Před použitím výrobku si pozorně pročtěte návod k obsluze !
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vložka s regulací ------------držadlo
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Použití fritézy:
Spotřebič umístěte na rovnou, stabilní vodorovnou plochu dále od okraje. Nedovolte, aby
přívod přesahoval přes okraj stolu nebo pracovní desky kuchyňské linky anebo přišel do
kontaktu s horným povrchem.
Před prvním použitím omyjte koš, nádobu na olej a víko teplou mýdlovou vodou. Před
opětovným nasazením vše důkladně opláchněte a vysušte.
Upozornění: Vložku s regulací a topné těleso nebo vnější obal neponořujte do vody.
Vyjměte koš a natočte rukojeť směrem ven.
Před naplněním fritézy olejem nebo tukem se přesvědčte, že všechny součásti jsou správně
složené a zcela suché.
Nalijte olej nebo rozpuštěný tuk do fritézy mezi rozhraní MIN – MAX (označeno uvnitř
nádoby). Pokud používáte ztužený tuk, rozpusťe ho nejdříve na normální pánvi a až po
rozpuštění jej nalite opatrně do fritézy.
Při používání fritovacího hrnce nechte víko fritézy zavřené.
Nemíchejte různé druhy oleje nebo tuku. Nový olej nebo tuk nepřidávejte do již
použitého oleje nebo tuku.
Zapojte fritézu do elektrické sítě.
Pomocí termostatu zvolte požadovanou teplotu. Začne svítit světelná kontrolka. Dříve než
nastavíte požadovanou teplotu, přečtěte si informace, které jsou uvedeny na obalu
potraviny, kterou chcete fritovat. Pokud tam nejsou informace týkající se fritování, využijte
základní rady, které jsou uvedené v tomto návodu. Nepřekračujte maximální množství,
která jsou uvedena v tabulce.
Když zhasne světelná kontrolka (10-18 minut), znamená to, že olej nebo tuk dosáhl
zvolenou teplotu. Světelná kontrolka se bude nadále zapínat a vypínat během celé doby
fritování v souladu s cykly zapnutí a vypnutí termostatu. Pokud chcete postupně fritovat
několik druhů potravin jednu po druhé, dříve než vložíte další potravinu, vyčkejte, až se
světelná kontrolka vypne.
Vložte do nádoby koš s potravinami, které chce fritovat. Koš musíte do oleje nebo tuku
ponořovat pomalu, aby voda obsažená v potravinách nezpůsobila překypění oleje z nádoby.
Koš vložte do pozice na fritování.
Po fritování:
Vyjměte koš z nádoby, mírně potřeste a položte jej tak, aby
odkapal olej (viz obrázek). Fritované potraviny uložte do
nádoby vyložené savým kuchyňským papírem. Touto
činností také získáte dostatek času na nové zahřátí oleje na
požadovanou teplotu pro další potraviny (když světelná
kontrolka zhasne, je olej připravený).
K odstranění všech uvolněných částeček, které zůstaly
v oleji po předcházejících potravinách, použijte sítko.
Když tyto částečky ponecháte v oleji při následujujícím fritování, sníží se kvalita oleje.
Po ukončení fritování dejte vypínač na „0“ a odpojete spotřebič od elektrické sítě.
Počkejte, až olej zcela vychladne a až potom začněte s demotáží a čistěním.
Pokud neplánujete fritézu používat pravidelně, je nejvhodnější skladovat olej nebo ztužený
tuk v těsně uzavřené nádobě v chladničce nebo na chladném místě. Olej do nádoby přelijte
přes sítko, abyste odstranili všechny zbývající částečky z potravin.

•

Pokud používáte ztužený tuk, nechte jej ztuhnout v nádobě na fritování a pak
skladute spotřebič s tukem uvnitř (viz kapitola „Používání ztuženého tuku“.

