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Důležité informace 
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. 
Nedodržení návodu k obsluze může způsobit vážná poranění nebo poškození přístroje. 
Návod k obsluze si uložte pro pozdější použití. Pokud předáte přístroj třetím osobám, 
bezpodmínečně předejte také tento návod k obsluze. 

Vysvětlivky značek 
Pokud je nějaká část v textu označena některým z následujících výstražných symbolů, 
musíte se vyvarovat rizika, popsaného v textu, abyste předešli možným popsaným 
následkům. 

NEBEZPEČÍ! 

Toto heslo označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, pokud se ho nevyvarujete, může 
mít za následek smrt nebo vážné poranění. 

VÝSTRAHA! 

Toto heslo označuje ohrožení se středním stupněm rizika, pokud se ho nevyvarujete, může 
mít za následek smrt nebo vážné poranění. 

POZOR! 

Toto heslo označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, pokud se ho nevyvarujete, může mít 
za následek menší nebo malé poranění. 

UPOZORNĚNÍ! 

Toto heslo varuje před možnými věcnými škodami. 

(VLOŽIT LOGO) VÝSTRAHA! 

Výstraha před rizikem úderu elektrickým proudem! 



(VLOŽIT LOGO) POZOR! 

Výstraha před rizikem od horkých povrchů! 

(VLOŽIT LOGO) CE: 

Výrobky, označené tímto symbolem splňují všechny aplikovatelné předpisy EU. 

(VLOŽIT LOGO) GS: 

Značka „Geprüfte Sicherheit“ (značka GS, „Prověřená bezpečnost“) potvrzuje, že zboží 
splňuje všechny požadavky podle německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG). 
Značka GS dokládá, že při řádném používání podle určení a při předvídatelném chybném 
používání označeného výrobku není ohrožena bezpečnost a zdraví uživatele. 

Řádné používání podle určení 
Horkovzdušnou fritézu lze používat k pečení, dušení a grilování potravin, jako je například 
zelenina, hranolky, americké brambory, krokety a kromě toho k přípravě ryb, masa a 
drůbeže. 

Tento přístroj je určen k používání v domácnostech a podobných zařízeních, jako je 
například: 

- v kuchyňských koutech pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných 
průmyslových oblastech; 

- v zemědělských podnicích; 
- k používání hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; 
- v penzionech. 

Přístroj je určen k pouze pro soukromé, a ne pro průmyslové/komerční využití.  

- Respektujte prosím, že v případě použití v rozporu s určením zaniká ručení. 
- Přístroj bez našeho souhlasu nepřestavujte a nepoužívejte žádné námi neschválené 

nebo nedodávané přídavné přístroje. 
- Používejte pouze námi dodávané nebo schválené náhradní díly a příslušenství. 
- Dodržujte informace v tomto návodu k obsluze, zvláště bezpečnostní pokyny. Každé 

jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením a může vést k poškození 
zdraví nebo věcným škodám. 

 

Bezpečnostní pokyny 
Důležité bezpečnostní pokyny – pečlivě si přečtěte a uschovejte pro další použití.  

(VLOŽIT ZNAČKU) VÝSTRAHA! Riziko poranění! 
Vadná elektroinstalace nebo příliš vysoké napětí mohou vést k úderu elektrickým proudem. 



Riziko poranění pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi (například částeční invalidé, starší osoby s omezenými fyzickými a mentálními 
schopnostmi) nebo bez zkušeností a znalostí (například starší děti). 

- Přístroj a příslušenství uchovávejte z dosahu dětí. 
- Děti od 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením nebo osoby 

bez zkušeností a/nebo znalostí mohou tento přístroj používat pod dozorem nebo po 
poučení o bezpečném používání přístroje a pokud pochopily z toho plynoucí rizika. 

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. 
- Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru. 
- Přístroj a přípojku udržujte z dosahu dětí mladších 8 let. 

(VLOŽIT ZNAČKU) NEBEZPEČÍ! Nebezpečí udušení! 
Existuje nebezpečí udušení při polknutí, vdechnutí malých částí nebo pokud se dostane fólie 
před ústa a nos. 

- Všechny použité obalové materiály uchovávejte z dosahu dětí. 
- Děti si nesmí s obalem hrát. 

