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Návod k obsluze a údržbě 

FRITOVACÍ HRNEC SOLID FP2520 

Výrobky značky SOLID dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 

 

Technická data:  
Typ:  FP2520 
Napájecí napětí:  230 V~ 50 Hz  
Příkon:  1800 W  
 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Při používání elektrického spotřebiče se vždy řiďte následujícími základními bezpečnostními pokyny:  

1. Před používáním spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte návod.  

2. Vždy se ujistěte, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.  

3. Nesprávné zacházení se spotřebičem nebo jeho nesprávné používání může vést k poškození 

přístroje a může způsobit zranění tomu, kdo jej používá. 

4. Spotřebič je určen výhradně pro využití v domácnosti. Na komerční využití se nevztahuje 

záruka. Dodavatel není zodpovědný za jakékoli zranění či poškození vzniklé při používání 

spotřebiče k účelům, pro které není určen.  

5. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru v dosahu dětí či postižených osob. 



6. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen elektrický kabel nebo zástrčka. Pokud jsou kabel 

nebo zástrčka poškozené, musí je vyměnit výrobce či kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k 

úrazu elektrickým proudem.  

7. Nepoužívejte spotřebič, který upadl na zem nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. V 

případě poškození nechte přístroj zkontrolovat a/nebo opravit autorizovaným pracovníkem 

servisu.  

8. Elektrické části spotřebiče, zástrčku ani elektrický kabel nevkládejte do vody ani jiné 

kapaliny, jinak hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.  

9. Při čištění nikdy nevkládejte přístroj do vody ani jiné kapaliny.  

10. Při vytahování kabelu ze zásuvky uchopte zástrčku a přístroj vypojte ze sítě. Nikdy netahejte 

za přívodní kabel. Před čištěním a odebíráním či přidáváním součástek spotřebič nejprve 

vypněte a potom vypojte ze zásuvky. 

11. Používání příslušenství, které není doporučeno či dodáváno výrobcem, může vést ke zranění, 

požáru nebo úrazu elektrickým proudem.  

12. Spotřebič se dodává s krátkým kabelem, aby snížilo riziko zamotání do kabelu či zakopnutí o 

něj. 

13. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky. Ujistěte se, že kabel leží tak, 

aby o něj nikdo nemohl nechtěně zachytit.  

14. Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých povrchů. Nepokládejte kabel na 

rozpálený plynový či elektrický sporák nebo do jejich blízkosti a nevkládejte ho do zapnuté 

trouby.  

15. Nepoužívejte spotřebič položený na plynovém nebo elektrickém sporáku či blízko otevřeného 

ohně.  

16. U tohoto spotřebiče se nedoporučuje používat prodlužovací kabel. Pokud je však použití 

prodlužovacího kabelu nezbytné, ujistěte se, že příkon kabelu odpovídá spotřebiči a nehrozí 

přehřívání prodlužovacího kabelu, spotřebiče nebo zásuvky. Umístěte prodlužovací kabel z 

dosahu dětí i zvířat tak, aby za něj nikdo nemohl tahat nebo o něj zakopnout.  

17. Tento spotřebič není určen k používání venku. Používejte spotřebič výhradně k účelům, ke 

kterým je určen. 

18. NEZVEDEJTE spotřebič za přívodní kabel.  

19. Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte 

ze zásuvky. 

20. Spotřebič vždy používejte na hladkém, rovném a stabilním povrchu. Nestavte spotřebič na 

horký povrch. 

21. Po každém použití se ujistěte, že vypínač je na pozici „OFF“ (vypnuto). 

22. Výrobce není zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění vzniklé v důsledku nevhodného 

či nesprávného použití nebo za opravy provedené neautorizovaným pracovníkem.  



23. V případě technických problémů přístroj vypněte a nepokoušejte se jej opravit sami. Spotřebič 

odneste do autorizovaného servisu, kde jej prohlédnou, seřídí nebo opraví. Vždy trvejte na 

použití originálních náhradních dílů. Zanedbání výše uvedených varování a instrukcí může 

ovlivnit bezpečný provoz přístroje.  

24. Nikdy fritovací hrnec nezapínejte, pokud ve smaltované nádobě není olej nebo tuk, protože 

přístroj by se mohl poškodit. Ke smažení ve fritovacím hrnci používejte pouze olej nebo tuk.  

 

NÁVOD K OBSLUZE 

1. Postavte fritovací hrnec na suchý stabilní povrch.  

2. Odstraňte poklop fritovacího hrnce a vyndejte příslušenství.  

3. Naplňte fritovací hrnec požadovaným množstvím oleje nebo tuku. Hladina oleje nebo tuku musí 

být nad značkou minimum a pod značkou maximum. Nemíchejte různé druhy oleje a/nebo tuku. 

