
 
 
 

Návod k obsluze 
 
 

 
 

 
Horkovzdušný fritovací hrnec 

AF-1500.37D 
 
 
 
 

 

 

 
Popis přístroje 
 

 
1. Fritovací koš 
2. Tlačítko pro uvolnění koše 
3. Oddělovač koše (na obrázku 

není) 
4. Nádoba na fritovací koš 

 

5. Ovládací tlačítko (shora dolů: MODE, 
TIMER+, TIMER-, TEMP+, TEMP-, ON/OFF) 

6. Výpusť vzduchu a filtr 
7. Otvory pro odvod vzduchu 
8. Napájecí kabel (na druhé straně 

 

 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 220 – 240 V    
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz 
Příkon: 1500 W 
 

Likvidace 

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako 
elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí 
vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2012/19/ES. 
Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se 
můžete dozvědět u svých místních úřadů.  



Tento návod k obsluze uschovejte 
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 

  

Upozornění 
Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste 
do něj mohli později kdykoli nahlédnout.  
 

 Pozor 
1. Pro vaši bezpečnost odpovídá tento přístroj bezpečnostním ustanovením a směrnicím 

platným v době výroby (směrnice o nízkém napětí, o elektromagnetické kompatibilitě, o 
styku s potravinami, o životním prostředí apod.).  

2. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji (střídavý proud) odpovídá parametrům vaší 
elektrické sítě.  

3. Vzhledem k tomu, že v různých zemích jsou různé standardy pro elektrické sítě, 
doporučujeme, abyste výše uvedenou kompatibilitu ověřili u svého poskytovatele 
elektrické energie.  

4. Tento přístroj je určený pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání 
přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto 
případech zaniká i záruka.  

5. Jestliže je poškozený přívodní kabel či zástrčka, nebo pokud přístroj vykazoval závady, 
spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném případě 
se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.  

6. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. Když už se pro použití prodlužovací šňůry rozhodnete, 
musí být v dobrém stavu a odpovídat příkonu přístroje.  

7. Nenechávejte přívodní kabel přístroje volně viset. 
8. Neodpojujte od zdroje elektřiny taháním za kabel. 
9. Přístroj ihned po použití odpojte od zdroje elektřiny a dále v případě, že jej chcete 

přemístit a rovněž před čistěním.    
10. Tento přístroj mohou používat děti od osmi let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 
pokud byly předem poučeny o bezpečném používání přístroje a možných nebezpečích 
hrozících při jeho provozu.  

11. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let. 
12. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čištění. Dětem by 

však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.  
13. Zařízení není určeno k tomu, aby bylo řízeno přes externí časový spínač či dálkové 

ovládání. 
14. Při poškození nechte přívodní kabel vyměnit výrobcem, prodejcem či podobně 

kvalifikovanou osobou, v opačném případě může dojít ke vzniku škody či ublížení na těle.  
15. Přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorách.  

 

Nebezpečí 
• Tělo přístroje obsahuje elektrické součásti a topná tělíska. V žádném případě je proto nenamáčejte 
do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou. 
• Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda, hrozí úraz elektrickým proudem nebo zkrat. 
• Pro zamezení kontaktu s topnými tělísky je třeba dávat veškeré potraviny do košíku. 
• Při použití nesmí být zakryta vzduchová mřížka pro nasávání a vypouštění vzduchu do přístroje. 
• V rámci prevence požáru nedávejte do nádobky olej. 
• Při provozu se nedotýkejte vnitřních částí přístroje. 

Ochrana proti přehřátí 
Pokud dojde k poruše vnitřního regulátoru teploty, u přístroje s ochranou proti přehřátí se 
automaticky zapne tato ochrana a přístroj není možné zapnout. V tom případě odpojte ze sítě. 

Automatické vypínání 

Tento přístroj je vybavený časovým spínačem. Pokud vyprší nastavený čas, ozve se zvukový 
signál a přístroj se automaticky vypne. Přístroj můžete vypnout i ručně tím, že otočíte časovým 
spínačem proti směru hodinových ručiček na „0“.  
Před prvním použitím 

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. 