(VLOŽIT ZNAČKU) VÝSTRAHA! Riziko úderu elektrickým proudem! 
Existuje nebezpečí úderu elektrickým proudem nebo zkratu od vodivých částí. 

- Přístroj připojte pouze na řádně instalovanou, uzemněnou a elektricky zajištěnou 
zásuvku. 

- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, jestli údaj o napětí na přístroji 
souhlasí s místní napětím v síti. 

- Pro případ, že byste museli přístroj rychle odpojit od sítě, musí být zásuvka volně 
přístupná. 

- Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely. 
- Po každém použití, před každým čištěním a pokud je přístroj bez dozoru vytahujte 

zásadně zástrčku přístroje ze zásuvky. 
- Síťový kabel vytahujte ze zásuvky vždy za zástrčku, netahejte za kabel. 
- Síťový kabel neohýbejte nebo nemačkejte. 
- Zajistěte, aby byl síťový kabel nepoškozený a nebyl položený pod přístrojem nebo 

přes horké plochy nebo ostré hrany. 
- Síťový kabel veďte tak, aby na něj nikdo nemohl šlápnout nebo o něj zakopnout. 
- Přístroj nikdy nepoužívejte na mokrém podkladu nebo pokud máte mokré ruce. 
- Nesahejte na síťovou zástrčku mokrýma rukama. 
- V žádném případě přístroj nepoužívejte, když je poškozený nebo zjistíte poškození 

kabelu nebo zástrčky. 
- V případě poruchy nebo pokud zjistíte poškození z přepravy, obraťte se ihned na 

adresu, uvedenou v tomto návodu k obsluze. 
- Síťový kabel nechejte opravovat výhradně k tomu kvalifikovaným odborným servisem 

nebo se obraťte na zákaznický servis, abyste zabránili rizikům. 
- V žádném případě se nepokoušejte části přístroje sami otevírat a/nebo opravovat. 
- Přístroj se nikdy nesmí ponořit do vody nebo jiných kapalin. 
- Přístroj nepoužívejte venku. 
- Nevystavujte přístroj extrémním podmínkám. Předcházejte: 



o vysoké vlhkosti vzduchu nebo mokru, 
o extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, 
o přímému slunečnímu záření, 
o otevřenému ohni. 

Vybalení a kontrola přístroje 

(VLOŽIT ZNAČKU) NEBEZPEČÍ! Nebezpečí udušení! 
Existuje nebezpečí udušení při polknutí, vdechnutí malých částí nebo pokud se dostane fólie 
před ústa a nos. 

- Všechny použité obalové materiály uchovávejte z dosahu dětí. 
- Děti si nesmí s obalem hrát. 

Vybalení a kontrola přístroje 
1. Vyjměte všechny části z obalu a odstraňte všechen obalový materiál. Odstraňte také 

případné přepravní pojistky. 
2. Zkontrolujte rozsah dodávky, jestli je kompletní. Pokud by nějaké části chyběly nebo 

byly poškozené, obraťte se prosím na adresu, uvedenou v tomto návodu k obsluze.  
3. Zkontrolujte jednotlivé části, jestli nejsou poškozené. Pokud ano, přístroj 

nepoužívejte.  
4. Před prvním použitím očistěte všechny části přístroje, jak je popsáno v kapitole 

„Čištění“. 

 

Rozsah dodávky/Části přístroje 
Obrázek A 

1) Horkovzdušná fritéza 
2) Fritovací koš 
3) Fritovací mřížka 

Technické údaje 
Napájení:     220-240 V~ 50/60Hz 

Výkon:    1.400 W 

Třída ochrany:   I 

 

Uvedení do provozu a používání  

(VLOŽIT ZNAČKU) VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru! 
Existuje nebezpečí požáru od horkých povrchů. 

- Aby se zabránilo ohrožení z důvodu neúmyslného přestavení bezpečnostního 
omezovače teploty, nesmí se přístroj napájet prostřednictvím externího spínacího 



zařízení, jako například spínací hodiny, nebo být spojen s elektrickým okruhem, který 
se pravidelně zapíná a vypíná nějakým zařízením. 

- Přístroj postavte na tepelně odolný, suchý a rovný povrch. 
- Nestavte přístroj na plochy, které mohou být horké (např. varné desky, otevřený 

oheň). 
- Dbejte na to, aby se přístroj v provozu nedostal do kontaktu s jiným předmětem. 

