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Návod k obsluhe a údržbe  
 

FRITOVACÍ HRNIEC SOLID FP2520 
Výrobky značky SOLID dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 
web: www.solid-czech.cz/sk/ 

 

 

 
Technické dáta:  
Typ:  FP2520 
Napájacie napätie:  230 V ~ 50 Hz  
Príkon:  1800 W  
 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Pri používaní elektrického spotrebiča sa vždy riaďte nasledujúcimi základnými bezpečnostnými 

pokynmi:  

1. Pred používaním spotrebiča si prosím starostlivo prečítajte návod.  

2. Vždy sa uistite, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku 

spotrebiča.  

3. Nesprávne zaobchádzanie so spotrebičom alebo jeho nesprávne používanie môže viesť k 

poškodeniu prístroja a môže spôsobiť zranenie tomu, kto ho používa. 

4. Spotrebič je určený výhradne pre využitie v domácnosti. Na komerčné využitie sa nevzťahuje 

záruka. Dodávateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie alebo poškodenie vzniknuté pri 

používaní spotrebiča na účely, pre ktoré nie je určený.  

5. Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru v dosahu detí alebo postihnutých osôb. 



6. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený elektrický kábel alebo zástrčka. Pokiaľ sú  kábel 

alebo zástrčka poškodené, musí ich vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby nedošlo 

k úrazu elektrickým prúdom.  

7. Nepoužívajte spotrebič, ktorý spadol na zem alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. V 

prípade poškodenia nechajte prístroj skontrolovať a/alebo opraviť autorizovaným 

pracovníkom servisu.  

8. Elektrické časti spotrebiča, zástrčku ani elektrický kábel nevkladajte do vody ani inej  

kvapaliny, inak hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.  

9. Pri čistení nikdy nevkladajte prístroj do vody ani inej kvapaliny.  

10. Pri vyťahovaní kábla zo zásuvky uchopte zástrčku a prístroj vypojte zo siete. Nikdy neťahajte 

za prívodný kábel. Pred čistením a odoberaním či pridávaním súčiastok  spotrebič najskôr 

vypnite a potom vypojte zo zásuvky. 

11. Používanie príslušenstva, ktoré nie je doporučené alebo dodávané výrobcom, môže viesť ku 

zraneniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.  

12. Spotrebič sa dodáva s krátkym káblom, aby sa znížilo riziko zamotania do kábla alebo 

zakopnutie oň. 

13. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky. Uistite sa, že kábel leží tak, 

aby oň nikto nemohol nechcene zakopnúť alebo zavadiť.  

14. Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal horúcich povrchov. Nepokladajte kábel na 

rozpálený plynový či elektrický sporák alebo do ich blízkosti a nevkladajte ho do zapnutej 

trúby.  

15. Nepoužívajte spotrebič položený na plynovom alebo elektrickom sporáku či blízko 

otvoreného ohňa.  

16. Pri tomto spotrebiči sa neodporúča používať predlžovací kábel. Pokiaľ je však použitie 

predlžovacieho kábla nevyhnutné, uistite sa, že príkon kábla zodpovedá spotrebiču a nehrozí 

prehrievanie predlžovacieho kábla, spotrebiča alebo zásuvky. Umiestnite predlžovací kábel z 

dosahu detí i zvierat tak, aby zaň nikto nemohol ťahať alebo oň zakopnúť.  

17. Tento spotrebič nie je určený na používanie vonku. Používajte spotrebič výhradne k účelom, 

ku ktorým je určený. 

18. NEDVÍHAJTE spotrebič za prívodný kábel.  

19. Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. Pred čistením spotrebič vždy vypnite a vytiahnite 

zo zásuvky. 

20. Spotrebič vždy používajte na hladkom, rovnom a stabilnom povrchu. Nestavajte spotrebič na 

horúci povrch. 

21. Po každom použití sa uistite, že vypínač je na pozícii „OFF“ (vypnuté). 



22. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zranenie vzniknuté v dôsledku 

nevhodného či nesprávneho použitia alebo za opravy vykonané neautorizovaným 

pracovníkom.  

23. V prípade technických problémov prístroj vypnite a nepokúšajte sa ho opraviť sami. Spotrebič 

odneste do autorizovaného servisu, kde ho prehliadnu, nastaví alebo opraví. Vždy trvajte na 

použití originálnych náhradných dielov. Zanedbanie vyššie uvedených varovaní a inštrukcií 

môže ovplyvniť bezpečnú prevádzku prístroja.  

24. Nikdy fritovací hrniec nezapínajte, pokiaľ v smaltovanej nádobe nie je olej alebo tuk, pretože 

prístroj by sa mohol poškodiť. Na smaženie vo fritovacom hrnci používajte len olej alebo tuk.  

