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Vážený zákaníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje
předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS VÝROBKU:
A
Madlo víka
B
Víko
Nádoba na vaření
C
D
Tělo spotřebiče
E
Madla
F
Spínač vaření
G
Kontrolka vaření (červená)
H
Kontrolka nahřívání (zelená)
I
Špachtle
J
Odměrka
K
Napařovací tác
L
Síťový kabel
M
Spínač zapnutí/vypnutí
⋅ Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte
je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
⋅ Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které budou v kontaktu
s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

⋅ Tento spotřebič je určen pouze k používání v domácnostech, nikoli pro
průmyslové nebo profesionální používání. Není určen pro klienty
v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, víkendových
domech, kuchyňkách pro zaměstance v obchodech, kancelářích a
jiných pracovních prostředích.
⋅ Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let, nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby
bez patřičných zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
⋅ Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou
starší 8 let a zároveň jsou pod dozorem nebo vedením.
⋅ Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dědí mladších
8 let.
⋅ Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se
spotřebičm nehrály.
⋅ Teplota přístupných ploch může být při zapnutém spotřebiči vysoká.
⋅ Nikdy neponořujte spotřebič do vody či jiné tekutiny, ani jej neumisťujte
pod tekoucí vodu.
⋅ Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem
nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič
rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí
úrazu.
⋅ Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém
štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
⋅ Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
⋅ Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky.
Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
⋅ Při manimulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým
kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič
neodpojujte ze sítě.
⋅ Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

⋅ Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
⋅ Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.

⋅ Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě,
abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
⋅ Spotřebič nepoužívejte, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné
známky poškození nebo pokud prosakuje.
⋅ Udržujte pracovní plochu čistou a osvětlenou. Nepořádek a neosvětlená
místa mají za následek úraz.
⋅ Neumisťujte spotřebič na horké povrchy jako plynový nebo elektrický
vařič, blízkosti trouby aj.
⋅ Nepoužívejte spotřebič v případě, že jste necitlivý na teplo (spotřebič má
rozpálené plochy).
OBSLUHA A PÉČE:
- Před každým použitím odviňte síťový kabel.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, nejsou-li příslušenství nebo součásti správně
sestaveny.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li prázdný.
- Spotřebič nepoužívejte bez vody.
- Spotřebič nepoužívejte, nepracuje-li vypínač správně.
- Nemanipulujte se spotřebičem, je-li používán.
- Při manipulaci a přemisťování spotřebiče používejte madla.
- Přístroj neobracejte vzhůru nohama a ani jej takto nepoužívejte.
- Pro zachování vlastností nepřilnavého povrchu zamezte jeho kontaktu s
kovovými, nebo ostrými nástroji.
- Dodržujte rozmezí vytyčené ryskami MAX a MIN.
- Vždy spotřebič odpojte z elektrické sítě, když není používán, nebo před jeho
údržbou.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými
psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neuskladňujte spotřebič nebo nemanipulujte se spotřebičem, pokud je stále
horký.
- Buďte opatrní při manipulaci s jídlem obsahujícím kapalinu ohřívanou v
tomto spotřebiči, protože může být vařící.
- Používejte jen takové kuchyňské náčiní, které je odolné proti vysokým
teplotám.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič, pokud je sklo prasklé nebo
poškozené.
- Zabraňte kondenzaci vody na povrchu a předmětech v bezprostřední
blízkosti spotřebiče.
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ZÁRUKA:
⋅ Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek
ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.
POPIS VÝROBKU:
A
Termostat
B
Časovač
C
Zelená kontrolka signalizující zapojení
D
Červená kontrolka signalizující nahřívání
E
Nádoba s nepřílnavým povrchem
F
Koš
G
Madlo koše
H
Tlačítko uvolnění koše
Nedisponuje-li model vašeho spotřebiče výše zmíněné součástky, můžete
je zakoupit zvlášť od vašeho servisního střediska.
NÁVOD K OBSLUZE
PŘED POUŽITÍM:
⋅ Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstarili celý prodejní obal.
⋅ Před prvním použitím očistěte části přicházející do kontaktu s potravinami způsobem popsaným v části o údržbě.
POUŽITÍ:
⋅ Před zapojením přístrojte úplně rozviňte síťový kabel.
⋅ Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
⋅ Opatrně vyjmětě nádobu (E) z fritézy.
Poznámka: Nádobu nepoužívejte bez košíku.
Poznámka: S nádobou manipulujte za použití koše a madla koše. Nedotýkejte se horké nádoby.
⋅ Ingredience k přípravě umístěte do koše (F).
⋅ Zasuňte nádobu do fritézy.
⋅ Nastavte požadovanou teplotu za použití ovladače termostatu (A).
⋅ Poté zvolte správný čas přípravy prostřed-nictívm časovače (B) a spotřebič se spustí.
⋅ Rozsvítí se zelená kontrolka signalizující zapojení (C) a červená
kontrolka nahřívání (D).
⋅ V přůběhu fritování se červená kontrolka nahřívání (D) rozsvěcuje, aby
indikovala nahřívání přístroje.
Poznámka: Mějte na paměti, že k času přípravy je třeba přičíst 3 minuty,
není-li spotřebič předehřátý.
Poznámka: Jestliže je potřeba promíchat ingredience, můžete madlem
vyjmout nádobu a učinit tak.
⋅ Až dospěje čas přípravy ke konci, vyjměte nádobu z fritézy. Spotřebič se
vypne sám.
UPOZORNĚNÍ: Nádoba, koš a potraviny budou velmi HORKÉ.
⋅ Umístěte nádobu na plochu, která snáší vysoké teploty.
⋅ Za použití tlačítka uvolnění koše (H) oddělte koš od nádoby a otočte koš
k vysypání hranolek, abyste předešli riziku popálení.
POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM:
⋅ Fritéza se automaticky vypne, když časovač dosáhne minimální hodnoty
(0 min).
⋅ Abyste fritézu vypli, otočte časovačem do jeho minimální hodnoty.
⋅ Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
⋅ Vyčistěte spotřbič způsobem popsaným v sekci o čištění.
PRAKTICKÉ RADY:
TEPELNÁ OCHRANA:
Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která chrání spotřebič od
přehřátí.
ÚDRŽBA
⋅ Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a
počkejte, až vychladne.
⋅ Elektrické části a přívodní kabel čistěte vlhkou látkou a vždy vysušte.
NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN.

