
Reklamácie: (vyplní zákazník alebo obchod)

Popis vady 1. reklamácie / Dátum uplatnenia reklamácie:

Popis vady 2. reklamácie // Dátum uplatnenia reklamácie:

Popis vady 3. reklamácie / Dátum uplatnenia reklamácie:

Záznamy servisu:

1.reklamace (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

2.Reklamáciu (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

3.reklamace (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

Reklamačný protokol si môžete "stiahnuť" na stránkach www.domo-elektro.cz
Bez úplného vyplnenia všetkých ostatných údajov v záručnom liste nebude možno 
Vašu reklamáciu včas vybaviť.

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550

                            

NEREZOVÁ FRITÉZA

DOMO
MODEL DO464FR

NÁVOD NA POUŽITIE



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických spotrebičov je potreba dodržiavať základné 
bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

 Pozorne si prečítajte všetky nižšie uvedené pokyny. Tento návod si po 
prečítaní uschovajte, aby ste do neho mohli nahliadnuť aj neskôr.

 Tento prístroj je určený iba pre požitie v domácnosti, alebo v prostredí 
podobného charakteru, ako napríklad:
»» Kuchyne používané zamestnancami v obchodoch, kanceláriách a iných 
podobných profesijných prostrediach;
»» Hospodárske budovy a chalupy;
»» Hotelové a motelovej izby a ďalšie podobná prostredie ubytovacieho 
charakteru, kde sú spotrebiče používané ubytovanými klientmi;
»» Ubytovanie s charakterom polpenzia, kde sú spotrebiče používané 
ubytovanými klientmi.

 Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými 
fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad, 
alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za 
ich bezpečnosť.

 Deti by mali byť vždy pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s prístrojom 
nemôžu hrať.

 Tento prístroj nesmie byť používaný deťmi od 0 do 16 rokov. Tento prístroj 
môžu používať deti vo veku od 16 rokov a vyššie iba za predpokladu, že sú 
neustále pod dohľadom. Tento prístroj môžu používať aj ľudia so zníženými
fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, či s nedostatkom 
skúseností a znalostí, iba ak im je poskytnutý dohľad, alebo inštrukcie 
týkajúce sa používaní spotrebiča bezpečným spôsobom ak dostatočne 
rozumie rizikám spojeným s použitím prístroja. Udržujte prístroj a jeho 
napájací kábel mimo dosahu detí mladších 16 rokov. Čistenie a údržba 
prístroja nesmie byť vykonávaná deťmi.

 Tento prístroj by mal byť umiestnený v stabilnej polohe s držadlami 
nasmerovanými tak, aby ste predišli náhodnému vyliatiu horúceho oleja.

 V čase keď prístroj nepoužívate, počas údržby, počas opráv, či rozoberanie 
častí, musí byť prístroj odpojený od elektrickej siete. Pred tým, než začnete s
prístrojom manipulovať, rozoberať ho alebo ho čistiť, musíte počkať až 
prístroj úplne vychladne.

 Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho 
autorizovaným servisom, alebo iným podobne kvalifikovaným 
pracovníkom, aby sa predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru, či úrazu 
elektrickým prúdom.

 UPOZORNENIE: aby sa zabránilo nebezpečenstvu, nesmie byť prístroj 
zapojený na externé spínacie zariadenia, ako je napríklad časovač, alebo iný 
elektrický obvod, ktorý pravidelne spína a vypína.

ZÁRUKA
Pre záruku začínajúcich dňom predaja spotrebiča platí na území SR tieto 
podmienky:

1. trvania záruky: 2 roky

2. poskytovanie záruky:
a) záručnú opravu vykonáme podľa nášho zvážení opravou alebo 
výmenou chybných dielov, ak tieto závady vznikli preukázateľne 
chybou materiálu alebo chybou pri výrobe
b) záručná oprava bude vykonaná len pri predložení tohto záručného 
listu a dokladu o zaplatenie
c) ak dôjde k oprave alebo výmene spotrebiča v záručnej dobe, 
záručná doba sa predlžuje.

3. záruka sa nevzťahuje
a) na mechanické poškodenie
b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

1. záruka zaniká:
- Pri použití spotrebiča inak ako v domácnosti
- Pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči inou osobou jako 
poverenou naším servisom

Na tento spotrebič poskytujeme záruku na nedostatky, ktoré sú označené ako 
výrobné chyby alebo chyby materiálu. Záručná doba začína dňom predaja a 
je uznaná po predložení potvrdeného tohto záručného listu alebo orig.dokladu
o zaplatení + tento nepotvrdený, ale vyplnený ZL pre záznam opravy. 
Prípadné reklamácie môžete uplatniť v mieste nákupu tohto prístroja alebo v 
servisnom stredisku firmy

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550



PRÍPRAVA MRAZENÝCH POTRAVIN
1. Mrazené potraviny veľmi rýchlo rozpálený olej ochladzujú. Nevkladajte 

teda do fritézy veľké porcie naraz.
2. Potraviny pred vložením do fritézy čo najviac zbavte čiastočiek ľadu.
3. Nastavte teplotu vyprážanie na 175 ° C. Košík do fritézy vládejte pomaly a 

pozvoľna, aby ste predišli prskanie oleja.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vždy fritézu nechajte dôkladne vychladnúť a majte ju odpojenú z el. siete.
Za iných podmienok s fritézou nič nerobte.

