
 
 
 

 
Horkovzdušná fritéza - návod 
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Ovládání 

1. Tlačítko Power / Start-stop: Jakmile je jednotka připojena k elektrické síti, rozsvítí se tlačítko 

napájení.  Výběrte tlačítko napájení a jednou (stiskněte 2 sekundy) způsobí to rozsvícení celého 

panelu, výběr tlačítka napájení podruhé aktivuje proces vaření při výchozí teplotě 185 °C (365 ° F) a 

době 15 minut, výběrem tlačítka napájení kdykoli během procesu vaření pozastaví jednotku, stiskněte 

2 sekundy tlačítko napájení a vypnete jednotku, kdy uvidíte na digitální obrazovce "OFF", motor 

přestane fungovat po 15 sekundách a uslyšíte varovný tón "pípnutí".   

 

2. Časovač / Storno: Po nastavení doby a teploty pečení spusťte režim časovače dotykem (2).  V tuto 

chvíli bude blikat indikátor časovače.  Pomocí tlačítek „+“ a „-“ lze upravit čas podle času pro 

nastavení časovače a poté kliknout na (1) Zařízení začne odpočítávat.  

Storno: Zruší časovač a další funkce nastavení. Stisknutím a podržením (2) 3S přejdete do stavu 

zapnutí.   

3.Míchání / předehřívání  

Míchání: Pokud potřebujete použít funkci míchání, nainstalujte míchací lopatku: zavřete horní kryt, 

abyste nastavili teplotu a čas, stiskněte (1). V tuto chvíli bude odpovídající indikátor míchání svítit.  

Pokud chcete přestat míchat zastavte míchání stisknutím (3).  Po dokončení fritování a vychladnutí 

vyjměte míchací lopatku. 

Předehřívání: Aby se zlepšil účinek pečení doporučujeme použít funkci předehřátí  Stiskněte a podržte 

(3) V tomto okamžiku bude indikátor předhřevu. Stiskněte (1) pro spuštění předehřívání. Po 

pčedehřání vložte jídlo, zavřete víko přístroje, nastavte čas a teplotu a znovu stiskněte (1).  

 

4. Tlačítka ovládání teploty – Tato tlačítka umožňují zvýšit nebo snížit teplotu vaření o  5 "F / 5" C 

intervaly v rozmezí od 176 "F (80 * C) do 400 ° F (200 ° C).   

 

5. Tlačítka pro ovládání času – Tato tlačítka umožňují vybrat přesnou dobu vaření od 1 minuty do 60 

minut. Ve všech režimech. 
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6. LED digitální displej – Digitální numerický displej přepíná mezi teplotou a zbývajícím časem během 

fritování. (7-13.) předvolby fritování. Výběrem kteréhokoli z nich nastavíte čas a teplotu na výchozí 

nastavení pro dané jídlo. Tyto předvolby můžete přepsat tlačítky času a teploty. Zobrazit předvolby na 

další stránce. Tato nabídka funkcí umožňuje vzájemné přepínání při práci 

 

 
 

Nebezpečí 

1. Nenamáčejte zařízení do vody ani jej nemyjte pod tekoucí vodou, protože v zařízení jsou elektrické 

součásti a topné prvky. 

2. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda ani jiná kapalina, mohlo by dojít k úrazu elektrickým 

proudem. 

3. Potravinové přísady vždy vkládejte do nádoby na smažení, abyste zabránili jejich kontaktu s 

ohřívacími součástmi. 

4. Pokud je produkt v provozu nezakrývejte otvor pro vstup a výstup vzduchu. 

5. Do fritézy nikdy nelijte velké množství oleje, protože by to mohlo způsobit požár. 

6. Nedotýkejte se vnitřku výrobku, když je v provozu. 

7. Během pracovní doby používejte rukojeť pánve na smažení a nedotýkejte se vysokoteplotního 

povrchu a vnitřku výrobku, abyste zabránili opaření. 

