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FR 1115 H – Horkovzdušná fritéza 
CZ                   NÁVOD K POUŽITÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návod k použití 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že si užijete používání našeho spotřebiče. 
 
Symboly používané v tomto návodu k obsluze 
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné, aby v souladu s těmito pokyny nedocházelo k nehodám a také 
aby nedošlo k poškození přístroje:  
VÝSTRAHA: Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.  
POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.  
POZNÁMKA: Upozorňuje Vás na tipy a informace.  

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, kupním dokladem a 
pokud je to možné i s krabicí s vnitřními obaly. Předáte-li toto zařízení k používání třetí osobě, předejte s ním také návod k obsluze. 
• Spotřebič je určen výhradně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční využití. 
• Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte 
do jakýchkoli kapalin) a ostrými předměty. Nepoužívejte přístroj s mokrýma rukama. Pokud je přístroj vlhký nebo mokrý, ihned jej odpojte od 
elektrického napájení. 
• Při čištění nebo přemisťování, vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikdy ne jenom za kabel), pokud 
spotřebič není používán a odstraňte všechno připojené příslušenství. 
• Neprovozujte přístroj bez dozoru. Pokud odejdete z místnosti měli byste vždy zařízení vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí jakékoliv poškození, nesmí být přístroj použit. 
• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, skladujte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén apod) mimo jejich dosah. 
 VÝSTRAHA!: Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!  
 
Zvláštní bezpečnostní opatření pro tento spotřebič 
Naleznete na spotřebiči následující symbol s varovným znakem. 

 
POZOR: Horký povrch! 
Nebezpečí popálení! 

 
Během provozu ale i poté je teplota přístupných ploch velmi vysoká. 
• Uchopte nádrž pro olej s vloženým košíkem za rukojeť. Pokud je to nutné, použijte chňapku. 
• Během provozu může uniknout horká pára z výstupu vzduchu při otevření. Udržujte dostatečnou vzdálenost. 
• Nezakrývejte otvory sání vzduchu a odvodu vzduchu, pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu. 
• Udržujte dostatečné vzdálenosti (15 cm) od vysoce hořlavých předmětů, jako je nábytek, záclony, atd! 
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• Vzhledem k rostoucímu teplu a unikání páry neumísťujte přístroj pod nástěnné skříně. 
• Neprovozujte přístroj na vnějších spínacích hodinách nebo na odděleném systému dálkového řízení.  
• Nemanipulujte s bezpečnostním spínačem. 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními kapacitními 
schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným 
způsobem a porozuměli spojeným rizikům. 
• Děti si nesmí hrát se spotřebičem. 
• Čištění a uživatelská údržba nesmí být vykonávána dětmi, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. 
• Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel 
nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servi- sem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.  
• Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Dbejte prosím pokynů, které jsme zahrnuli v kapitole "Čištění". 

 
 
 
 
 
 
 
Přehled komponentů / Obsah balení  
 

1. Otvor pro odvod vzduchu 
2. Teplotní indikační světlo 
3. Provozní indikační světlo 
4. Vstupní otvory pro sání vzduchu 
5. Nádrž na olej s vloženým košíkem 
6. Rukojeť košíku 
7. Kryt tlačítka pro uvolnění 
8. Regulátor teploty 
9. On / Off tlačítko / časovač 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybalování zařízení 
1.Vyjměte zařízení z obalu.  
2. Odstraňte všechny obalové materiály jako fólie, výplňové materiály, držáky kabelu a lepenkové obaly.  
3. Zkontrolujte rozsah dodávky pro úplnost.  
4. Jsou-li zde některé chybějící části nebo zřejmé poškození, nepoužívejte zařízení. Okamžitě jej vraťte zpět svému prodejci.   
POZNÁMKA:V zařízení se může nacházet prach nebo zbývající nečistoty. Doporučujeme, abyste vyčistili zařízení, jak je popsáno v kapitole 
"Čištění". 
         
Poznámky k použití  
Umístění 
• Umístěte přístroj na protiskluzový, rovný a žáruvzdorný povrch. 

• Dbejte na to, aby zařízení a napájecí kabel nikdy nebyly umístěny na horké ploše nebo v blízkosti zdrojů tepla (např. sporák, varná deska).  
 
Elektrická přípojka  
Před zasunutím napájecího kabelu do zásuvky, zkontrolujte, zda napájecí napětí, které má být použito se shoduje s napětím zařízení. Můžete 
nalézt požadované informace na typovém štítku spotřebiče.  
 
Připojený příkon  
Celkový příkon tohoto zařízení může být až 1500 W zapnutím spotřebiče tlačítkem On / Off 
POZOR: Přetížení! 
• Pokud používáte prodlužovací kabely, měl by mít průřez kabelu nejméně 1,5 mm2. 
• Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, protože toto zařízení je příliš silné. 
 