ČISTENIE VONKAJŠIE STRANY
Vyčistite ju po každom použití mäkkou handrou navlhčenou v mydlovom roztoku.

Pre vnútorné strany
Pred vyliatím nechajte olej a tuk dostatočne vychladiť, zabránite tým popáleninám.

1. Pri každej výmene oleja je nutné fritézu umyť.
2. Olej vylejte pokiaľ možno cez lievik. Nalepené zvyšky tuku odstráňte

kuchynskou utierkou.
3. Olejové škvrny je možné odstrániť pomocou huby alebo handrou 

namočenou v umývacím prostriedku.
4. Nádobu na olej umyte teplou vodou a vnútro dôkladne vysušte.
5. Olej vymieňajte včas. Ak zabudnete, čistenie nádoby je potom zložitejšie.
6. Ani nádobu, ani veko neumývajte v umývačke.

ÚDRŽBA
1. Teplota a frekvencia používania ovplyvňujú životnosť používaného oleja.
2. Pre chutné a zdravšie fritovanie je potreba olej meniť pravidelne. Avšak, pri

pravidelnú výmenu oleja sa nádoba čistí o poznanie lepšie.
3. Niektoré potraviny v strúhanke, korenené jedlá atd ... spôsobujú rýchlejší

sčernanie oleja. Tmavý olej meňte s väčšou frekvenciou a vždy nádobu 
medzitým dokonale vytrite.

4. Vždy vymeňte celý objem oleja. Nikdy nemiešajte starý olej s novým.
5. Fritovací olej uchovávajte v temnom a chladnom mieste. Ak fritézu 

používate len zriedka, olej vymeňte maximálne po 6 mesiacoch.
6. Starý použitý olej zlikvidujte podľa platnej vyhlášky vo Vašom meste. nikdy

nevylievajte do umývadla ani záchodu. Buďte ekologickí.

ODPORÚČANÁ
Výmena oleja
Repkový olej: po 8 až 10 vyprážanie
Rastlinný olej: po 10 až 12 vyprážanie
Olivový olej: po 8 až 10 vyprážanie
Poz: Vyššie uvedené odporúčania sú založená na bežnom používania.

Povrchy označené týmtosymbolom môžu byť počaspoužívanie prístroja 
horúce.Aby ste predišli popáleniu,doporučujeme používať namanipulácii s 
prístrojom iba na to určených rukovätí.

 Pred prvým použitím prístroja sa uistite, že ste z prístroja odstránili všetky
obalové materiály a propagačné samolepky.

 Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
 Nepoužívajte prístroj vonku.
 Nehýbte s prístrojom dokiaľ je olej horúci. Pred manipuláciou s 

prístrojom počkajte až prístroj úplne vychladne.
 Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
 Starostlivo skontrolujte, či napätie a frekvencia vašej elektrickej siete 

zodpovedá údajom uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
 Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a

uzemnená v súlade so všetkými normami a predpismi platnými v krajine.
 Prístroj by mal byť prevádzkovaný iba pokiaľ je naplnený olejom aspoň po 

rysku určujúce minimálnu hladinu a ak hladina nie je vyššie než ryska 
určujúci maximálnu hladinu oleja.

 Odporúčame používať iba olej na vyprážanie určený pre tento typ prístroja. 
Iný tuk na vyprážanie používajte iba na Vaše vlastné riziko. Výrobca, 
dovozca ani dodávateľ nezodpovedá za škody, či zranenia spôsobené 
použitím nevhodného oleja alebo tuku.

 Používajte iba zástrčku, alebo jednotku s integrovaným termostatom dodanú
s prístrojom od výrobcu.

 Používajte len originálne príslušenstvo dodané so spotrebičom.
 Prístroj nepoužívajte ak má poškodený kábel, alebo zástrčku, alebo v 

prípade, že bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, alebo vykazuje nejakú 
poruchu. Taký prístroj vráťte späť do autorizovaného servisu firmy DOMO, 
alebo ho nechajte preskúšať v inom odbornom servise, ktorý sa zaoberá 
elektrickými spotrebičmi. Nikdy sa nepokúšajte prístroj opravovať sami.

 Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nesmiete nikdy prístroj, 
napájacie kábel, alebo zástrčku ponárať do vody, či iných tekutín.

 Prístroj je vybavený krátkym prívodným káblom, aby sa znížilo riziko 
zamotania sa do neho, alebo zakopnutia. Nepoužívajte predlžovacie káble.

