
   Záruční list
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí 
příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.
1. Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

2. Záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu 
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším 
servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
2. se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné 
již při převzetí.
Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet od převzetí věci kupujícím.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v 
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v 
sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
Tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci 
doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým 
kontaktem.

Informace o recyklaci odpadu

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru 
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte 
životní prostředí a zdraví spoluobčanů.  Více informací  o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech , sběrných dvorech 
nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Horkovzdušná fritéza 

PRIMO
MODEL AF2-WS

Návod k použití 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá 
bezpečnostní pravidla:

 Přístroj smí být používán dětmi starších 16 let. Osoby se sníženou 
psychickou, motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroj 
pouze za neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s 
pravidly používání a případným rizikem. Přístroj a přívodní kabel držte 
mimo dosah dětí mladších 16 let. Čištění a údržba by neměla být prováděna 
dětmi vůbec.

 Přístroj není určen pro používání osobami se sníženou psychickou, 
motorickou nebo mentální schopností. Takto smí být používán pouze za 
nepřetržitého dohledu odpovědné osoby, která má zkušenosti ke správnému 
používání.

 Přístroj je určen pro používání v domácnostech a prostředích jako jsou např.:
· kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
· chaty, chalupy, hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

 POZOR: tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástkou 
(např. časovač …) ani jiné dálkové ovládání.

 Pozorně si přečtěte všechny následující instrukce a návod uchovejte pro 
pozdější potřebu.

 Před použitím zkontrolujte, zda parametry el. sítě odpovídají požadovaným 
parametrům na informativním štítku přístroje.

 Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní 
samolepky.

 Obalový materiál není hračka. Děti si s obaly nesmí hrát, aby nevzniklo 
riziko poranění.

 Nenechávejte viset kabel přístroje přes ostré hrany a vyvarujte se toho, aby 
přišel do styku s horkými plochami.

 Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vždy okamžitě opraven v 
odborném servise nebo proškolenou osobou.

 Při pohybu dětí okolo přístroje musí být zajištěno, aby si s přístrojem 
nehrály

 Používejte pouze originální příslušenství k tomu určené. V jiném případě 
zvyšujete riziko poranění nebo poškození přístroje.

 Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, 
tak ho odpojte od el. napětí. Před rozebírání, skládáním i před čistěním, vždy
nechte přístroj dostatečně vychladnout. Nikdy netahejte přímo za kabel, 
vypojujte za zástrčku.

 Nikdy nenechávejte spuštěný přístroj bez dozoru.
 Neumisťujte přístroj v blízkosti el. sporáků či trub, ani na místech kde je 

zvýšené teplo.

ČAS A TEPLOTY PEČENÍ
V tabulce níže najdete několik rad a doporučení pro pečení/fritování různých typů surovin.
UPOZORNĚNÍ: jedná se pouze o orientační doporučení.

Reálná doba pečení závisí na množství surovin.



Důležité rady
 Při fritování je doporučeno každých 5-10 minut promíchat, aby se hranolky 

smažily/ opékaly rovnoměrně. To platí i pro jiné, menší suroviny, které se v 
košíku překrývají.

 Pokud chcete dosáhnout lepších, křupavějších výsledků, tak můžete přidat 
lžíci oleje (olivový, slunečnicový, …). Olej přidávejte ještě do syrových 
surovin a důkladně obsah promíchejte, tak aby se vše omastilo. Poté vše 
vložte do fritovacího koše. Suroviny můžete také postříkat olejem ze spreje, 
nikdy však nelijte mnoho oleje do fritovací nádoby. Není to klasická fritéza.

 Fritujte vždy čerstvé suroviny. Brambory/hranolky před fritování nechte 
alespoň 30 minut ve vodě, škrob z brambor se vylouhujte. Brambory poté 
důkladně osušte a poté vložte do fritovacího košíku.

 Ve fritéze nepřipravujte příliš mastná jídla.
 Tenčí hranolky jsou ve výsledku křupavější než hranolky silnější.
 Pokud v přístroji chcete připravovat koláč, můžete do nádoby vložit celou 

pečící formy koláče do fritovací nádoby.
 Přístroj lze použít na rozehřívání, nastavte 150 °C přibližně na 10 min.
 Zmražené suroviny se nemusí předem rozmrazovat.
 Fritovací košík můžete vyložit pečícím papírem, ale buďte velmi opatrní. 