8. Výrobek nesmí dlouho fungovat naprázdno. Doporučuje se nepoužívat déle než 3 hodiny. 

9. Pokud pečete kyselé přísady s pH nižším než 5 (například omáčky jako ocet a citronová šťáva), 

nezapomeňte je zabalit do alobalu. 

10. Ujistěte se, že se jídlo během používání nedotýká topné trubice. nevařte příliš velké jídlo, protože 

by to způsobilo kouř a ve výjimečných případech i požár. 



11. Pří spuštění je zakázáno dotýkat se míchacího nože a částí s vysokou teplotou v pánvi. 

12. Produkt bude během pracovní doby produkovat vysokou teplotu a páru. Nedotýkejte se rukama 

ani se nepřibližujte k obličeji, zvláště při otevírání horního krytu buďte velmi opatrní. 

13. Při prvním použití vyjměte fritézu, pánev a míchací nože a očistěte je saponátem po vyčištění je 

vložte do fritézy a předehřejte po dobu 10 minut, aby se odstranil pach zbývající v obalu 

14. Je normální, že při prvním použití může být malé množství kouře nebo slabý zápach. 

15. Použijte prosím originální příslušenství tohoto produktu 

 

Varování 

1.Zkontrolujte, zda je síťové napětí stejné, jako je uvedeno na štítku na zařízení před použitím.  

2.Ujistěte se, že vždy používáte uzemněnou zásuvku pro připojení spotřebiče.  

3.Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když přístroj není v provozu.  

4.Ujistěte se, že přístroj, napájecí kabel a zástrčka nejsou v kontaktu s vodou.  

5.Vytáhněte zástrčku ze zásuvky tahem za zástrčku, nikoliv za napájecí šňůru.  

6.Zkontrolujte, zda napájecí kabel spotřebiče není poškozen.  

7.Nepoužívejte přístroj, je-li napájecí kabel poškozen. Má-li poškozený napájecí kabel vyžaduje 

kvalifikovaný servisní zásah.  

8.Při použití prodlužovacího kabelu se vždy ujistěte, že se celý kabel odvíjí z navijáku.  

9.Používejte pouze schválené prodlužovací kabely.  

10.Některé části zařízení můžou být horké. Nedotýkejte se těchto částí, aby se zabránilo popálení.  

11.Spotřebič potřebuje prostor, aby mohlo teplo uniknout, čímž se zabrání nebezpečí vzniku požáru. 

Ujistěte se, že přístroj má dostatek prostoru kolem něj, a nepřichází do styku s hořlavým materiálem. 

Spotřebič nesmí být zakryty. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryty nebo ucpány.  

12.Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.  

13.Ujistěte se, že přístroj, napájecí kabel nebo zástrčka není v kontaktu s horkými povrchy, jako 

například horkou deskou nebo otevřeným ohněm.  

14.Dvířka nebo vnější povrch může být horký, když je zařízení v provozu. 

15.Tento přístroj může být použit u dětí ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl 

poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 

nebezpečí zapojení. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu mohou děti, 

pokud jsou starší 8 let a pod dohledem. Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.  

16.Spotřebič nikdy nepoužívejte venku.  

17.Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech.  

18.Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, žáruvzdorný povrch, kde nemůže spadnout.  

19.Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj odkapávací desky nebo pracovní desky stolu.  

20.Ujistěte se, že máte suché ruce, než se dotknete spotřebiče, síťového kabelu nebo zástrčky.  



21.Nezvedejte spotřebič, pokud spadne do vody. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky ihned. Přístroj 

nepoužívejte.  

22.Spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky v případě poruchy během používání a před 

čištěním přístroje, montáží a demontáží příslušenství, nebo uložením přístroje po použití. 

23. Nikdy při nenechte bez dozoru během používání.  

24.Nikdy neponořujte kryt, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.  

25.Ujistěte se, že přístroj má dostatečnou ventilaci, během provozu. 

