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 Vážený zákazník, 

 

Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si 

prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste 

predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie 

spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a 

upozornení uvedených v návode na použitie sa 

nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.  

Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k 

najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším 

informáciám o produkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
 

 

 

 
 
Výrobca 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland. 

 

Výrobok spĺňa nasledujúce európske smernice: 

2014/30/EU (EMV) 

2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 

2009/125/EG (ErP) 



 

    

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
 

 
Prístroj je určený na varenie ("vyprážanie") potravín teplým vzduchom a slúži len na 

domáce použitie v interiéri. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako jeho určené 

použitie. 

 

Postupujte podľa pokynov v príručke, aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, 

požiaru alebo inému zraneniu alebo poškodeniu majetku. 

 

Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými , 

zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a 

vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo inštruktážou o používaní spotrebiča 

osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 

 

Prístroj nepoužívajte vonku ani v zamestnaneckých kuchyniach, obchodných 

priestoroch, kanceláriách, hotelových izbách a podobných pracovných a životných 

prostrediach. 

 

Používajte iba súčasti a príslušenstvo zariadenia odporúčané výrobcom zariadenia, aby 

nedošlo k poškodeniu zariadenia. 

 

Zariadenie nechajte skontrolovať autorizovaným technikom alebo autorizovaným 

servisným strediskom, ak je napájanie, zariadenie alebo časti prístroja akýmkoľvek 

spôsobom poškodené alebo nesprávne fungujúce. V takomto prípade zariadenie 

nepoužívajte a nepokúšajte sa opraviť poškodené zariadenie.  

 

Neupravujte zariadenie alebo súčasti zariadenia. 

 

Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety. 

 

Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru. 

 

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete. 

 

Sledujte deti, aby ste sa uistili, že sa nehrajú s prístrojom.  

 

UPOZORNENIE, HORÚCE POVRCHY: Počas prevádzky prístroj vytvára teplo a 

unikajúcu paru. Časti zariadenia sú počas prevádzky horúce a ostanú teplé ešte určitý 

čas po vypnutí. Pri manipulácii s prístrojom vždy používajte kuchynské rukavice. Pred 

čistením nechajte zariadenie a jeho súčasti najmenej 30 minút vychladnúť. 

 

Pre zníženie rizika požiaru neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých predmetov 

alebo materiálov. 
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KOMPONENTY ZARIADENIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Indikátor: POWER (Napájanie) 
2 Indikátor: HEAT-ON (Teplo zapnuté) 

3 Gombík: Časovač odpočítavania 
4 Gombík: Regulácia teploty 
5 Priehľadná uvoľňovacia západka 

6 Rukoväť košíka 
7 Zásobník na vyprážanie so zásuvkou na vyprážanie a košíkom na vyprážanie
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PREVÁDZKA 
 

 

OVLÁDACIE GOMBÍKY 

  

Ovládanie teploty 

Vyberte teplotu medzi 80 a 200 °C. Teplotu je možné kedykoľvek upraviť. 

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa indikátor HEAT-ON (modrý) vypne. 

Cyklus vykurovacieho telesa a indikátor HEAT-ON sa zapína a vypína, aby sa 
zachovala zvolená teplota. 

  

60-minútový časovač odpočítavania  

Keď je nastavený časovač, rozsvieti sa indikátor POWER (červený), ktorý 
indikuje, že fritéza je zapnutá a ventilátory sú v prevádzke. 

Aby ste zabezpečili rovnomerné vyprážanie, otvorte zásobník na vyprážanie v 
polovici času fritovania. Skontrolujte potraviny v košíku na vyprážanie, otočte 

ich alebo silne pretrepte. 

  

DÔLEŽITÉ: Keď otvoríte zásobník na fritovanie alebo ju vyberiete z fritézy, 
fritéza sa vypne a indikátor POWER je vypnuté. Časovač ďalej odpočítava. 
Vykurovanie sa obnoví, keď je zásuvka zatvorená. 

Zaznie zvukové znamenie, keď nastavený čas na vyprážanie dosiahne hodnotu 
0 a fritéza sa automaticky vypne. Obidve svetlá, POWER a HEAT-ON sa vypnú. 