⋅ Spotřeibč čistěte vhkým hadříkem s pomocí několika kapek čisticího
prostředku a vždy vysušte.
⋅ Nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící produkty jako
jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
⋅ Doporučuje se pravidelná údržba a odstrňování zbytků jídla.
⋅ Nedostatečná údržba a čištění spotřebiče mohou mít za následek
degradaci jeho povrchu a snížení jeho životnosti, případně může být
manipulace s přístojem nebezpečná.
⋅ V myčce je dovoleno mýt tyto části (za použití jemného mycího
programu):
Nádoba s nepřilnavým povrchem
Koš
⋅ Odkapávací/sušící pozice těchto součástí přístroje musí v myčce nebo
odkapávači umožňovat snadný odtok vody (obr. 2).
⋅ Před složením a uskladněním všechny části důkladně osušte.
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
⋅ Náhradní díly a příslušenství (filtry aj.) můžete získat od distributorů a ze
sítě autorizovaných servisních středisek.
⋅ Vždy používejte jen originální díly a příslušenství, které jsou přímo
určeny pro váš spotřebič.

OPRAVY A VÝJIMEČNÉ SITUACE
⋅ Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované
servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo oparavovat sami,
protože může být nebezpečné.
PRO VÝROBKY EU VERZE A/NEBO VYŽADUJE-LI TO LEGISLATIVA VAŠÍ
ZEMĚ:
EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

⋅ Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič jsou uvedeny
v kolektivním sběreném a recy-klačním systému. Zamýšlíte-li se jich
zbavit, použijte adekvátní veřejné nádoby určené k recyklaci daného
materiálu.
⋅ Spotřebič neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být
považovány za škodlivé pro životní prostředí.
Tento symbol znamená, že v případě že spotřebič dosloužil
svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému
dvoru pro selektivní zpracování odpadu.
Tento symbol znamená, že povrch se během používání může
zahřívat.
Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o Nízkém napětí, Směrnicí
2014/30/EU Elektromagnetické kompatibilitě, Direktivou 2011/65/EU o Omezeních
používání vybraných nebezpečných látkek v elektrických a elektronických zařízeních
a Direktivou 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobků spojených se
spotřebou energie.