26.Spotřebičem nehýbejte, když je zapnutý nebo je stále horký. Vypněte přístroj a vyčkejte, dokud se 

neochladí před přenášením.  

27.Nedávejte příliš mnoho jídla do fritovacího koše najednou.  

28.Důkladně očistěte vnější části přístroje po použití.  

29.Tato zařízení nejsou určena pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného 

dálkového ovládání.  

30.Neplňte spotřebič potravinami během předehřívání. 

 

Automatické zavírání 

Produkt je vybaven časovačem, když časovač odpočítává čas do 0, produkt zazvoní a automaticky se 

zavře. 

Chcete-li produkt zavřít ručně, stiskněte a podržte tlačítko „Power / Start-stop“ na ovládacím panelu. 

 

Příprava provozu 

1. Položte výrobek na rovný a stabilní povrch, neumisťujte jej na povrch, který není tepelně odolný. 

2. Vložte fritovací koš do fritézy správně. 

3. Do nádrže fritézy nikdy nelijte olej ani jinou tekutinu. Nikdy nezakrývejte otvor pro vstup / výstup 

vzduchu do fritézy, zabráníte tak proudění vzduchu a snížíte účinek ohřevu horkého vzduchu. 

 

Smažení bez tuku 

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. 

2. Opatrně vytáhněte fritovací koš z fritézy.  

3. Vložte přísady potravin do fritovací nádrže. 

Upozornění: Potravin nesmí být moc ani málo 

4. Vložte fritovací koš zpět do fritézy.  

5. Po výběru režimu vaření určete teplotu potřebnou k vaření ingrediencí. Pomocí tlačítek pro 

nastavení teploty upravte teplotu. Na ovládacím panelu jsou dvě ikony nastavení teploty „+“a„-“. 

Pokaždé, když stisknete jednu z ikon, nastavení teploty se zvýší nebo sníží o 5 ° C (° F). 



6. Určete, jak dlouho potrvá fritování. Pomocí tlačítka pro nastavení času upravte požadovaný čas. Na 

ovládacím panelu jsou na časové úpravě dvě ikony „+“a„-“. Při každém stisknutí jedné z ikon se 

hodnota nastavení času zvýší nebo sníží o 1 minutu.  

7.Předehřívací funkce: Aby se účinek pečení zlepšil ve studeném stavu, doporučuje se použít funkci 

předehřívání. Stiskněte a podržte ikony „míchání“ a „předehřívání“. V tomto okamžiku bude indikátor 

předehřevu blikat a spustí se ikona „Tlačítko napájení / start-stop“ pro spuštění „předehřevu. 

• Dotyková obrazovka nefunguje dlouho a automaticky přejde do režimu úspory energie (režim vypnutí 

obrazovky) 

• Přebytečný olej z potravin se shromažďuje na dně nádoby na smažení  

8. Některé složky potravin vyžadují převrácení během vaření 

9. Když je pokrm hotový, uslyšíte pípnutí, které značí, že nastavené vaření skutečně bylo ukončení. A 

na rozhraní se zobrazí „00min“. Přístroj přestane pracovat po 10 s. 

10. Zkontrolujte, zda jsou potraviny ufritovány. Pokud potraviny vyžadují více fritování, vložte do 

produktu znovu fritovací koš a nastavte časovač o několik minut více 

11. Nepřevracejte fritovací nádrž/koš, protože by to mohlo způsobit únik nadbytečného oleje 

shromážděného na dně fritovací nádrže. Fritovací nádrž a přísady jsou stále velmi horké. 

 

 

Rady 

1.  Ve srovnání s složkami potravin s větší velikostí budou malé složky potravin vyžadovat kratší dobu 

vaření. 

2. U většího množství potravinářských ingrediencí bude doba vaření nutná k mírnému prodloužení u 

menšího množství potravinových ingrediencí bude čas potřebný pouze k mírnému zkrácení. 

