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Všeobecné bezpečnostné upozornenia

• Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte 
tento návod na použitie!

•  Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok 
a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!

•  Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti.  
Nejde o profesionálne zariadenie.

•  Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, 
zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru 
odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú 
šnúru.

•  Aby ste predišli úrazu úrazu detí alebo mentálne postihnutých osôb 
elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým 
zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu 
detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne 
prístupnú sieťovú šnúru.

•  Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte 
akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.  
Opravu, príp. výmenu sieťovej šnúry môže vykonať len autorizovaný servis.

•  Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
•  Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu 

slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými 
predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.

•  Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
•  Zariadenie nepoužívajte vonku.
•  Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. 

Zariadenie neponárajte do vody.  
Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.

•  Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z 
elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

•  Zariadenie používajte len na stanovený účel.
•  Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť. Olej 

vnútri zariadenia môže byť horúci.
•  Pred použitím skontrolujte, či je hladina oleja v rozmedzí značiek MIN 

a MAX. Hladina nesmie byť pod úrovňou MIN. ani nad úrovňou MAX.
•  Prázdne zariadenie bez oleja nezapínajte.
•  Nevylievajte horúci olej. Pred vyliatím nechajte olej úplne vychladnúť.
•  Po dokončení fritovania a pred otvorením krytu najskôr podvihnite fritovací 

kôš a chvíľu vyčkajte, aby poklesol vnútorný tlak.
•  Pred fritovaním potraviny mierne osušte. Do horúceho oleja neponárajte 

mokré potraviny.
•  Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak je ponechaný bez dozoru a pred    

 zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
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•  Tento spotrebič nesmú používať deti. Majte spotrebič a šnúru mimo dosahu  
 detí.

•  Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak 
sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému 
nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, 
pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov, a to pod dohľadom. Držte spotrebič a 
šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

•  Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, 
ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča 
bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa 
nesmú hrať so spotrebičom.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

• Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!  
(Riziko vzniku požiaru!) 

• Kovové diely sa výrazne zahrievajú. NEBEZPEČIE POPÁLENÍN!
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov  

(napr. záclony, drevo atd.).

Výstraha: Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte 
prístroj pred dažďom, nadmernou vlhkosťou a účinkami kvapkajúcej a 
striekajúcej vody.

Upozornenie: 
Neodoberajte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri sa 
nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže používateľ sám opraviť. Akékoľvek 
opravy prenechajte na autorizovaný servis. 
 
 
 
Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť 
nebezpečného napätia v prístroji, ktoré môže pri nedodržaní bezpečnostných 
pokynov spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
 
 
Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na fakt, že k prístroju 
je priložený dôležitý návod na obsluhu a údržbu prístroja.
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Charakteristické vlastnosti 

•  Fritéza má takmer štvorcový pôdorys, čo umožňuje efektívnu úsporu 
priestoru. 

•  Vonkajšie steny sú odolné proti teplu. 
•  Zariadenie disponuje uzamykateľným krytom s vymeniteľným uhlíkovým 

filtrom, priezorom a hermetickým uzáverom. 
•  Kryt a zdvíhací/ponorný kôš je možné vybrať, aby sa dali jednoducho čistiť.
•  Zariadenie disponuje svetelnou kontrolkou teploty, ovládačom na 

nastavenie teploty a mechanizmom na zdvih fritovacieho koša.



Popis častí

1 Kôš 
2 Rukoväť koša
3 Uvoľnovač rukoväte/držiak koša
4 Indikátor napájania - zelená kontrolka
5 Indikátor teploty a ohrevu - červená kontrolka
6 Ovládač nastavenia času a zapnutia
7 Ovládač nastavenia teploty
8 Odnímateľný kryt
9 Priezor
10 Vnútorný kryt s vetracími otvormi
11 Nádoba na olej (nevyberateľná)
12 Telo zariadenia
13 Tlačidlo otvorenia krytu
14 Sieťová šnúra
15 Spodná časť
16 Odnímateľný vrchný kryt s uhlíkovým filtrom
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Príprava pred použitím

Fritézu počas príprav nepripájajte do elektrickej siete. 
Vyberte fritovací kôš a kryt. Opláchnite ich vo vlažnej vode.  
Nádobu na olej naplňte trochou vody a dôkladne ju umyte.