DOPORUČENÍ ČASŮ A TEPLOTNÍCH NASTAVENÍ
Zde naleznete doporučení časových a teplotních nastavení pro přípravu různých
pokrmů.
Pokrm
Teplota
Bramborové hranolky
Mražené hranolky
Domácí hranolky
(přidejte 1/2 PL
oleje)
Kuře

200oC
180oC

Paličky

180oC

Mražené nugety*
Maso

200oC

Hamburger

180oC

Masové rolky

200oC

Čas

Promíchání

18-22
min
28-32
min

Ano
Ano

22-28
min
9-12
min

Ano

13-15
min
13-15
min

*POZNÁMKA: pro fritování masa v horkovzdušné fritéze jsou ideální suroviny určené
pro přípravu v troubě.

SK
Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje
predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s
jeho používaním.

POPIS VÝROBKU:
A
Držiak veka
B
Veko
C
Hrniec
D
Telo spotrebiča
E
Držadlá
F
Spínač varenia
G
Kontrolka zapnutia (červená)
H
Kontrolka nahrievania (zelená)
I
Špachtľa
J
Odmerka
K
Naparovacia tácka
L
Sieťový kábel
M
Vypínač
⋅ Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich
pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok
nehodu.
⋅ Pred prvým použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s
potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

⋅ Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach, nie pre
priemyselné alebo profesionálne používanie. Nie je určený pre klientov
v hoteloch, moteloch a v iných ubytovacích zariadeniach, víkendových
domoch, kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a
v iných pracovných prostrediach.
⋅ Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností

alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo
vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a
ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

⋅ Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
⋅ Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo
siete, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým šokom.
⋅ Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky
poškodenia alebo ak presakuje.
⋅ Udržujte pracovnú plochu čistú a osvetlenú. Neporiadok a neosvetlené
miesta majú za následok úraz.
⋅ Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ako plynový alebo elektrický
varič, v blízkosti rúry a iných zariadení.
⋅ Nepoužívajte spotrebič v prípade, že ste necitlivý na teplo (spotrebič má
rozpálené plochy).
OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:
⋅ Pred každým použitím odviňte sieťový kábel.
⋅ Nikdy nezapínajte spotrebiče, ak nie je príslušenstvo alebo nie sú
jednotlivé diely správne zostavené.
⋅ Spotrebič nepoužívajte, ak je prázdny.
⋅ Spotrebič nepoužívajte bez vody.
⋅ Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne vypínač.
⋅ Nemanipulujte so spotrebičom, ak je používaný.
⋅ Pri manipulácii a premiestňovaní spotrebiča používajte držadlá.
⋅ Prístroj neobracajte hore nohami a ani ho nepoužívajte v tejto polohe.
⋅ Pre zachovanie vlastností nepriľnavého povrchu, zamedzte jeho
kontaktu s kovovými, alebo ostrými nástrojmi.
⋅ Dodržujte rozmedzie vyznačené ryskami MAX a MIN.
⋅ Spotrebič vždy odpojte z elektrickej siete, keď nie je používaný, alebo
pred jeho údržbou.
⋅ Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými
psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí.
⋅ Neprekračujte pracovný objem spotrebiča.
⋅ Neuskladňujte alebo nemanipulujte so spotrebičom, ktorý je stále horúci.
⋅ Používajte len také kuchynské náčinie, ktoré je odolné vysokým
teplotám.
⋅ Otočte ovládač termostatu na minimálnu hodnotu (MIN). Toto
neznamená, že by bol spotrebič úplne vypnutý.
⋅ Pre doplnenie nájdete v priloženej tabuľke doporučené teplotné
nastavenia a časy pre prípravu rôznych pokrmov.
⋅ Spotrebič nepoužívajte s poškodenými dielmi alebo príslušenstvom.
Ihneď ich vymeňte.
⋅ Pri manipulácii a premiestňovaní spotrebiča používajte držadlá.
⋅ Prístroj neobracajte hore nohami a ani ho takto nepoužívajte.

