípnutí. Ventilátor pokračuje v chodu i po vypnutí, aby 

zařízení vychladlo. Po asi 20 sekundách se ozve 5x pípnutí a indikátor zhasne.  

POZNÁMKA: Stisknutí tlačítka  po dobu 3 sekund můžete ukončit probíhající fritování předem.  

2. Vytáhněte nádržku pomocí rukojeti. 

3. Nádobu s tukem umístěte na žáruvzdorný povrch.  

4. Posuňte uvolňovacího tlačítko směrem k sobě. 

5. Pro uvolnění koše stiskněte uvolňovací tlačítko.  

6. Vraťte nádrž na tuk zpět. 

 

Čištění a údržba 

 UPOZORNĚNÍ:  

• Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky. Počkejte, až přístroj vychladne.  

• Přístroj neponořujte do vody! To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.  

• Nepoužívejte abrazivní předměty. 

• Koš a nádrž je možné umýt ve vlažné vodě.  

• Přístroj čistěte uvnitř i venku lehce navlhčeným, a ne mokrým hadříkem. 

 

Skladování  



• Přístroj čistěte podle pokynů. Nechte příslušenství zcela vyschnout. 

• Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej nepoužíváte delší dobu.  

• Spotřebič skladujte vždy na suchém a dobře větraném místě mimo dosah dětí. 

 

Porucha 

Než se obrátíte na náš servis, vezměte v úvahu následující informace: ¨ 

Přístroj nelze zapnout – Přístroj není napájen – Zkontrolujte zásuvku s jiným přístrojem – Zasuňte 

zástrčku správně – Zkontrolujte hlavní jistič.  

Doba fritování nebyla nastavena. - Zvolte požadovanou dobu vaření – Nádoba a koš nejsou správně 

vloženy – Zkontrolujte správnou polohu.  

Jídlo se neusmaží. - Košík je příliš plný. - Snižte množství jídla. - Menší množství se frituje 

rovnoměrně.  

Teplota je nastavena na příliš nízkou hodnotu – Zvyšte teplotu pomocí tlačítka vedle indikátoru (viz 

"Funkční tlačítka" "Automatické funkce").  

Nastavená doba vaření je příliš nízká. -  Zvyšte dobu vaření pomocí tlačítka vedle indikátoru (viz 

"Funkční tlačítka" "Automatické funkce") 

Z přístroje vychází kouř.  - Velmi tučné potraviny kouří – tuk, který se frituje může způsobit výpary. 

Zajistěte dostatečné větrání. - V nádrži jsou zbytky jídla z předchozího použití.  -Po každém použití 

vyčistěte nádrž, jak je popsáno v kapitole "Čištění".  

Nádrž na olej nebo tuk s vnitřním košem se nevypne.  - Košík je příliš plný.  - Snižte množství jídla. 

Košík v nádrži na olej nebo tuk není správně umístěn. - Vložte koš správně.  - Musí být slyšet kliknutí.  

 

Technické údaje 

Model: .............................................. ............. PC-FR 1147 H  

Síťové napájení: ............................................. 220–240 V ~, 50/60 Hz 

Příkon: .............................................. ............. 1500 W  

Čistá hmotnost: ................ ..............................3,90 kg  

 

Vyhrazujeme si právo na technické a konstrukční změny během vývoje výrobku. Tento spotřebič byl 

zkontrolován na základě všech platných směrnic ES platných v tomto odvětví, jako jsou například 

předpisy o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o nízkém napětí, a byl postaven v souladu s 

nejmodernějšími bezpečnostními normami 