Teleso fritézy neponárajte do vody! Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo 
vode.
Všetky diely dôkladne vysušte a nasaďte kôš a kryt.
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Prevádzka

Vybratie fritovacieho koša

Kôš je možné dvíhať/ponárať pri otvorenom aj zatvorenom kryte. 
Podvihnite rukoväť koša tak, aby zacvakla v horizontálnej pozícii.  Ako 
dvihnete rukoväť, podvihne sa aj fritovací kôš.
Aby bolo možné kôš vybrať, maximálne otvorte kryt. Pri fritovaní pred 
vybratím koša nechajte z potraviny odkvapkať zvyšný olej do fritovacej 
nádoby. 
Keď chcete kôš ponoriť, stlačte uvoľňovač rukoväte a ako rukoväť sklápate, 
kôš sa ponára nadol.

Otvorenie krytu 

Stlačením tlačidla otvorenia krytu odistite uzamykací mechanizmus krytu 
a kryt sa mierne podvihne.  Ak by mal kryt snahu otvoriť sa úplne, pridržte ho 
rukou. 
Umožní sa tak, aby horúca para unikla cez štrbinu, vďaka čomu bude 
následné otvorenie krytu bezpečnejšie a nebude hroziť oparenie alebo 
polálenie.
Po uniknutí pary podvihnite kryt a otvorte ho. Ak ho chcete úplne vybrať, 
odklopte ho do vertikálnej polohy a vytiahnite ho smerom nahor.
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Filtračný systém

V kryte fritézy je osadený uhlíkový filter, ktorý zachytáva čiastočky oleja. 
Odporúčame tento filter vymeniť po cca 60 fritovacích cykloch.

Naplnenie fritézy

1. Fritézu naplňte olejom. Odporúčame použiť vhodný fritovací olej vhodnej 
kvality, prípadne kvalitný pevný rastlinný tuk. Nikdy však nemiešajte olej 
s tukom. Nádobu naplňte tak, aby bola hladina oleja v rozmedzí značiek 
MIN. a MAX.

2. Do fritézy vložte kôš a ponorte ho do oleja.  
Zatlačte tlačidlo na rukoväti a rukoväť potlačte nadol.

3. Zatvorte kryt (zatlačte kryt po obidvoch stranách tak, aby zacvakol). 
Z fritézy tak nebude unikať para.

4. Fritézu pripojte do elektrickej siete a zapnite ju.
5. Ovládačom nastavenia teploty nastavte požadovanú teplotu. 

Pozrite prehľad ďalej v návode.

uhlíkový filter
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Fritovanie

Predhrievanie:  

Pred fritovaním je potrebné predhriať olej na potrebnú teplotu.
Svetelná kontrolka ohrevu bude svietiť. Po dosiahnutí nastavenej teploty 
zhasne. S pohybom teploty sa môže kontrolka striedavo rozsvecovať a 
zhasínať.

Fritovanie: 

Existujú dva postupy fritovania. Fritovanie všeobecných potravín a fritovanie 
obaľovaných potravín (napr. v trojobale).  

Fritovanie všeobecných potravín
1. Po dosiahnutí nastavenej teploty podvihnite kôš a zaistite ho v podvihnutej 

polohe. Otvorte kryt a do koša vložte maximálne osušené potraviny.  
Kôš by mal byť pri vkladní potraviny vždy podvihnutý.

2. Zatvorte kryt a ponorte kôš posunutím rukoväte do oleja.
3. Priebeh fritovania kontrolujte v priezore tak, že z času na čas podvihnete 

kôš.
4. Po dokončení fritovania podvihnite kôš a chvíľu vyčkajte, kým nepoklesne 

tlak pary. Potom stlačte tlačidlo na otvorenie krytu, aby sa kryt uvoľnil a 
unikla para. Po chvíli rukami odklopte kryt nahor, pri otváraní však buďte 
opatrní, lebo aj po chvíli existuje v nádobe mierny tlak pary.

Fritovanie obaľovaných potravín
Pri tomto spôsobe môže dochádzať k prilepeniu potraviny ku košu, preto 
treba fritovať veľmi opatrne.
1. Po dosiahnutí nastavenej teploty ponechajte kôš v ponorenej polohe 

a otvorte kryt.
2. Surovú potravinu obaľte v trojobale a zľahka z nej odstráňte nadbytočnú 

strúhanku. 
Pomocou vhodného predmetu veľmi zľahka ponárajte potravinu do oleja, 
takto trojobal mierne stvrdne, kým dôjde k jeho kontaktu s mriežkou koša, 
takže sa ku košu neprilepí.