⋅ Čistenie a užívateľská údržba smú byť vykonávané deťmi, ktoré sú
staršie ako 8 rokov a zároveň sú pod dozorom alebo vedením.
⋅ Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ⋅ Spotrebič uchopením za držadlá umiestnite na pevný a rovný povrch
tak, aby sa zabránilo riziku vyliatiu horúcich tekutín.
ako 8 rokov.
⋅ Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa ⋅ Nepoužívajte spotrebič s programátorom, časovačom alebo iným
zariadením, ktoré ho automaticky zapína.
so spotrebičom nehrali.
⋅ POZOR: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu neúmyselnej zmeny
⋅ Teplota prístupných plôch môže byť pri zapnutom spotrebiči vysoká.
nastavenia tepelnej poistky, nesmie byť toto zariadenie napájané
⋅ Nikdy neponárajte spotrebič do vody či inej tekutiny, ani ho
prostredníctvom externých spínacích zariadení, ako napríklad
neumiestňujte pod tečúcu vodu.
časovačov, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý takéto zariadenie
⋅ Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom
pravidelne zapína a vypína. Sieťový kábel nikdy nepricvikajte a ani
alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič
neohýbajte.
rozoberať alebo opravovať, aby ste sa vyhli prípadnému
⋅ Nenechávajte sieťový kábel visieť cez okraj plochy a zamedzte jeho
nebezpečenstvu úrazu.
kontaktu s horúcimi časťami prístoja.
⋅ Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom
štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.
⋅ Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky.
Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
⋅ Pri manimulaci so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým
káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani s ním spotrebič
neodpájajte zo siete.
⋅ Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

⋅ Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.

⋅ Spotrebič používajte v dobre ventilovaných priestoroch.
⋅ Spotrebič umiestnite na pevný a rovný povrch, odolný voči vysokým
teplotám a vzdialený od ďalších zdrojov tepla alebo kontaktu s vodou.
⋅ POZOR: spotrebič nezakrývajte, aby ste sa vyhli prehrievaniu.
⋅ Nepoužívajte ani ho neskladujte vonku.
⋅ Nenechávajte spotrebič vonku na daždi alebo ho nevystavujte vlhkosti.
Vlhkosť vo vnútri spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
⋅ Nedotýkajte sa horúcich plôch spotrebiča, mohli by spôsobiť vážne
popáleniny.

SK
ZÁRUKA:
⋅ Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za
následok stratu záruky a zodpovednosť výrobcu za vzniknuté škody.
POPIS VÝROBKU:
A
Termostat
B
Časovač
C
Zelená kontrolka signalizujúca zapojenie
D
Červená kontrolka signalizujúca nahrievanie
E
Nádoba s nepríľnavým povrchom
F
Kôš
G
Držadlo koša
H
Tlačidlo uvolnenia koša
Ak model vášho spotrebiča nedisponuje s vyššie uvedeným
príslušenstvom, môžete si ho zakúpiť zvášť u vášho servisného strediska.
NÁVOD NA OBSLUHU
PRED POUŽITÍM:
⋅ Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstarili celý predajný obal.
⋅ Pred prvým použitím očistite časti prichádzajúce do kontaktu s
potravinami spôsobom popísaným v časti o údržbe.
POUŽITIE:
⋅ Pred zapojením spotrebiča úplne rozviňte sieťový kábel.
⋅ Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
⋅ Opatrne z fritézy vyberte nádobu (E).
Poznámka: Nádobu nepoužívajte bez košíka.
Poznámka: S nádobou manipulujte za použitia koša a držadiel koša.
Nedotýkajte sa horúcej nádoby.
⋅ Ingrediencie pre prípravu umiestnite do koša (F).
⋅ Vložte nádobu do fritézy.
⋅ Nastavte požadovanú teplotu za použitia ovládača termostatu (A).
⋅ Potom vyberte správny čas prípravy prostrednictívom časovača (B) a
spotrebič sa spustí.
⋅
⋅ Rozsvieti sa zelená kontrolka signalizujúca zapnutie (C) a červená
kontrolka nahrievanie (D).
⋅ V priebehu fritovania sa červená kontrolka nahrievania (D) rozsvecuje,
aby indikovala nahrievanie spotrebiča.
⋅ Poznámka: Majte na pamäti, že k času prípravy je potrebné pripočítať 3
minúty, ak nie je spotrebič predhriaty.
⋅ Poznámka: Ak je potreba premiešať ingrediencie, môžete držadlom
vybrať nádobu a tak vykonať.
⋅ Až dospeje čas prípravy ku koncu, vyberte nádobu z fritézy. Spotrebič sa
sám vypne.
⋅ UPOZORNENIE: Nádoba, kôš a potraviny budú veľmi HORÚCE.
⋅ Umiestnite nádobu na plochu, ktorá znáša vysoké teploty.
Za použitia tlačidla pre uvoľnenie koša (H), oddeľte kôš od nádoby a
otočte kôš pre vysypanie hranoliek, aby ste sa vyhli riziku popálenia.
⋅
POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:
⋅ Fritéza sa automaticky vypne, keď časovač dosiahne minimálnu hodnotu
(0 min).
⋅ Pre vypnutie fritézu otočte časovačom do jeho minimálne hodnoty.
⋅ Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
⋅ Vyčistite spotrebič spôsobom popísaným v sekcii o čistení.
⋅
PRAKTICKÉ RADY:
TEPELNÁ OCHRANA:
Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá chráni spotrebič od
prehriatia.
ÚDRŽBA
⋅ Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a
počkajte, až vychladne.