Čištění a údržba:
•
Před čištěním odpojte fritézu od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
•
Odstraňte vložku s regulací a pokud je to nutné, vyčistěte ji vlhkou utěrkou.
Neponořujte do vody!
•
Vyjměte nádobu na olej a před čištěním ji vyprázdněte. Použitý olej nebo tuk vlijte
do originální nádoby. Pokud jste používali ztužený tuk, počkejte do jeho ztuhnutí a
pak ho z nádoby vyberte s pomocí stěrky.
•
Umyjte víko, koš, rukojeť a nádobu na olej teplou mýdlovou vodou. Důkladně
opláchněte a vysušte. Tyto části můžete také umýt v myčce nádobí.
•
Na čištění fritézy nepoužívejte rozpuštědla a agresivní čistící prostředky. Vnější
povrch byste měli čistit vlhkou utěrkou.
•
Síťový přívod vložte do prostoru pro jeho skladování a pak fritézu složte v
následujícím pořadí: nádoba na olej – vložka s regulací + topné těleso – koš s
rukojetí – víko.
•
Skladujte spotřebič s nasazeným víkem, abyste vnitřek chránili před prachem a
špínou.
Praktické rady:
•
Používejte oleje a tuky, které jsou vhodné na fritování potravin při vysokých
teplotách.
•
Oleje nebo tuk vyměňujte pravidelně. Nikdy nepřidávejte nový olej do již
používaného oleje.
•
Neudržujte olej/tuk ohřátý na vysoké teploty déle, než je nutné. Termostat nastavte
na nejnižší stupeň, pokud mezi jednotlivým smažením bude delší přestávka.
Udržujete-li olej delší dobu při vysokých teplotách, musíte jej pak častěji měnit.
•
Tuk a olej zpravidla ztmavne rychleji, pokud fritujete potraviny bohaté na proteiny
(ryby a maso).
•
Je-li spotřebič používán na fritování bramborových hranolků a když po každém
fritování odstraníze z oleje uvolněné částečky, můžete stejný olej použít 10-16 krát.
V žádném případě nepoužívejte olej déle než 6 měsíců.
•
Olej vždy vyměňte, když při zahřívání začne pěnit, páchne nebo chutná zatuchle,
když ztratí svou tekutost.
POTRAVINA
Kuře (stehno, řízek)
Ryba mražená
syrová
Kolečka cibule

MNOŽSTVÍ
1 – 3 kusy
2 – 3 ks
2 – 3 ks
1 – 2 ks
(průměrné velikosti)

TEPLOTA
190°C
190°C

ČAS
(v minutách)
15 – 20
8-12
6-10

180ºC

3-5

Brambory
mražené hranolky
syrové hranolky

kolem 500 g

190°C
170°C
190°C

10-14
7-10
4-6

Zeleniny, houby

5 – 6 kusu
(kolem 250 g)