Udržujte vzdálenost od ostatních předmětů min. 10 cm. Zvláště přístroj nesmí být 
v blízkosti snadno hořlavých materiálů (záclony, závěsy, papír atd.). 

- Nestavte přístroj v provozu pod závěsné skříňky nebo jiné předměty, které mohou 
bránit volnému úniku páry směrem vzhůru. 

- Přístroj nezakrývejte. 
- Nastavte na přístroj žádné předměty. 
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. 
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti výbušných a/nebo zápalných par. 
- K přípravě jídel používejte bezpodmínečně fritovací mřížku, aby se jídlo nespálilo. 
- Fritovací koš stavějte vždy na tepelně odolnou podložku. 
- Fritovací koš neplňte tukem, olejem nebo jinými tekutinami. 
- Pokud bude z přístroje vystupovat tmavý kouř, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Než vyjmete fritovací koš z přístroje, počkejte, až kouř přestane vycházet. 
- Extrémně tučná jídla nejsou pro přípravu vhodná. Tuk by odkapával na dno 

fritovacího koše a tam by se mohl vznítit. 

(VLOŽIT ZNAČKU) POZOR! Horký povrch! 
Existuje riziko poranění od horkých povrchů. Během provozu se mohou povrchy přístroje a 
příslušenství velmi zahřívat. 

- Protože se mřížka, kde vystupuje pára, na zadní straně přístroje na základě své 
funkce velmi zahřívá, nesmíte se jí během provozu dotýkat, abyste se nespálili. 

- Přístroje se během provozu dotýkejte jen za držadlo a na obslužných prvcích! 
- Nesahejte dovnitř přístroje, na fritovací koš nebo do něj nebo na topnou desku. 
- Během provozu s přístrojem nehýbejte. 
- Zahřátým přístrojem nehýbejte, ale nechejte jej předtím zcela vychladnout. 
- Pokud vyjímáte fritovací koš při přípravě jídel nebo po ní, existuje nebezpečí popálení 

vycházející párou. Nemějte hlavu přímo nad přístrojem a do páry nesahejte. 
- Během provozu se fritovací koš velmi zahřívá, nesahejte na něj. Používejte chňapky. 
- Koš stavějte jen na tepelně odolný povrch. 

(VLOŽIT ZNAČKU) POZOR! Ohrožení zdraví! 
Při příliš horké přípravě mohou vznikat zdraví škodlivé látky. 

− Spálené zbytky jídel odstraňte. 

− Nenechávejte jídla příliš spálit. 

(VLOŽIT ZNAČKU) UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození! 
Chemické přísady v povrchových vrstvách nábytku mohou narušit nohy přístroje a tak 
zanechat stopy na nábytku. 

- Postavte přístroj případně na tepelně odolnou podložku. 



 

Uvedení do provozu 
1. Postavte přístroj na rovný a stabilní povrch, ne na povrch, který není tepelně odolný. 
2. Vložte fritovací mřížku do fritovacího koše. Zásadně používejte fritovací koš společně 

s fritovací mřížkou, aby se zabránilo připálení nebo spálení jídel. 
3. Nyní připojte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky, dodržujte přitom 

bezpečnostní pokyny.  
4. Vložte jídla, která chcete připravovat, do fritovacího koše na fritovací mřížku. 
5. Zasuňte fritovací koš zase zpět do přístroje.  
6. Nastavte správnou teplotu otočením regulátoru teploty. Dodržujte prosím naše 

doporučení níže v této kapitole.  
7. Nyní nastavte čas fritování. K tomu otočte knoflíkem minutky na požadovanou dobu. 

Pokud se jedná o studená jídla, měla by být doba o 3 minuty delší. Přístroj zahájí 
fritovaní ihned po nastavení času zahříváním. 

8. Během provozu se kontrolka stále zapíná a vypíná. To znamená, že se topné prvky 
stále zapínají a vypínají, aby se udržovala nastavená teplota. Rozsvícení signalizuje 
dosažení požadované teploty.  