Zapnutí a vypnutí spotřebiče (On / Off) 
• Přístroj je vypnut, když On / Off přepínač je v poloze Off, vypnuto. 
• Provoz zařízení je možný pouze v případě, když je nádrž na olej s vloženým košíkem v jednotce. 
• Chcete-li používat zařízení, nastavením spínače On / Off do polohy On na nejméně 10 minut a regulátorem teploty na požadovanou teplotu 
bude připraveno k použití.  
POZNÁMKA: Jakmile je čas vyprší, uslyšíte zvuk zvonku. Přístroj se automaticky vypne. 
 
Před prvním použitím 
Na topném tělese je ochranná vrstva. K jejímu odstranění nechejte zařízení zapnuté po dobu asi 10 minut bez obsahu. 
POZNÁMKA: Jakýkoliv kouř nebo zápach, vznikající při tomto postupu jsou normální. Zajistěte prosím vždy dostatetečné větrání. 
 
Užitečné rady pro použití 
• Toto zařízení se používá k přípravě pevných potravin. Neslouží k přípravě polévek nebo jiných tekutých potravin. 
• Bezpečnostní spínač zabraňuje použití zařízení bez nádrže na olej s košíkem. 
• Pro dosažení optimálního výsledku, je třeba naplnit košík nejvýše 1 cm pod okraj. Nikdy nepřeplňujte košík, aby se jídlo dotýkalo topného 
tělesa. 
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• Nikdy nedávejte olej nebo jiné tekutiny do nádrže na olej. Aby jste dosáhli křupavosti potraviny, můžete polít potraviny trochou oleje. 

• Nepoužívejte zařízení pro potraviny s vysokým obsahem tuku (např. párky).  
• Všechny potraviny mohou být připraveny v zařízení, pokud jsou také vhodné do mikrovlnné trouby.  
• Všimněte si, že těsto nabývá na velikosti během pečení koláčů, chlebu a podobně. Nic však nesmí přijít do styku s topným tělesem.  
• Potraviny, které jsou tepelně upravovány naskládány přes sebe, musí být protřepány v půlce času jejich  tepelné úpravy. Takto bude výsledek 
optimalizovaný a zabraňuje nerovnoměrnému vaření.  

• Ideální hmotnost pro přípravu křupavých hranolek je 500 g.  

• Nalijte vodu na domácí bramborové hranolky po nakrájení na nejméně 30 minut ke snížení bramborového škrobu. Potom vysušte 
bramborové hranolky papírovou utěrkou.  

• Doba pečení závisí na několika faktorech: velikost, stav, množství potravin a nastavená teploty. Pro 
standardní hodnoty se podívejte do kapitoly "Tabulka časů vaření".  

• Pokud nechcete předehřát horký vzduch fritézy, přidejte 3 minuty času na pečení.  
• Opečte steaky / větší množství masa na pánvi ještě předtím, než je budete vkládat do horkovzdušné fritézy. Čas a teplota jsou závislé na 
požadovaném stupni propečení.  
• V zařízení můžete také ohřívat potraviny. Nastavením časovače na 10 minut a regulace teploty do 150 ° C. 
 
Použití spotřebiče 
1. Ujistěte se, že spotřebič je odpojen a vypnut (indikační světla jsou zhasnuty). 
2. Uchopte rukojetˇ, vytáhněte nádržku na olej s košíkem ze zařízení. 
3. Naplňte košík požadovanými potravinami. 
4. Nasuňte nádržku na olej s košíkem zpět do spotřebiče.  
5. Připojte zařízení vždy pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce. 
6. Zapněte zařízení přepínačem On / Off. Indikační světlo svítí. Můžete si vybrat čas vaření.  
7. Otočte regulátor teploty do požadovaného nastavení teploty. Indikační světlo svítí. 
POZNÁMKA: 
• Indikační světlo zhasne, jakmile je dosaženo nastavené teploty. 
• Indikační světlo se zapíná a vypíná během provozu. To je normální a znamená to, že teplota je řízena termostatem a je udržována. 
8. V případě potřeby protřepejte potravou po uplynutí poloviny doby tepelné úpravy. Vytáhněte ji za rukojeť. 
VAROVÁNÍ: 
• Ze zařízení může unikat horká pára! 
• Nikdy netřeste s košíkem když je v nádržce na olej, protože může obsahovat horký olej.     
 9. Umístěte nádržku na olej s košíkem na teplu odolný povrch. 
10. Odsuňte kryt uvolňovacího tlačítka košíku. 
11. Stiskněte tlačítko pro uvolnění košíku. Zatřeste s obsahem koše.  
12. Vložte košík zpět do nádrže na olej.  
13. Zasuňte nádržku na olej zpět do zařízení. 
 