  

DÔLEŽITÉ: Keď je celý proces vyprážania dokončený, otočte regulátor teploty 
aj časovač na hodnotu 0 (OFF). 

Odpojte napájací kábel, keď sa fritéza nepoužíva. 

 

POUŽÍVANIE 
 

 
Čistenie pred prvým použitím 
Fritéza bude dodaná s košíkom na vyprážanie v zásuvke na vyprážanie. Ak chcete 

otvoriť zásuvku, držte rukoväť košíka na vyprážanie a vytiahnite zásuvku z priestoru na 

smaženie. Zásuvku na vyprážanie umiestnite na rovnom, tepelne odolnom a čistom 

pracovnom povrchu. 

Ak chcete odomknúť a odobrať košík na vyprážanie zo zásuvky, posuňte priehľadnú 

západku na koši dopredu, aby ste odkryli tlačidlo na uvoľnenie koša. Stlačte tlačidlo a 

vezmite košík na vyprážanie hore a von zo zásuvky. 

Odstráňte všetky obalové materiály a štítky z vnútornej aj vonkajšej strany fritézy, 

fritovacieho priestoru, košíka a zásuvky. Uistite sa, že v košíku a na zásuvke nie sú 

žiadne obaly. 

Košík a zásuvku na vyprážanie umyte horúcou vodou, čistiacim prostriedkom a 

neabrazívnou špongiou 
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UPOZORNENIE: Fritézu neponárajte do vody. 

Utrite kryt fritézy vlhkou handrou. 

Všetky diely dôkladne osušte. 

Vložte košík na vyprážanie späť do zásuvky. Na každej strane držadla sú 2 západky.  

Posuňte 2 výčnelky do výrezov na hornej časti zásuvky na košík. Keď rukoväť košíka 

na vyprážanie bezpečne zapadne na miesto, počujete jasné kliknutie. 

DÔLEŽITÉ: Posuňte priehľadnú uvoľňovaciu západku späť cez tlačidlo na uvoľnenie 

koša, aby sa zabránilo neúmyselnému uvoľneniu košíka na vyprážanie. 

  

UPOZORNENIE: Spotrebič by sa nemal používať na varenie vody. 

  

Vyprážanie horúcim vzduchom  

POZNÁMKA: Pri prvom použití môže fritéza uvoľniť mierny zápach. To je 

normálne. 

  

Umieste fritézu na rovnom, tepelne odolnom pracovnom povrchu blízko elektrickej 

zásuvky. 

Uchopte držiak košíka pevne a vytiahnite zásuvku na vyprážanie zo zásobníka na 

vyprážanie.  

Umiestnite ju na rovnomerný, teplovzdorný a čistý povrch. 

Vložte jedlo do košíka na vyprážanie. 

  

UPOZORNENIE: Kôš na vyprážanie sa nesmie preplňovať, aby sa počas vyprážania 

zabezpečila dobrá cirkulácia vzduchu. Neplňte košík na vyprážanie do viac ako dve 

tretiny kapacity. Keď fritujete čerstvú zeleninu vo fritéze, odporúčame, aby ste do 

košíka na vyprážanie neumiestnili viac ako 3 šálky čerstvej zeleniny. 

Vložte zásuvku na vyprážanie späť do zásobníka na vyprážanie. 

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. 

Vyberte teplotu 80 - 200 ° C. 

Otočte časovač na požadovanú dobu fritovania vzduchom a prirátajte 1 až 2 minúty 

na predhrievanie, ak je fritéza studená. Indikátor HEAT-ON (modrá) a POWER 

(červená) teraz svietia. Fritéza sa začne zahrievať. 

  

DÔLEŽITÉ: Fritéza sa nebude nezohrievať a indikátor POWER zostane vypnutý, ak 

nie je nastavený časovač alebo ak nie je zásuvka na vyprážanie úplne zatvorená. 

Indikátor HEAT-ON sa rozsvieti po dosiahnutí nastavenej teploty. 

POZNÁMKA: Pri vyprážaní horúcim vzduchom sa indikátor HEAT-ON zapne a 

vypne počas procesu, aby sa zachovala správna teplota na vyprážanie. Toto je 

normálne 

 

UPOZORNENIE: Fritézu neponárajte do vody. 

Utrite kryt fritézy vlhkou handrou. 

Všetky diely dôkladne osušte. 