9. Olej, který během přípravy z jídla vytéká, se hromadí na dně fritovacího koše. 
10. Podle druhu jídla se musí případně v polovině doby přípravy jídlo promíchat, příp. 

přerovnat, aby bylo zajištěno rovnoměrné zhnědnutí a rozložení teploty. Dodržujte 
prosím naše doporučení níže v této kapitole. 

11. K přerovnání připravovaného jídla vytáhněte fritovací koš z přístroje. Přístroj se ihned 
automaticky vypne. Minutka ale běží dále. Otočte nebo promíchejte připravované 
jídlo velmi opatrně. Pokud je to nutné, postavte přitom fritovací koš na tepelně odolný 
povrch.  

(VLOŽIT ZNAČKU) POZOR! Riziko poranění! 
Nechtěným upuštěním fritovacího koše může dojít s poranění nebo popálení.  

- Připravované jídlo promíchejte opatrně a k přerovnání připravovaného jídla 
nepoužívejte žádné pomůcky, které by mohly poškodit povrchovou vrstvu fritovacího 
koše, jako například kovové kuchyňské pomůcky! 

- Fritovacího koše se dotýkejte jen na určeném držáku. Během provozu je fritovací koš 
velmi horký, nesahejte na něj. Používejte chňapky. 

- Nesahejte dovnitř přístroje, na fritovací koš nebo do něj, nebo na topnou desku. 
- Existuje nebezpečí popálení vycházející párou. Nemějte hlavu přímo nad přístrojem a 

do páry nesahejte. 

 

12. Vsaďte fritovací koš zase zpět do přístroje. Přístroj se ihned zase automaticky zapne. 
Minutku případně nově nastavte.  

13. Po ukončení doby přípravy zazní signál a přístroj se vypne. 
14. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 
15. Vyjměte fritovací koš za držadlo z přístroje. Postavte fritovací koš na tepelně odolnou 

podložku. 



Doporučení pro nastavení teploty 
Pokrm Porce/Hmotnost 

(g) 
Doba (min) Teplota (°C) Promíchání 

Tenké mražené 
hranolky 

300-400 18-25 200 Ano 

Silné mražené 
hranolky  

300-400 20-25 200 Ano 

Bramborový gratin 500 20-25 200 Ano 
Steak 100-500 8-12 180 Ne 
Vepřové kotlety 100-500 8-12 180 Ne 
Hamburger 100-500 10-20 180 Ne 
Kuřecí stehno 100-500 16-20 200 Ne 
Kuřecí prso 100-500 15-20 200 Ne 
Pečeně 100-400 20-25 200 Ne 
Ryba 100-400 18-20 180 Ne 
Krevety 100-400 12-15 180 Ne 
Jarní rolky* 100-400 8-10 200 Ano 
Mražené kuřecí 
nugety* 

100-500 12-15 200 Ano 

Mražené rybí prsty* 100-400 6-10 200 Ne 
Obalovaný sýr * 100-400 8-10 180 Ne 
Koláč** 300 8-10 190 Ne 
Quiche** 400 20-22 180 Ne 
Mufiny** 300 15-18 200 Ne 

* Údaje pro hotová jídla 

** Použijte pečící formu nebo formu na nákyp  

Čištění 

(VLOŽIT ZNAČKU) VÝSTRAHA! Riziko úderu elektrickým proudem! 
Existuje riziko úderu elektrickým proudem od vodivých částí. 

- Před čištěním zásadně vytáhněte síťovou zástrčku. 
- Přístroj se nesmí nikdy ponořit do vody nebo jiné kapaliny. 
- Pokud přístroj přesto spadl do nějaké kapaliny, za žádných okolností na něj 

nesahejte. Nejprve vytáhněte síťovou zástrčku. 

(VLOŽIT ZNAČKU) POZOR! Horké povrchy! 
Existuje riziko popálení od horkých povrchů. 

- Před čištěním nechejte přístroj nejméně 60 minut vychladnout. Vyjměte fritovací koš, 
aby se přístroj chladil rychleji. 

(VLOŽIT ZNAČKU) UPOZORNĚNÍ! Možnost poškození přístroje! 
Existuje možnost poškození přístroje při neodborném použití. 

- Nepoužívejte žádné hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky na povrchu ani uvnitř 
přístroje. Na vnější plochy přístroje je vhodný měkký, navlhčený hadřík. 