 Počas používania prístroja musí byť napájací kábel vždy úplne odmotaní, 
aby sa predišlo jeho prehriatiu.

 Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez ostré hrany stola, alebo kuchynskej 
linky.

 Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal akýchkoľvek horúcich plôch.
 Nedovoľte, aby sa napájací kábel nachádzal pod prístrojom, alebo bol 

omotaný okolo neho.



 Neumiestňujte prístroj v blízkosti horúceho plynového, alebo elektrického 
sporáka, či v blízkosti drezu, alebo blízko rúry na pečenie.

 Neumiestňujte v blízkosti horľavých materiálov, plynu, alebo výbušnín.
 Neumiestňujte v blízkosti ľahko zápalných materiálov, ako sú napríklad 

záclony, uteráky, ...
 Uistite sa, že je prístroj správne zostavený a až potom pripojte napájací 

kábel do elektrickej siete. Ak chcete prístroj znovu odpojiť, otočte najskôr 
ovládačom do polohy "OFF", alebo "0" a až potom vytiahnite zástrčku z 
elektrickej zásuvky.

 Nikdy neťahajte za kábel, alebo prístroj, aby ste vytiahli zástrčku zo 
zásuvky. Vždy ťahajte iba za zástrčku.

 Po 7 až 10 vyprážanie je potreba olej v nádobe prístroja vymeniť.
 Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je v ňom nejaká voda, ani v prípade, že sú 

niektoré jeho časti po čistení ešte vlhké.
 Zanedbanie údržby prístroja môže viesť k vzniku možných nebezpečných 

situácií a skrátenie jeho životnosti.
 Počas vyprážania môže odchádzať cez filter horúca para, alebo môže z 

prístroja mierne striekať olej. Počas prevádzky udržujte ruky a tvár v 
bezpečnej vzdialenosti.

 Aby ste predišli postriekania postriekaniu olejom, musíte zo zmrazených 
potravín najskôr odstrániť ľad.

 V prípade požiaru sa nikdy nesnažte hasiť vodou. Vyberte kábel, uzavrite 
veko a uduste plamene vlhkou utierkou.

 Akékoľvek zranenia, alebo škody spôsobené nedodržiavaním týcht pravidiel
sú na Vaše vlastné riziko.

 Výrobca, dovozca, ani dodávateľ nemôže byť za tieto zranenia a škod 
zodpovedný.

 UPOZORNENIE: veko fritézy by malo slúžiť len ako kryt proti prachu a 
nemalo by byť počas používania prístroja nasadené.

USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD NA NESKORŠIEMU
NAHLIADNUTIU

POPIS SÚČASTÍ
1. Plášť z nerezovej ocele
2. Odnímateľná fritovacia nádoba
3. Kryt prachového filtra
4. Plastové rukoväte
5. Veko s priehľadom a pachovým filtrom
6. Fritovací košík
7. Sklopná rukoväť
8. Ovládací panel
9. Vykurovacie teleso
10. Nastavenie teploty
11. Červená kontrolka
12. Zelená kontrolka
13. Poistka

POUŽITIE PRÍSTROJA
1. Fritézu postavte na vodorovnú podložku.
2. Zaklapnite rukoväť do prevádzkovej polohy a zdvihnite kôš hore.
3. Pred prvým použitím umyte prístroj teplou vodou a trochou umývacieho 

prostriedku. Potom ešte opláchnite vodou a starostlivo vysušte. Rovnako tak
umyte aj kôš.

4. Naplňte fritézu tukom alebo rastlinným olejom, ktorý je určený na 
fritovanie.
Hladina oleja sa musí nachádzať medzi najnižším a najvyšším údajom 
označeným v nádobe fritézy (max - min)

5. Otočným voličom uprostred nastavte požadovanú teplotu. Po zapojení do 
el.siete sa rozsvieti červená kontrolka.

6. Kontrolka zahriate teploty sa rozsvieti zeleno ak olej dosiahne požadovanú 
teploty. Počas vyprážania sa kontrolka teploty niekoľkokrát zmení, aby sa 
udržala konštantná teplota.

7. Ak ohrievate studený olej na max. Teplotu je nutné počítať 20 min ohrevu.
Vložte potravinu do koša.

8. Kôš pomaly ponárajte do oleja. Uzavrite veko tak, že ho ľahko stlačíte.
9. Hotový pokrm nechajte pred servírovaním nad olejom odkvapkať. 

eventuálne ho položte do misy vyloženej pijavým kuchynským papierom.

Po ukončení procesu
1. Otočným voličom nastavte teplotu na minimum 0 ° C.
2. Prívodný kábel odpojte z elektrickej siete.
3. Košík ponorte do fritézy.
4. Dôkladne zatvorte veko.
5. Počkajte až celá fritéza (vrátane oleja vnútri) úplne vychladne.