Vložte košík na vyprážanie späť do zásuvky. Na každej strane držadla sú 2 západky.  

Posuňte 2 výčnelky do výrezov na hornej časti zásuvky na košík. Keď rukoväť košíka 

na vyprážanie bezpečne zapadne na miesto, počujete jasné kliknutie. 

DÔLEŽITÉ: Posuňte priehľadnú uvoľňovaciu západku späť cez tlačidlo na uvoľnenie 

koša, aby sa zabránilo neúmyselnému uvoľneniu košíka na vyprážanie. 
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UPOZORNENIE: Spotrebič by sa nemal používať na varenie vody. 

  

Vyprážanie horúcim vzduchom  

POZNÁMKA: Pri prvom použití môže fritéza uvoľniť mierny zápach. To je 

normálne. 

Umieste fritézu na rovnom, tepelne odolnom pracovnom povrchu blízko 

elektrickej zásuvky. 

Uchopte držiak košíka pevne a vytiahnite zásuvku na vyprážanie zo zásobníka na 

vyprážanie.  

Umiestnite ju na rovnomerný, teplovzdorný a čistý povrch. 

Vložte jedlo do košíka na vyprážanie. 

  

UPOZORNENIE: Kôš na vyprážanie sa nesmie preplňovať, aby sa počas vyprážania 

zabezpečila dobrá cirkulácia vzduchu. Neplňte košík na vyprážanie do viac ako dve 

tretiny kapacity. Keď fritujete čerstvú zeleninu vo fritéze, odporúčame, aby ste do 

košíka na vyprážanie neumiestnili viac ako 3 šálky čerstvej zeleniny. 

Vložte zásuvku na vyprážanie späť do zásobníka na vyprážanie. 

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. 

Vyberte teplotu 80 - 200 ° C. 

Otočte časovač na požadovanú dobu fritovania vzduchom a prirátajte 1 až 2 

minúty na predhrievanie, ak je fritéza studená. Indikátor HEAT-ON (modrá) a 

POWER (červená) teraz svietia. Fritéza sa začne zahrievať. 

  

DÔLEŽITÉ: Fritéza sa nebude nezohrievať a indikátor POWER zostane vypnutý, ak 

nie je nastavený časovač alebo ak nie je zásuvka na vyprážanie úplne zatvorená. 

Indikátor HEAT-ON sa rozsvieti po dosiahnutí nastavenej teploty. 

POZNÁMKA: Pri vyprážaní horúcim vzduchom sa indikátor HEAT-ON zapne a 

vypne počas procesu, aby sa zachovala správna teplota na vyprážanie. Toto je 

normálne. 

Ovládanie fritovania  
Aby ste zabezpečili rovnomerné vyprážanie, otvorte zásuvku na vyprážanie v 
polovici času fritovania a skontrolujte proces pečenia. Otočte alebo pretrepte 

tovar v košíku na vyprážanie. V prípade potreby nastavte teplotu. Časovač sa 
naďalej odpočíta pri otvorení zásuvky, ale fritéza prestane ohrievať, kým sa 
zásuvka nezavrie. 

 
POZNÁMKA: Môžete odstrániť košík zo zásuvky, aby ste pretrepali tovar v 
košíku na vyprážanie, ak držanie zásuvky a trepanie tovaru je príliš ťažké. 

  
UPOZORNENIE: Dávajte veľký pozor pri manipulácii s horúcim košíkom a 
zásuvkou na fritovanie. Vyhnite sa kontaktu s únikom pary z košíka a jedla.  

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s horúcou zásuvkou a košíkom na fritovanie vždy 
používajte kuchynské rukavice na pečenie. 
UPOZORNENIE: Horúci olej sa môže nahromadiť v spodnej časti zásuvky. Aby 

ste predišli nebezpečenstvu popálenia alebo zranenia alebo aby ste zabránili 
vytekaniu oleja zo zásuvky na varené jedlo alebo do priestoru podávania, vždy prv 
odomknite fritovací košík a potom ho vyberte zo zásuvky pred vyprázdnením.  
Preto nikdy neotáčajte zásuvku s otvorom smerom nadol, kým je k nemu 

pripevnený košík na vyprážanie. 
  