Nepřekrývejte celý povrch košíku. Při pečení musí být zajištěna dobrá 
cirkulace vzduchu uvnitř přístroje.

 V košíku s papírem musí být dostatek surovin, aby byl papír zatížený a 
nemohl se vznést a dotknout se topného tělesa (to by mohlo způsobit požár).
Ujistěte se, že je pečící papír větší než plocha surovin. Papír však nesmí 
přesahovat přes okraje fritovacího koše.

 Potraviny určené pro přípravu v troubě jsou z této fritézy vždy chutnější. Al 
mohou zde být připravovány i potraviny určené pro klasické fritování.

ČIŠTĚNÍ A  ÚDRŽBA
 Přístroj čistěte vždy po každém použití.
 Na čištění nikdy nepoužívejte kovové předměty, mohli byste poškodit 

přístroj poškodit.
 Před čištěním přístroj vypojte z el. sítě.
 Přístroj nechte alespoň 30 minut vychladnout a potom začněte s údržbou.
 Vnější povrch přístroje stačí otřít vlhkým hadříkem.
 Fritovací koš a nádobu myjte ve vlažné vodě se saponátem, pomocí jemné 

houbičky.
 Vnitřek přístroje umyjte vlažnou vodou se saponátem a jemnou houbičkou.
 Když je potřeba, topné těleso umyjte kartáčem a odstraňte z něj veškeré 

zbytky jídla.
 Všechny části zase důkladně osušte.

 Pokud se připravují tučná jídla, je možné, že se lehce objeví bílý dým. To 
však nemá vliv na průběh vaření ani na konečný výsledek. Pokud však není 
fritéza čistá, je možné, že se z fritézy začne kouřit, to se přepalují nečistoty.

 Menší množství se frituje rovnoměrněji než množství přeplněné.
 Přístroj vždy používejte na stabilním, rovném a suchém místě, tak aby se 

zabránilo převrhnutí.
 Přístroj je určen pouze pro domácí používání. Výrobce ani prodejce nene 

žádnou odpovědnost při jiném používání než je zde popsáno a doporučeno.
 Pokud je přístroj nebo přívodní kabel poškozený, nikdy se ho nesnažte 

opravit sami doma.
 Vždy ho svěřte odbornému servisu DOMO, který jej prohlédne a případně 

opraví.
 Přístroj ani přívodní kabel nikdy neponořujte pod vodu.
 Děti se nesmí dotýkat el. kabelu ani jej zapojovat.
 Přístroj zapojujte pouze do uzemněné zásuvky, která odpovídá místním 

standardům.
 Zamezte, aby se do útrob přístroje dostala voda (ani nadměrná vlhkost).
 Během používání nesmí žádné suroviny vypadnout ven z fritovacího košíku.

Nesmí se dotýkat topného tělesa. Košík tedy nepřeplňujte.
 Pokud je fritéza spuštěná, nepřekrývejte odvětrávací výstup vzduchu.
 Nikdy nenaplňujte fritovací nádobu olejem.
 Nikdy přístroj neumisťujte do blízkosti stěn nebo jiných spotřebičů. Vždy 

musíte nechat alespoň 10cm místo na dostatečnou cirkulaci vzduchu.
 Na horní část přístroje nikdy nic nestavte.
 Je pravděpodobné, že během používání bude přístroj horký, proto buďte 

opatrní a vždy se držte v dostatečné vzdálenosti, tak abyste se neopařili. 
Pozor, přes větrací otvory může unikat i horká pára.

 Pokud by se z přístroj začal linout tmavý dým, ihned fritézu vypojte z el. 
sítě. Poté počkejte až se přestane z přístroje kouřit, a až poté opatrně 
vyndejte fritovací koš/nádobu.

 Nesahejte na přístroj s mokrýma rukama.
 Vždy přívodní kabel kompletně odmotejte, aby se předešlo přehřívání tohoto

kabelu.
 Přívodní kabel nikdy nesmí být pod přístrojem ani omotán kolem něj.
 Zanedbaná údržba a nečistoty mohou vést ke zkrácené životnosti přístroje. 