NÁVOD NA OBSLUZU 

1. Postavte fritovací hrniec na suchý stabilný povrch.  

2. Odstráňte poklop fritovacieho hrnca a vyberte príslušenstvo.  

3. Naplňte fritovací hrniec požadovaným množstvom oleja alebo tuku. Hladina oleja alebo tuku musí 

byť nad značkou minimum a pod značkou maximum. Nemiešajte rôzne druhy oleja a/alebo tuku. 

4. Na číselníku nastavte teplotu podľa druhu jedla, ktoré varíte. Ako vodítko môžete použiť značky 

na kontrolnom paneli alebo nižšie uvedenú tabuľku. Počkajte, až sa olej zahreje na požadovanú 

teplotu a zhasne kontrolka ohrievania („Heating“).  

5. Vložte potraviny, ktoré chcete fritovať, do fritovacieho koša a kôš pomaly ponorte do fritovacieho 

hrnca. Odporúča sa používať suché potraviny; vlhké potraviny spôsobia, že olej z fritovacieho 

hrnca strieka von, čo môže byť nebezpečné. 

6. Fritovací kôš umiestnite do hrnca pomocou držiaku. Fritovací hrniec udržuje požadovanú teplotu a 

priebežne olej znovu zahrieva, a preto sa kontrolka ohrievania opakovane rozsvecuje a zhasína. 

7. Keď uplynie doporučený čas fritovania, pomaly vyberte fritovací kôš von z hrnca a nechajte 

okvapkať prebytočný olej. 

TABUĽKA TEPLÔT SMAŽENIA 
 
DRUH JEDLA  TEPLOTA SMAŽENIA (OC) 
Syrové krokety  170 
Smažený syr  180 
Kurča  160 
Šišky 190 
Ryba 170 
Rybie prsty 180 
Fondue z parmazánu 170 
Masové krokety  190 
Masové/rybie/zemiakové krokety 190 
Zemiakové hranolky 190 
Predsmažené hranolky 170 
Smažené krevety  180 

 



UPOZORNENIE 

• Na každý liter oleja používajte maximálne 200 gramov jedla. 

• Pri mrazených produktoch používajte na každý liter oleja maximálne 100 gramov jedla, 

pretože mrazené jedlo olej ochladí. Pred smažením mrazených produktov vždy odstráňte 

nadbytočný ľad. 

• Olej a tuk z fritovania sa môže používať opakovane. Olej preceďte a uchovajte vo 

vzduchotesnej nádobe. Keď olej začne meniť farbu a hnednúť, je čas ho vyliať a vymeniť za 

čerstvý. Olej je možné použiť až na 10 várok v závislosti na type a kvalite oleja. 

• Nemiešajte starý a nový olej. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Vypojte elektrický kábel zo zásuvky. 

• Uistite sa, že regulátor teploty je nastavený do polohy„ OFF“ (vypnuté) a z prístroja bol 

vyliaty olej či tuk.  

• Opatrne vyberte fritovací kôš, vnútornú smaltovanú nádobu a vykurovacie teleso z nádoby z 

nerezovej ocele. Vnútornú smaltovanú nádobu, fritovací kôš a nerezovú nádobu môžete 

umývať vodou s prípravkom na umývanie riadu. Vykurovacie teleso môžete otvoriť teplou 

vlhkou handrou. Zadnú časť telesa však nikdy nenamáčajte do vody alebo inej kvapaliny, ani 

ju pri čistení nedávajte pod tečúcu vodu.  

• Na čistenie príslušenstva nepoužívajte bieliaci prípravok, piesok alebo rozpúšťadlá, pretože 

hrozí nevratné poškodenie povrchu.  

• K odstráneniu pretrvávajúcich škvŕn použije handru ľahko namočenú vo vode s prípravkom na 

umývanie riadu alebo hladkej čistiacej paste. Opláchnite a osušte suchou, mäkkou handričkou.  

• Pred uskladnením prístroj nechajte dôkladne vyschnúť. Pokiaľ sa spotrebič nepoužíva, 

nenechávajte v ňom žiaden olej ani tuk.  

OPRAVA SPOTREBIČA 

Pri tomto spotrebiči nie sú žiadne užívateľské náhradné diely. Pokiaľ prístroj nepracuje správne, 

prosím skontrolujte:  

• či ste sa správne držali pokynov, 

• či je prístroj riadne zapojený do siete a zásuvka je zapnutá, 

• či je zapnutý hlavný spínač elektrického prúdu (poloha „ON“), 

• či je zástrčka správne zapojená do zásuvky.  
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Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, 
odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného 
odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď 
zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v 
stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a 
zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri 
zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu 
zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.  

 
ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 
Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a 
vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa 
prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov 
od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia 
záručného listu a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a 
razítkom predajne.  

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:………………………………………………………………………… 

 