POZNÁMKA: Fritézu môžete kedykoľvek vypnúť nastavením časovača na 0 (OFF). 
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Vyprázdnenie košíka 

Po uplynutí nastavenej doby trvania fritovania sa automaticky ozve pípnutie a 

fritéza sa automaticky vypne. Indikátory POWER (červená) a HEAT-ON (modrá) 
sa vypnú. 

Ak proces nie je dokončený, nastavte teplotu a nastavte časovač na ďalších 5 
minút, až kým nebude jedlo úplne pripravené.  
Nechajte varené jedlo vychladnúť 5 až 10 sekúnd, potom vyberte zásuvku na 

vyprážanie z fritovacieho priestoru. 
Po dokončení fritovania vyberte zásuvku na vyprážanie z priehradky a položte ju na 
rovný, plochý, teplovzdorný povrch. Potom vyberajte košík na vyprážanie zo 
zásuvky. 

Vysypte vzduchom vyprážané jedlo na servírovací tanier. 
Vložte košík späť do zásuvky tak, aby zakliklo na svoje miesto. Ak chcete, 
pokračujte v ďalšom fritovaní potravín. Po každom vyprážaní sa 1700-Wattový 

vykurovací systém fritézy rýchlo zohreje a fritéza bude pripravená na vyprážanie 

ďalšej dávky jedla.  
Po dokončení fritovania horúcim vzduchom vypnite regulátor teploty a časovač na 

0 (OFF). Obidve svetelné indikátory, POWER (červená) a HEAT-ON (modrá) sa 
vypnú. 
Ak nepoužívate fritézu, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. 

 

RADY A TRIKY 
 

 

Použite fritézu na prípravu jedla so zlomkom oleja za krátky čas! Zvyčajne podľa 

pravidla znížte teplotu o 10 ° C a čas o 30% - 50% v závislosti od typu jedla a 

množstva. Sprej olivového oleja alebo rastlinný olej je vynikajúci na vyprážanie 

horúcim vzduchom. Uistite sa, že košík na vyprážanie je naplnený maximálne na 

dve tretiny. Ak varíte čerstvú zeleninu, do košíka na vyprážanie neumiestňujte viac 

ako 3 šálky čerstvej zeleniny. 

Aby ste dosiahli optimálny výsledok, niektoré potraviny sa musia počas vyprážania 

otočiť alebo intenzívne pretrepať. Pozrite si „Tabuľku varenia“ ako všeobecnú 

príručku. Aby ste predišli nadmernému dymu, môže byť potrebné vyprázdniť tuk z 

fritovacej zásuvky medzi dávkami pri vyprážaní prirodzene tučných potravín, ako sú 

kuracie krídla alebo klobásy. Utrite potraviny do sucha pred fritovaním, aby sa 

podporilo zhnednutie a zabránilo sa nadmernému dymu. 

Vyprážajte malé dávky čerstvého jedla. Natlačte strúhanku na jedlo, aby sa udržala. 

Ukladajte jedlo do košíka na vyprážanie tak, aby sa časti nedotýkali. To umožňuje, 

aby vzduch cirkuloval všade. 

Pomocou vzduchovej fritézy môžete ohrievať jedlo. Nastavte teplotu na 80 ° C a 

nechajte jedlo zohriať až 10 minút. 

 

TABUĽKA VARENIA 
 

 

Tabuľka poskytuje orientáciu a zobrazuje priemerný čas na vyprážanie horúcim 

vzduchom, čas potrebný na vykonanie niektorých krokov a opatrenia, ktoré treba 

prijať na dosiahnutie najlepších výsledkov. Množstvo vyprážaného jedla v danom 

čase, jeho hrúbka, hustota a druh potravy (čerstvé, rozmrazené alebo zmrazené) 

môžu zmeniť požadovanú dobu vyprážania. Pamätajte si, že vyprážanie menších 

dávok potravín vedie ku kratšiemu času fritovania a vyššej kvalite potravín. Nastavte 

teplotu a čas varenia podľa vkusu. 

POZNÁMKA: Pred konzumáciou používajte mäsový teplomer, aby ste sa uistili, že 

mäso, hydina a ryby sú dobre spracované. 
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Aby ste zabezpečili 

rovnomerné varenie, 

otvorte na polovicu 

času varenia zásuvky na 

vyprážanie. Skontrolujte 

jedlo v košíku na 

smaženie, otočte ho alebo 

silne potraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: Pred 

konzumáciou a 

dokončením jedla 

používajte mäsový 

teplomer, aby ste sa 

uistili, že je jedlo 

varené. 