⋅ Elektrické časti a prívodný kábel čistite vlhkou látkou a vždy vysušte.
NEPONÁRAJTE ICH DO VODY ANI DO INÝCH TEKUTÍN.
⋅ Spotřeibč čistite vhkým handričkou s pomocou niekoľkých kvapiek
čistiaceho prostriedku a vždy vysušte.
⋅ Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace produkty ako
sú bielidlá, alebo brúsne čistiace prostriedky.
⋅ Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.
⋅ Nedostatočná údržba a čistenie spotrebiča môžu mať za následok
poškodenie jeho povrchu a zníženie jeho životnosti, prípadne môže byť
manipulácia so spotrebičom nebezpečná.
⋅ V umývačke je dovolené umývať tieto časti spotrebiča (za použitia
jemného umývacieho programu):
-

Nádoba s nepríľnavým povrchom
Kôš

⋅ Odkvapkávacia / sušiaca pozícia týchto častí spotrebiča musí v
umývačke alebo na odkvapkávači umožňovať ľahký odtok vody (obr. 2).
⋅ Pred zložením a uskladnením všetky časti dôkladne osušte.
NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO
⋅ Náhradné diely a príslušenstvo (filtre a iné) môžete získať od
distribútorov a zo siete autorizovaných servisných stredísk.
⋅ Vždy používajte len originálne diely a príslušenstvo, ktoré sú priamo
určené pre Váš spotrebič.

OPRAVY A VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE
⋅ Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované
servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo oparavovat sami,
pretože to môže byť nebezpečné.
PRE VÝROBKY EU VERZIE A / ALEBO AK TO VYŽADUJÚ ZÁKONY VAŠEJ
KRAJINY:
EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU

Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v
kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich
zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu
daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť
považované za škodlivé pre životné prostredie.

-

Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil
svojmu učelu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému
zbernému dvoru na selektívne spracovanie odpadu.
Tento symbol znamená, že povrch sa počas používania môže
zahrievať
Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2014/35 / EC o Nízkom napätí, so
Smernicou 2014/30 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 /
EC o obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na
ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.
ODPORÚČANIA ČASOV A TEPLOTNÝCH NASTAVENÍ
Tu nájdete odporúčania časových a teplotných nastavení pre prípravu rôznych
pokrmov.
Pokrm
Teplota
Zemiakové hranolky
Mrazené hranolky
Domáce hranolky
(pridajte 1/2 PL
oleja)
Kurča

200oC
180oC

Paličky

180oC

Mrazené nugety*
Mäso

200oC

Hamburger

180oC

Mäsové rolky

200oC

Čas

Premiešanie

18-22
min
28-32
min

Áno
Áno

22-28
min
9-12
min

Áno

13-15
min
13-15
min

*POZNÁMKA: pre fritovanie mäsa v teplovzdušnej fritéze sú ideálne suroviny určené
na prípravu v rúre.
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