3. Během procesu vaření může převrácení malých potravin podpořit správné rozložení smažení. 

4. Přidáním malého množství oleje do čerstvých brambor lze jídlo připravit křehčí. Po přidání oleje by 

měly být složky potravin před smažením několik minut odloženy 

5. Ve fritéze bez tuku nikdy nevařte přísady potravin s vysokým obsahem oleje, jako klobásy atd. 

6. Nejlepší hmotnost ingrediencí např. pro přípravu hranolků je 500 g. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  

Přístroj čistěte vždy po každém použití.  

Na čištění nikdy nepoužívejte kovové předměty, mohli byste poškodit přístroj.  

Před čištěním přístroj vypojte z el. sítě.  

Přístroj vždy nechte alespoň 30 minut vychladnout a potom můžete začít s údržbou.  

Vnější povrch přístroje stačí otřít vlhkým hadříkem.  

Fritovací koš a nádobu myjte ve vlažné vodě se saponátem, pomocí jemné houbičky.  

Vnitřek přístroje umyjte vlažnou vodou se saponátem a jemnou houbičkou.  

Když je potřeba, topné těleso umyjte kartáčem a odstraňte z něj veškeré zbytky jídla.  



Všechny části zase důkladně osušte. 

 

 

Problém Možná příčina Řešení 

 

Fritéza nefunguje 

 

 1.Zástrčka produktu není 

zasunuta do zásuvky. 

 2.Uživatel nenastavil 

časovač. 

 1.Zasuňte zástrčku do zásuvky. 

 2.Otočením knoflíku časovače 

nastavte správný čas potřebný k 

vaření  

 

 

Pokrm není 

dostatečně 

ufritovaný 

 

 1.Ve fritovací nádrži je   příliš 

potravin. 

 2.Nastavená teplota je příliš 

nízká. 

 3.Doba vaření je příliš 

krátká. 

 1.Vložte potraviny do fritovací nádrže po 

malých dávkách. V malých dávkách může 

být smažení rovnoměrněji rozloženo. 

 2.Otočením ovladače teploty nastavte 

požadovanou teplotu.  

 3.Otočením knoflíku časovače určete čas 

vaření. 

 

Potravinovy nejsou 

fritovány 

rovnoměrně 

 

 

Neprobíhá žádné míchání 

během vaření 

 

Je třeba správně umístit míchací čepel 

 

 

 

Z produktu vychází 

bílý kouř 

 

 1. Vaříte potraviny s 

vysokým obsahem oleje. 

 2. Ve fritovací nádrži stále 

zůstávají olejové nečistoty z 

posledního použití. 

 

1. Když vaříte potraviny s poměrně 

vysokým obsahem oleje ve fritéze bez tuku 

bude z fritovací nádrže pronikat velké 

množství olejového dýmu. Olej produkuje 

bílý olejový dým a fritovací nádrž může být 

teplejší než obvykle. To však neovlivní 

konečný účinek vaření. 

2.Nezapomeňte fritovací nádrž po každém 

použití vyčistit. 

 

Fritovací koš nelze 

hladce vložit do 

fritézy 

Uvnitř fritézy překáží nějaký 

předmět 

 

Ujistěte se zda nic nepřekáží a zda koš 

vkládáte správně Fritovací koš vkládáte 

špatným způsobem 

 

Horní kryt fritézy se 

nemůže správně 

zavřít 

Rukojeť fritézy není správně 

umístěna 

Umístěte rukojeť fritézy správně 

Příliš mnoho přísad ve fritéze Upravte množství ingrediencí a umístěte 

ingredience podle zadané kapacity 

 

 

Míchací lopatka a synchronní 

motor nebyly správně 

sestaveny 

Sestavte správně 



 

 

Importer: IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky 326, 76001 Zlín, Czechia, email: patricca@patricca.cz, telefonní 

číslo: +420 511 447 788 

 

 Míchání nefunguje Potraviny jsou příliš velké, 

takže míchací čepel nemůže 

fungovat 

Upravte množství potravin 

mailto:patricca@patricca.cz
tel:+420511447788