2. Odstraňte z přístroje všechny nálepky a etikety. (S výjimkou typového štítku!) 

3. Umyjte vložku a nádobku horkou vodou na nádobí a neodíravou houbičkou. 
Poznámka: Tyto díly můžete mýt i v myčce. 

4. Přístroj zvenku a zevnitř otřete vlhkým hadříkem – pozor na saponáty, některé mohou 
„umýt“ i nápisy na fritéze. Tento zdravý, elektrický fritovací hrnec funguje bez tuku na 
horký vzduch. Do nádobky tedy nelijte olej ani tuk na smažení.  

 
Za provozu 
1. Postavte přístroj na rovnou stabilní, tepluvzdornou podložku mimo dosah vody a 

veškerých zdrojů tepla. 
2. Za provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.  
3. Přístroj funguje za vysokých teplot, které mohou způsobit popáleniny. Nikdy se proto 

nedotýkejte horkých částí přístroje (nádobka, vzduchová výpusť apod.). 
4. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů (záclony, žaluzie) či externích zdrojů 

tepla (plynová kamna, kuchyňský sporák apod.).  
5. Při požáru nikdy nehaste vodou. Odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu. Zavřete 

kryt, pokud to není příliš nebezpečné. Plameny uduste vlhkým hadrem.  
6. Pokud jsou v přístroji horké pokrmy, nehýbejte jím.  
7. Přístroj nikdy nenamáčejte do vody! 

 

POZOR: Do nádobky nikdy nelijte vodu ani jiné tekutiny. 
Na přístroj nic nepokládejte. Došlo by k omezení proudění vzduchu, což by mělo negativní 
vliv na proces fritování. 

 



Použití elektrického fritovacího hrnce k přípravě zdravých pokrmů bez tuku 

V tomto elektrickém fritovacím hrnci fungujícím bez tuku můžete připravovat mnoho 
pokrmů. Zde je několik nápadů, abyste z přístroje měli co největší užitek. 
 
Krok 1 
1. Zasuňte zástrčku kabelu do vhodné uzemněné zásuvky.  
2. Opatrně vysuňte z přístroje nádobku.  
3. Do košíku vložte potraviny. 

Upozornění: Do košíku nikdy nedávejte více potravin, než je uvedeno dále 

v tabulce. Překročení dávky se negativně podepíše na výsledku fritování.  
4. Zasuňte nádobku zpět do horkovzdušného fritovacího hrnce. Nádobku nikdy 

nepoužívejte bez vložky.  
Pozor: Při provozu a krátce po něm se nádobky nedotýkejte, je velmi horká. Nádobku 
berte pouze za úchyt.  
5. Nastavte dobu fritování podle toho, jaké potraviny připravujete. 
6. Tlačítkem MODE- nastavte požadovaný režim. 
7. Tlačítkem TEMP+ nebo – nastavte požadovanou teplotu. 
8. Tlačítkem TIMER+ nebo – pak nastavte požadovanou teplotu fritování. 
9. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF, opětovným stisknutím tohoto 

tlačítka přístroj opět zapnete. 
10. Rozsvítí se kontrolka a časovač začne odpočítávat nastavený čas. 
11. Během přípravy se kontrolka zapíná i vypíná. Je to jako u žehličky, zapíná se 

termostat, který udržuje nastavenou teplotu.  
12. Pokud je přístroj studený, nastavte čas o tři minuty více, nebo nechte přístroj 

bez obsahu zhruba 4 minuty zahřát.  
13. Některé přísady je třeba v polovině času přípravy protřepat. K tomu chytněte 

nádobku za úchyt, vysuňte z přístroje, protřepejte nebo potraviny otočte 
vidličkou či kuchyňskými kleštěmi. Poté vraťte nádobku zpět do fritovacího 
hrnce.  

Pozor: Při protřepávání nebo obracení nemačkejte uvolňovací tlačítko.  
14. Jakmile se ozve zvuková signalizace časového spínače, je nastavená doba 

přípravy u konce. Vysuňte nádobku z přístroje a postavte ji na tepluvzdorný 
povrch. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Pokud ne, vraťte nádobku do 
přístroje a nastavte časový spínač na pár minut navíc.  

15. Když chcete potraviny vyndat z nádobky, stlačte uvolňovací tlačítko a vyjměte 
vložku z nádobky. Nádobka i potraviny jsou horké, vyndávejte je proto vidličkou 
či kuchyňskými kleštěmi. K vyndavání velkých a křehkých kusů doporučujeme 
používat kuchyňské kleště. Poté obsah vložky vyklopte na talíř či do mísy.  