- Nemyjte horkovzdušnou fritézu v myčce na nádobí. 
- Fritovací koš a fritovací mřížku čistěte houbičkou s trochou jemného mýdlového 

roztoku. Obojí dobře opláchněte čistou vodou a poté osušte utěrkou. 
- Fritovací komoru čistěte měkkou navlhčenou houbičkou. 



- Při znečištění topných tyčí použijte kartáček na nádobí. Zbytky jídel odstraňujte 
opatrně. 

- Fritovací koš a fritovací mřížka jsou vhodné do myčky. Doporučujeme mytí v ruce. 
- Dbejte bezpodmínečně na to, aby se dovnitř přístroje nedostaly žádné kapaliny. 

Uložení 
Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte síťovou zástrčku a uložte přístroj na suchém místě 
bez prachu a mrazu bez přímého slunečního záření. 

Dbejte na to, aby byl přístroj uložen z dosahu dětí. 

 

Likvidace 
 

Obaly likvidujte podle jejich druhu.  
Lepenku a karton dejte do starého papíru, 
fólie do plastů. 
  

Přístroj nikdy nevyhazujte do normálního 
domovního odpadu. Výrobek podléhá 
evropské směrnici 2012/19/EU. 
 
Přístroj likvidujte prostřednictvím 
schváleného podniku pro likvidaci odpadu 
nebo Vašeho komunálního podniku pro 
likvidaci odpadu. Dodržujte aktuálně platné 
předpisy. V případě pochybností se obraťte 
na Váš podnik pro likvidaci odpadu. 
 

 
 

 
. 

Záruka Hatex AS GmbH 
 

Na tento přístroj získáváte záruku 3 roky od data nákupu.  

 

Záruční podmínky 

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. Uschovejte originál pokladní účtenky. Slouží jako 
doklad nákupu. 

Pokud by se v průběhu tří let od data nákupu vyskytla vada materiálu nebo výrobní vada, 
výrobek Vám podle naší volby vyměníme nebo zdarma opravíme. 

To předpokládá, že nám předložíte v uvedené lhůtě tří let jak přístroj, tak také pokladní 
účtenku včetně krátkého popisu závady. V popisu musí být uvedeno, v čem závada spočívá 
a kdy se vyskytla. 



Pokud by se na závadu vztahovala naše záruka, obdržíte zpět nový výrobek nebo Vám 
vadný přístroj opravíme.  

Výměnou nebo opravou výrobku nezačíná nová záruční doba. Výměnou nebo opravou částí 
přístroje se záruční doba neprodlužuje.  

Záruční doba se poskytnutím záruky neprodlužuje.  

Poškození nebo vady, vyskytující se již při koupi, se musí oznámit ihned po vybalení zboží.  

Opravy po uplynutí záruční doby je nutno uhradit. 

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady.  

Záruka se nevztahuje na části výrobku, podléhající běžnému opotřebení a jsou považovány 
za opotřebovávající se části. Také na snadno rozbitné nebo se poškozující komponenty, jako 
například nabíjecí baterie nebo skleněné části, se záruka nevztahuje.  

Záruční nároky zanikají poškozením výrobku zevně, nesprávným použitím a nesprávnou 
údržbou. Přečtěte si a dodržujte všechny informace a pokyny pro řádné používání a řádnou 
údržbu výrobku, uvedené v návodu k obsluze.  

Záruka se nevztahuje také na vady nebo poškození, vzniklé nedodržením návodu k obsluze.  

Účelům použití a manipulaci, které tento návod k obsluze nedoporučuje nebo před kterými 
varuje, je bezpodmínečně nutné se vyvarovat. 

 

Postup v případě uplatnění záruky 

Pro zajištění rychlého zpracování Vaší záležitosti postupujte prosím podle následujících 
pokynů: 

■ Číslo zboží naleznete na typovém štítku přístroje, prodejním obalu nebo v návodu k 
obsluze.  

■ Pokud by se vyskytly poruchy funkce nebo jiné závady, kontaktujte prosím následující 
servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem. Tam Vám podrobně popíší další postup. 

 

0215447026630 (poplatky jako do pevné sítě bez dalších nákladů) 

info@hatex24.de 

 

Dovozce zboží  

Hatex AS GmbH & Co. KG 

Jakob-Kaiser-Straße 12 

47877 Willich 