4. Na číselníku nastavte teplotu podle druhu jídla, které vaříte. Jako vodítko můžete použít značky na 

kontrolním panelu nebo níže uvedenou tabulku. Počkejte, až se olej zahřeje na požadovanou 

teplotu a zhasne kontrolka ohřívání („Heating“).  

5. Vložte potraviny, které chcete fritovat, do fritovacího koše a koš pomalu ponořte do fritovacího 

hrnce. Doporučuje se používat suché potraviny; vlhké potraviny způsobí, že olej z fritovacího 

hrnce stříká ven, což může být nebezpečné. 

6. Fritovací koš umístěte do hrnce pomocí držáku. Fritovací hrnec udržuje požadovanou teplotu a 

průběžně olej znovu zahřívá, a proto se kontrolka ohřívání opakovaně rozsvěcuje a zhasíná. 

7. Když uplyne doporučený čas fritování, pomalu vyndejte fritovací koš ven z hrnce a nechte okapat 

přebytečný olej. 

TABULKA TEPLOT SMAŽENÍ 
 
DRUH JÍDLA  TEPLOTA SMAŽENÍ (oC) 
Sýrové krokety  170 
Smažený sýr  180 
Kuře  160 
Koblihy 190 
Ryba 170 
Rybí prsty 180 
Fondue z parmazánu 170 
Masové krokety  190 
Masové/rybí/bramborové krokety 190 
Bramborové hranolky 190 
Předsmažené hranolky 170 
Smažené krevety  180 

 
 

 

 



UPOZORNĚNÍ 

• Na každý litr oleje používejte maximálně 200 gramů jídla. 

• U mražených produktů používejte na každý litr oleje maximálně 100 gramů jídla, protože 

mražené jídlo olej ochladí. Před smažením mražených produktů vždy odstraňte nadbytečný 

led. 

• Olej a tuk z fritování se může používat opakovaně. Olej přeceďte a uchovejte ve vzduchotěsné 

nádobě. Když olej začne měnit barvu a hnědnout, je čas ho vylít a vyměnit za čerstvý. Olej je 

možné použít až na 10 várek v závislosti na typu a kvalitě oleje. 

• Nemíchejte starý a nový olej. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Vypojte elektrický kabel ze zásuvky. 

• Ujistěte se, že regulátor teploty je nastaven do polohy„ OFF“ (vypnuto) a z přístroje byl vylitý 

olej či tuk.  

• Opatrně vyjměte fritovací koš, vnitřní smaltovanou nádobu a topné těleso z nádoby z nerezové 

oceli. Vnitřní smaltovanou nádobu, fritovací koš a nerezovou nádobu můžete omýt vodou 

s přípravkem na mytí nádobí. Topné těleso můžete otřít teplým vlhkým hadrem. Zadní část 

tělesa však nikdy nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny, ani jej při čištění nedávejte pod 

tekoucí vodu.  

• Na čištění příslušenství nepoužívejte bělicí přípravek, písek nebo rozpouštědla, protože hrozí 

nevratné poškození povrchu.  

• K odstranění přetrvávajících skvrn použijte hadřík lehce namočený ve vodě s přípravkem na 

mytí nádobí nebo hladké čisticí pastě. Opláchněte a osušte suchým, měkkým hadříkem.  

• Před uskladněním přístroj nechte důkladně vyschnout. Pokud se spotřebič nepoužívá, 

nenechávejte v něm žádný olej ani tuk.  

OPRAVA SPOTŘEBIČE 

U tohoto spotřebiče nejsou žádné uživatelské náhradní díly. Pokud přístroj nepracuje správně, prosím 

zkontrolujte:  

• zda jste se řádně drželi pokynů, 

• zda je přístroj řádně zapojen do sítě a zásuvka je zapnutá, 

• zda je zapnutý hlavní spínač elektrického proudu (poloha „ON“), 

• zda je zástrčka správně zapojená do zásuvky.  



CZ  

Likvidace odpadu:  

Elektrické zařízení z domácnosti: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, ode-
vzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. 
Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený 
symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní 
jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob 
obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo 
při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění 
životního prostředí.  

 
ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 
Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a 
vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se 
přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od 
data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a 
dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.  

Typ výrobku:……………………………  

Datum prodeje:…………………………. Razítko a podpis prodejce:…………………  

Datum reklamace:………………………  

Zjištěná závada:……………………………………………………………………………………… 
 