Krok 2 
V tabulce níže jsou uvedeny základní hodnoty nastavení pro vybrané pokrmy, které 
můžete v horkovzdušném fritovacím hrnci připravovat.  
Upozornění: Hodnoty v tabulce jsou orientační. Nemůžeme vám je garantovat, neboť 
potraviny se velmi liší podle původu, velikost, tvaru a značky.   
 

 

Tabulka – menu: 

Pokrm Min.- 
max. (g) 

Doba 
(Min.) 

Poznámka 

Mražené bramborové 
lupínky 

200-500 12-20 Protřepte 

Domácí hranolky 200-500 18-30 Přidejte ½ lžíce oleje a 
protřepte 

Kousky smaženého sýru 200-300 8-15  

Kuřecí nugetky 100-500 10-15  

Kuřecí řízečky  100-500 18-25 Případně obraťte 

Kuřecí paličky 100-500 18-22 Případně obraťte 

Steak 100-500 8-15 Případně obraťte 

Vepřové kotlety 100-500 10-20 Případně obraťte 

Hamburger 100-500 7-14 Přidejte ½ lžíce oleje 

Mražené rybí prsty 100-400 6-12 Přidejte ½ lžíce oleje 

Cupcake 5 kusů 15-18  
 
  



Několik doporučení pro ještě lepší výsledky 
1. Malé kusy potravin vyžadují kratší čas na přípravu než velké. 
2. V případě většího množství potravin je potřebná délka přípravy jen o něco delší 

než u menšího množství.  
3. Pokud při smažení menších kousků v polovině přípravy potraviny protřepete, 

bude výsledek fritování lepší a potraviny budou rovnoměrněji propečené.  
4. Při smažení čerstvých brambor doporučujeme přidat trochu oleje, aby byly 

hotové brambůrky křupavější. Po přidání oleje do horkovzdušného fritovacího 
hrnce budou potraviny hotové během několika minut.  

5. V horkovzdušném fritovacím hrnci nesmažte velmi tučná jídla jako například 
klobásy.  

6. Pokrmy, které jsou vhodné k přípravě v troubě, můžete připravovat i v tomto 
horkovzdušném fritovacím hrnci.   

7. Optimální množství pro přípravu křupavých hranolek je 500 gramů.  
8. K rychlé a snadné přípravě plněných taštiček použijte hotové (rozuměj 

kupované) těsto. V porovnání s domácím těstem je zde kratší doba přípravy.  
9. Horkovzdušný fritovací hrnec lze použít i k ohřívání hotových pokrmů.  
10. Při fritování některých pokrmů může být vhodné vložit do fritovacího košíku 

pečicí papír.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čištění a péče 
Po každém použití přístroj vyčistěte. Nádobka, pečicí plech, vložka a vnitřní strany 
přístroje jsou potažené antiadhezní vrstvou. Nepoužívejte proto kovové kuchyňské 
pomůcky a čističe, neboť byste jimi mohli tuto vrstvu poškodit.  
1. Nejprve vysuňte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.  
Upozornění: Nádobka rychleji vychladne, pokud ji vyjmete z fritovacího hrnce.  
2. Otřete vnější části fritovacího hrnce vlhkým hadříkem. 
3. Omyjte vložku a nádobku v horké vodě na nádobí neodírající houbičkou. 

Případné zbytky potravin odstraníte čisticím prostředkem rozpouštějícím tuk.  
Milé upozornění: Nádobku a vložku můžete umýt i v myčce. 
Další rada: Pokud vnitřek nádobky nebo vložky lepí, nalijte do nich horkou vodu na 
nádobí. Vložte vložku do nádobky a nechte 10 minut odmočit.  
4. Vnitřek přístroje umyjte horkou vodou a neodírající houbičkou.  
5. Z topného tělíska odstraňte kuchyňským kartáčem veškeré zbytky potravin.  
6. Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.  
7. Přívodní kabel omotejte kolem spodní části přístroje a uchyťte pomocí 

příslušných sponek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distributor pro ČR: 
barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Dovozce do EU: 
B.S.D TRADE B.V.B.A. 
Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie, 