3. Zatvorte kryt a fritujte.
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Nastavenie kuchynského časovača

Kuchynský časovač nastavte pred ponorením koša s potravinou do oleja.
Čas fritovania uvedený v nasledujúcom prehľade je orientačný a závisí od 
množstva fritovanej potraviny. Presné časy potrebné na fritovanie konkrétnych 
potravín získate praxou.

Prehľad časov a teplôt potrebných 
na správne fritovanie

Časy fritovania a teploty uvedené v tomto prehľade sú orientačné a značne 
závisia od množstva fritovanej potraviny. Presné časy a teploty potrebné na 
fritovanie konkrétnych potravín získate praxou.

 Potravina     Hmotnosť/ks Teplota Čas

 Hranolky z čerstvých zemiakov 800 g   190 °C 10-12 min.

 Zmrazené hranolky   800 g   190 °C 13-18 min.

 Ryby     300 g   170 °C 4-6 min.

 Slede      (plný kôš)  190 °C 2-3 min.

 Čerstvé filé obaľované   400 g   190 °C 5-15 min.

 Mrazené filé obaľované  400 g   170 °C 10-15 min.

 Mäso

 Mrazená fašírka    4   150 °C 4-6 min.

 Porciované kura (malé/stredné kúsky) 500 g   170 °C 15-20 min.

 Porciované kura (veľké kúsky) 500 g   170 °C 20-30 min.

 Mrazené teľacie rezne   500 g   170 °C 4-9 min.

 Čerstvé kura obaľované  600 g   170 °C 15 min.
 
Časovač nastavte podľa prehľadu.

Časovač po uplynutí nastaveného času nevypne fritézu a nemá vplyv 
na teplotu fritovania!
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Rady k používaniu fritézy

• Vždy používajte vhodný fritovací olej požadovanej kvality. 
Nepoužívajte margarín, maslo ani olivový olej.

• Pred nastavením teploty skontrolujte množstvo fritovanej potraviny. 
Predvarené potraviny fritujte pri vyššej teplote ako surové potraviny.

• Fritézu nepoužívajte pod kuchynskými policami, ktoré môžu brániť úplnému 
otvoreniu krytu.

• Fritujte pozorne. Potravina má byť zlatohnedá, inak môže byť surová. 
• Fritézu skladujte vychladnutú, s prečisteným olejom a zatvoreným krytom. 

Takto bude vždy pripravená na prevádzku.
• Každá potravina obsahuje určité množstvo vody. Po ponorení do horúceho 

oleja vzniká para. Väčšina pary odchádza cez filter v kryte.
• Pri otváraní krytu dávajte pozor, keďže sa kryt otvára pružne.

Čistenie a údržba fritézy

Odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete a fritézu nechajte úplne vychladnúť.

1. Čistenie krytu
Pred čistením krytu vždy vyberte uhlíkový filter. Filter je možné používať 
cca 15-krát, potom ho vymeňte. Vymeňte ho tak, že vyberiete starý filter 
a vložíte na jeho miesto nový. Filter vkladajte na jeho miesto v paneli pre 
filter, bielou stranou nahor. Kryt čistite v pravidelných intervaloch vodou.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

2. Čistenie koša, rukoväte a nádoby na olej
Kôš a rukoväť čistite vodou s miernym roztokom saponátu.  
Po čistení kôš a rukoväť dôkladne vysušte.
Po úplnom vychladnutí oleja vyberte kryt a kôš a olej z nádoby vylejte cez 
ľavý roh. Nádobu naplňte teplou vodou a vyčistite ju.  
Nepoškriabte jej povrchovú úpravu!
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

3. Čistenie odkvapkávacej nádoby na olej
Na zadnej strane zariadenia je odkvapkávacia nádoba na olej.
Po otvorení krytu odkvapkáva olej usadený na kryte do tejto nádoby. 
Nádobu vyberte, vylejte z nej nakvapkaný olej a umyte ju vo vlažnej vode 
s miernym roztokom saponátu.



4. Čistenie povrchu zariadenia
Teleso fritézy nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny! 
Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku. 
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

Technické údaje

Napájanie:    230 V ~ 50 Hz
Príkon:     max. 1 500 W
Kapacita oleja:    max. 2 l 
Hmotnosť:    2,4 kg
Rozmery (Š x V x H):  240 x 250 x 310 mm

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a 
upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať 
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na 
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna 
likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 
Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom 
odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej 
odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu  
a elektronického vybavenia.