170°C

1-3

Bezpečnost provozu:
•
Po vybalení spotřebiče z přepravního obalu zkontrolujte, zda výrobek je v bezvadném
stavu. Máte-li o tom jakékoliv pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte
autorizovaný servis.
•
Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrénovou pěnu, atd.) nesmíte nechat v dosahu dětí,
protože mohou znamenat bezpečnostní riziko.
•
Před prvním zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v elektrické instalaci vaší
domácnosti odpovídá údajům na typovém štítku fritézy.
•
Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručená jen v tom případě, když je účinně uzemněn
podle platných předpisů o elektrické bezpečnosti. Výrobce neodpovídá za škody, které
vznikly v důsledku připojení spotřebiče do el. sítě, která neodpovídá bezpečnostním
předpisům. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
•
Používání adaptérů nebo prodlužovacích šňůr se nedoporučuje. Pokud je jejich použití
nevyhnutelné, vždy se přesvědčte, že odpovídají platným bezpečnostním předpisům a dejte
si pozor, aby nebyla překročena maximální hodnota napětí a proudu.
•
Když spotřebič přestane fungovat, zavolejte autorizovaný servis. V případě technické
závady nebo nesprávného fungování spotřebič vypněte a nepokoušejte se závadu odstranit.
Oprava může být provedena jen autorizovaným servisem.
•
Spotřebič je zkonstruovaný jen pro použití v domácnosti. Jakékoli jiné použití je nevhodné
a může být nebezpečné.
•
Výrobce neodpovídá za škody, které vznikly nesprávným nebo nezodpovědným použitím
nebo opravami provedenými nekvalifikovanou osobou.
POZOR! Při použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče je nutné dodržovat některá
základní pravidla, aby nedošlo k nebezpečí požáru, elektrického úrazu nebo zraněním.
Zejména:
•
Spotřebič nepoužívejte máte-li mokré nebo vlhké ruce, nebo mokré nohy, nebo jste
bosí.
•
Abyste zabránili elektrickému úrazu, neponořujte vložku s regulací a topné těleso
nebo vnější obal do vody.
•
Nedotýkejte se horkého povrchu, používejte přiloženou rukojeť.
•
Upozornění: během provozu dosahuje spotřebič velmi vysokých teplot. Dodržujte
všechna nutná opatření, abyste zabránili riziku popálení a dalším osobním zraněním
nebo materiálním škodám.
•
Během provozu spotřebič nepřemísťujte, ani po dobu kdy chladne olej.
•
Pamatujte, že tuky se mohou zkazit a také vznítit, když je zahříváte dlouhou dobu při
vysoké teplotě. Když se olej vznítí, vypněte okamžitě fritézu a znovu nasaďte víko,
abyste udusili plamen přerušením přívodu kyslíku. V zájmu vlastní bezpečnosti
nepoužívejte nikdy k uhašení plamenů vodu.
•
Když spotřebič nepoužíváte a před provedením jakýchkoliv čistících operací nebo
údržby , vytáhněte jej ze zásuvky.
•
Pro vypnutí spotřebiče otočte termostatem do polohy „0“,
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Z bezpečnostních důvodů nenechávejte nikdy spotřebič volně přístupný, bez
dozoru dospělých, a to i v případě, kdy předpokládáte svou krátkou
nepřítomnost.
Před čištěním a uskladněním spotřebiče nechte olej vychladnout.
Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou síťový přívod nebo zástrčka poškozené,
když spotřebič nepracuje správně nebo je jakýmkoliv způsobem poškozený.
Pravidelně kontrolujte síťový přívod, zda je v pořádku.
Uživatel nikdy nesmí vyměnit síťový přívod. Pokud je z jakéhokoliv důvodu
výměna nutná, spojte se s odborným servisem.
Nedovolte, aby přívod spotřebiče visel ze stolu nebo z kuchyňské linky, nebo se
dostal do kontaktu s hornými povrchy.
Nikdy neodpojujte spotřebič z elektrické sítě tahem za přívod.
Nenechávejte spotřebič poblíž horkého elektrického nebo plynového sporáku,
rovněž uvnitř nebo v blízkosti trouby na pečení nebo mikrovlnné trouby.
Během provozu udržujte spotřebič z dosahu dětí a mentálně handicapovaných
lidí.
Nevystavujte spotřebič působení vnějšího prostředí (déšť, slunce, led apod.)

Technické údaje:
Napětí/frekvence: 230V/50Hz
Výkon: 2000W

provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

Pokyny k použití:
Části přístroje:
- víko
- rukojeť koše
- koš
- vložka s regulací
- topné těleso

- nádoba na olej
- vnější obal
- knoflík termostatu
- kabel

Doporučujeme používat rostlinné oleje vhodné pro smažení při vysokých teplotách.
Můžete též používat tekuté nebo ztužené tuky. Pokud používáte ztužené tuky, měli byste
dodržovat nutná bezpečností opatření, abyste zabránili přehřátí topného tělesa (viz.
kapitola Používání ztuženého tuku).
Nepoužívejte fritézu s malým množstvím oleje nebo bez oleje (tuku). Hladina oleje (tuku)
musí být mezi minimální a maximální úrovní, která je vyznačená na nádobě. Před
zapnutím fritézy se přesvědčte, že máte dostatečné množství oleje.
Zabezpečení:
Fritéza je vybavena spínačem bezpečnostní tepelné pojistky, která spotřebič vypne při
přehřátí. Většinou se to stane tehdy, když je v nádobě málo nebo žádný olej (tuk). Přehřátí
může též nastat při rozpouštění ztuženého tuku.
Když je bezpečnostní pojistka aktivována, je přerušena dodávka elektrického proudu do
spotřebiče. Pak vypněte přístroj a nechte olej vychladnout.
Používání ztuženého tuku:
Při použití ztuženého tuku musíte dodržovat následující opatření:
•
Tuk v nádobě rozpouštějte při nízké teplotě.
•
Rozpuštěný tuk nalévejte do fritézy opatrně, maximálně po úroveň označenou MAX.
•
Pokud chcete použít ztužený tuk, který zůstal ve fritéze z předcházejícího fritování,
udělejte v něm vidličkou dírky a dejte pozor, abyste přitom nepoškodili topné těleso.
•
Nastavte termostat na 180°C, nechte tuk chvíli zahřívat a pak termostat vraťte na „0“.
Tuto operaci opakujte v několika minutových intervalech, až se tuk zcela rozpustí.
Tak zabráníte tvorbě nadměrného tepla, které může poškodit topné těleso.

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