Při extrémní nečistotě dokonce hrozí riziko požáru.
 Nemanipulujte s přístrojem, pokud je zapojen a právě pracuje Vždy nechte 

přístroj alespoň 30 min vychladnout, až potom přemisťujte.
 Tento manuál si uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí



ČÁSTI
1. Fritovací nádoba
2. Fritovací koš
3. Nastavení teploty +
4. Nastavení teploty -
5. Hlavní spínač on/off
6. Nastavení časovače +
7. Nastavení časovače -
8. Tlačítka předvolených programů

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
 Odlepte a sundejte veškeré ochranné a reklamní polepy a fólie
 Fritovací nádoby i koš vytřete vlhkým hadříkem namočeným v teplé vodě s 

jemným čistidlem.
 Vnitřek a vnějšek fritézy otřete vlhkým hadříkem.
 POZOR: Do fritovací nádoby nepřidávejte žádný tuk ani olej.

POUŽITÍ
1. Přístroj postavte na stabilní, rovné a teplu-vzdorné místo. Po každé straně od

přístroje musí být dodrženo alespoň 10 cm volného místa od stěn.
2.
3. Zapojte přístroj do elektrické sítě.Nádobu s fritovacím

košíkem zasuňte do přístroje.
4. Přístroj zapnete stlačením hlavního tlačítka on/off. 

Z výroby je přednastaveno 160 °C a 15 minut. 

5. Na levé části ovládacího panelu si pomocí tlačítek nastavte požadovanou 
teplotu. Lze se pohybovat v rozmezí 80-200 °C. Pomocí kláves na pravé 
straně si nastavte požadovaný čas. 

6. Pokud nechcete nastavovat vlastní hodnoty, tak můžete využít některý ze 4 
přednastavených programů. Tyto programy jsou přednastavené jen jako 
základní. Samozřejmě záleží na velikosti,tvaru a množství surovin a proto je 
potřeba při pečení průběžně kontrolovat.

7. Nastavení potvrdíte stiskem hlavního tlačítka a přístroj začne nahřívat. Na 
displeji se objeví rotující symbol a při nahřívání bude blikat podsvícení 
hlavního tlačítka. Jakmile se dosáhne nastavené teploty, tak bude hlavní 
tlačítko trvale svítit. 

8. Jakmile je fritéza předehřáta, tak vyjměte fritovací koš a naplňte surovinami.
Košík v žádném případě nepřeplňujte, aby se suroviny nedotýkaly topných 
těles. Opatrně, koš bude horký, dotýkejte se jen rukojeti.
Tip: Koš můžete naplnit ihned před zapnutím přístroje, ale je potřeba počítat
s nahřátím fritézy, což zabere cca 2 minuty, záleží na nastavené teplotě a 
okolí.

9. Teplotu i čas můžete upravovat i během spuštěného pečení.
10. Doporučujeme při fritování průběžně suroviny kontrolovat. Stačí vytáhnout 

nádobu s košem, případně promíchat. Po zasunutí nádoby zpět, bude 
program dále pokračovat v nastavení.

11. Po uplynutí nastaveného času se fritéza vypne a přestane hřát. V tu chvíli se 
ozve 5x hlasité pípnutí oznamující konec. Pokud chcete vypnout dříve, stačí 
stisknout hlavní tlačítko, čímž fritézu vypnete. Ventilátor poběží i chvilku 
po vypnutí, aby se vyvětral vnitřní prostor.

12. Po vypnutí z přístroje vyjměte fritovací nádobu i s košem a postavte na 
teplu-vzdorné místo.

13. Z nádoby opatrně vyjměte fritovací koš. Nejdříve musíte stisknout 
bezpečnostní pojistku koše u rukojeti a až poté lze koš vyjmout. 

14. Průhledný kryt na horní straně držadla posuňte dopředu, tak aby bylo 
uvolňovací tlačítko viditelné. Uvolněte bezpečnostní pojistku nad tlačítkem, 
která brání nechtěnému zmáčknutí, a poté tlačítkem koš uvolněte.