Konec tepelné úpravy 
1. zazní varovný tón do uplynutí nastaveného času. 
POZNÁMKA:Můžete zastavit provoz nastavením zapnutí / vypnutí do polohy OFF ještě dříve. 
2. Vytáhněte nádržku tuku s košem za držadlo. 
3. Umístěte tuk nádrž koši na žáruvzdorný povrch. 
4. Odsuňte kryt uvolňovacího tlačítka košíku. 
5. Stiskněte tlačítko pro uvolnění košíku. Uložte potraviny do žáruvzdorné nádoby. 
6. Zasuňte nádržku na olej zpět do zařízení. 
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Čištění VAROVÁNÍ:   • Před čištěním vždy zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyčkejte, dokud zařízení nevychladne. 

• Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 
POZOR: Nepřilnavý povrch 
• Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné drsné předměty. 
• Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. 

Tabulka časů tepelné úpravy potravin 

Potraviny 
MIN / MAX cca. Množství 

(g) 
Doba pečení (minuty) Teplota (° C) 

Výrobky z brambor 

Tenké mražené hranolky 
300-1200 

12-13 
200 

Silné mražené hranolky 12-35 

Domácí hranolky 

300-1500 

18-35 

180 - 200 

Domácí americké 
brambory 

18-30 

Domácí bramborové 
kostky 

300-1000 12-30 

Gratinované brambory 100 - 400 18-25 

hash hnědá 200-800 18-30 

Maso 

Steak 

100-700 

8-20 
180 

Vepřový řízek 10-20 

Hamburger 7-120 
200 

Klobásy v těstíčku 13-20 

Drůbež 

Kuřecí stehno 
100-700 

18-25 
180 

Kuřecí prso 10-20 

Pečený 

Dort, Ø max. 15 cm 
400 

20-30 160 

Muffins 15-20 200 

Quiche, Ø max. 15 cm 600 20-22 180 

Lehké občerstvení 

Zmrazené kuřecí nugety 100-700 6-15 

200 Zmrazené rybí prsty 

100-600 

6-15 

Jarní závitky 8-15 

Plněná zelenina 10-15 180 

Mražené obalované 
sýrové snacky 

8-15 180 
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Košík a tuku nádrž lze čistit v teplé opláchnutí.  
Přístroj čistěte zvenku i zevnitř mírně vlhký, ne mokrým hadrem. 
Skladování zařízení 
• Vyčistěte zařízení, jak je popsáno. Nechte příslušenství zcela uschnout. 
• Doporučujeme, abyste zařízení uchovávali v originálním obalu, pokud není používáno po delší časové období. 
• Vždy skladujte přístroj na dobře větraném a suchém místě, mimo dosah dětí.  
Řešení problémů  
Pokud se vyskytne problém, je to často jen drobnost. Než budete kontaktovat naše služby, prosím berte na  
vědomí následující informace: 

Problém Možná příčina Řešení 

Přístroj nefunguje. 

Přístroj nemá žádné napájení. 

Zkontrolujte zásuvku na jiném přístroji. 

Zapojte správně síťovou zástrčku. 

Zkontrolujte hlavní jistič. 

Nenastavili jste dobu tepelné úpravy. Vyberte požadovanou dobu tepelné 
úpravy. 

Nádržka na olej a košík nejsou správně 
vloženy. 

Zkontrolujte jejich správnou polohu. 

Jídlo není dostatečně uvařené. Košík je příliš plný. Snižte množství jídla. Menší množství je 
vařeno rovnoměrně. 

Teplota je nastavena na příliš nízkou 
úroveň. 

Nastavte teplotu na vyšší úroveň, s 
regulátorem teploty (viz "Tabulka časů 
tepelné úpravy potravin"). 

Doba trvání je nastavena na příliš nízkou 
úroveň. 

Nastavte čas na delší trvání on / off (viz 
"Tabulka časů vaření"). 

Potraviny se vaří nerovnoměrně. Pokud jsou potraviny umístěny blízko 
sebe, je zde nedostatečné proudění tepla. 

Potraviny musí být otřeseny po uplynutí 
poloviny doby pečení. 

Jídlo není křupavé. Jsou používány potraviny, které jsou 
vhodné pouze pro konvenční fritézy. 

Použijte polotovar nebo přidejte trochu 
oleje. 

Kouř vychází ven ze zařízení. Připravujete velmi tučná jídla. Kapky tuku uvnitř jednotky mohou způsobit 
emise kouře. Zajistěte dostatečné větrání. 

V nádržce na olej stále existují zbytky tuků 
z předchozího použití. 

Po každém použití, jak je popsáno v 
kapitole "Čištění" vyčistěte nádržku na olej. 

 
Technická data 
Model:.............................................................................................. FR 1115 H  
Napájení:..................................................................... 220 - 240 V ~, 50/60 Hz  
Příkon:................................................................................................... 1500 W  
Třída ochrany:.................................................................................................. I 
Čistá hmotnost:.............................................................................. cca. 4,80 kg 
Právo na veškeré technické a konstrukční modifikace v průběhu kontinuálního vývoje výrobku jsou vyhrazeny. 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných stávajících směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a směrnice o 
nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších předpisů. 
Likvidace  
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.  
 

 