 
. 

 

Jedlo       Teplota Čas Činnosť 

Zmiešaná zelenina (pečená)   200°C 15 - 20 Min Pretrepať 

Brokolica (pečená)    200°C 15 - 20 Min Pretrepať 

Cibuľové krúžky (zmrazené)   200°C 12 - 18 Min Pretrepať 

Syrové paličky (zmrazené)     180°C 8 - 12 Min - 

Hranolky, tenké (zmrazené)   200°C 9 - 16 Min Pretrepať 

Hranolky, hrubé (zmrazené) 200°C 12 - 20 Min Pretrepať 

Sekaná       180°C 35 - 40 Min - 

Hamburger 180°C 7 - 14 Min - 

Hot Dogy and Klobásy 180°C 10 - 15 Min - 

Kuracie kúsky   180°C 18 - 22 Min Otočiť 

Kuracie nugetky (zmrazené)   180°C 8 - 12 Min Pretrepať 

Rybacie kúsky (rozmrazené, 
rozbité) 

200°C 8 - 12 Min Otočiť 

Rybie prsty (zmrazené)   200°C 8 - 12 Min Otočiť 

Jablkové taštičky 200°C 10 Min - 

Šišky        180°C 8 Min - 

Vyprážané sušienky   180°C 8 Min Otočiť 

Jedlo       Teplota Čas Činnosť 

Vyprážané sladké zemiakové lupienky, 

ručne rezané, 8  až 16 cm hrubé 

Blanšírovať        160°C 15 Min Pretrepať 

Vyprážanie horúcim vzduchom   180°C 10 - 15 Min Pretrepať 

Francúzske hranolky, ručne rezané, 

1/3 až 1/4 palcov hrubé 

Blanšírovať       160°C 15 Min Pretrepať 

Vyprážanie horúcim vzduchom 180°C 10 - 15 Min Pretrepať 

Kuracie krídla, čerstvé alebo 

rozmrazené 

   

Variť         160°C 15 Min Pretrepať 

Vyprážanie horúcim vzduchom 180°C 10 Min Pretrepať 

Kuracie nugetky a kuracie prsty 
   

Variť         180°C 12 Min Otočiť 

Vyprážanie horúcim vzduchom 200°C 6 Min Otočiť 
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 
 

 

Zariadenie je veľmi jednoduché na čistenie. Prístroj neobsahuje žiadne súčasti, ktoré 

by mohli byť opravené používateľom.  

Všetky údržbárske práce okrem čistenia, musia vykonávať kvalifikovaní technici. 

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. 

  

UPOZORNENIE: Pred čistením nechajte fritézu úplne vychladnúť. 

Pred čistením sa uistite, či je zásuvka na vyprážanie a košík na vyprážanie úplne 

vychladené. 

Odstráňte košík na vyprážanie zo zásuvky. 

Košík a zásuvku na vyprážanie umyte v horúcej mydlovej vode. Používajte iba 

kuchynské náradie bez kovu a neabrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu 

poškodiť nelepivý náter. 

Fritovací košík a zásuvku na vyprážanie je možné umývať v umývačke riadu. Pre 

dosiahnutie najlepších výsledkov ich umiestnite do hornej časti umývačky riadu. 

Utrite kryt telesa fritézy jemnou, neabrazívnou vlhkou handrou. 

 

SKLADOVANIE 
 

 
Pred uložením skontrolujte, či sú všetky časti čisté a suché. 

Fritézu nikdy neskladujte, keď je horúca alebo mokrá. 

Fritézu skladujte na čistom a suchom mieste. 

 

LIKVIDÁCIA 
 
 

 

 
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EÚ tento symbol na 
výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho 
odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad 
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

 
 

Číslo položky 10032848 

Technológia    Vyprážanie horúcim vzduchom 

Napájanie    220-240 V ~ 50/60 Hz 

Spotreba energie 1700 Watt 

Priestor na vyprážanie 5,4 litra 

Rozsah teplôt varenia 80 - 200°C 

Časovač    ≤60 Min 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 


