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Pøedpokládané použití:
Pøístroj je urèen pouze pro fritování potravin v 
domácnosti. Vážíme si, že jste si poøídili tento výrobek 
a vìøíme, že Vám bude dlouhá léta dobrým 
pomocníkem.
Tvar fritovacího hrnce Praktik zajiš�uje jeho velmi 
dobrou stabilitu, nožièky jsou opatøeny protiskluzovou 
úpravou. Nádoba fritovacího hrnce je tlakovým 
hliníkovým odlitkem, který má oproti tažené nádobì 
vìtší tepelnou setrvaènost, uvnitø je opatøena 
nepøipékavou vrstvou. Nádoba je speciálnì tvarována 
ke snadnìjšímu vylévání oleje. Na regulátoru teploty je 
vyznaèen rozsah teplot od 60 do 190 °C. Víko 
fritovacího hrnce má vložený labyrintový Al filtr, který 
lze pomocí 2 šroubkù demontovat k vyèištìní. Èištìní 
proveïte vypráním demontovaného filtru v teplé vodì.

Bezpeènostní upozornìní:
?Pøeètìte si prosím všechny instrukce pøed použitím.
?Pøístroj nesmí obsluhovat malé dìti a osoby silnì 
mentálnì postižené!
?Pøívodní kabel veïte mimo prostory, kde se chodí a 
jezdí!
?Pokud pøístroj nepoužíváte, odpojte ho od el. sítì 
vyjmutím ze zásuvky!
?Pøívodní kabel chraòte pøed ostrými hranami.
?Ujistìte se, že napìtí na typovém štítku souhlasí s 
napìtím v síti u vás doma.
?Pøístroj používejte jen k úèelùm, ke kterým je urèen.
?Pøístroj by mìl být vypnut pøed zapojením a vypojením
?ze sítì.
?Nikdy neškubejte se šòùrou pøi vytahování ze 
zásuvky.
?Nepoužívejte pøístroj pokud je poškozená šòùra nebo 
zástrèka.
?Mìjte na pamìti, že výrobek je horký! 
?Nedotýkejte se horkých povrchù nebo oleje!
?Manipulujte s ním pouze pomocí ovládacích prvkù! 
?Pøívodní kabel se nesmí dotýkat horkých povrchù.
?Pamatujte, že teplota oleje se pohybuje mezi 150-
190°C ! Hrozí popálení!
?Pamatujte, že voda (vlhkost) po kontaktu s horkým 
olejem se zaène okamžitì vypaøovat! 
?Potraviny vkládejte velmi pozvolna, rychlé vložení 
mùže zpùsobit zpìnìní nebo vyprsknutí horkého oleje.
?Nikdy nepoužívejte pøístroj, pokud je pøístroj 
poškozen jakýmkoli zpùsobem.
?Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte 
svépomocnì pøístroj.

Predpokladané použitie:
Pristroj je urèený iba na fritovanie potravín v 
domácnosti. Vážime si, že ste si zakúpili tento výrobok 
a veríme, že Vám bude ve¾a rokov dobrým 
pomocníkom.
Tvar fritovacieho hrnca Praktik zais�uje velmi dobrú 
stabilitu, nožièky sú opatrené protisklzovou úpravou. 
Nádoba fritovacieho hrnca je tlakovýn hliníkovým 
odliatkom, s velkou tepelnou zotrvaènos�ou, ktorá je vo 
vnútry opatrená nepripékavou vrstvou. Nádoba je 
špeciálnì tvarovaná k lahšiemu vylievaniu oleja. Na 
regulátore teploty je vyznaèený rozsah teplôt od 60 do 
190 °C. Víko má vložený aluminiový filter, ktorý je 
možno pomocou dvoch šróbou demontova� a èisti�. 
Èistenie urobte vypraním demontovaného filtra v teplej 
vode.

Bezpeènostné upozornenia:
?Preèítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím
?Prístroj nesmú obsluhova� malé deti a osoby so 
silným mentálnym postihnutím!
?Prívodný kábel veïte mimo priestory, kde sa chodí a 
jazdí!
?Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od el. siete 
vytiahnutím zo zásuvky!
?Prívodný kábel chráòte pred ostrými hranami.
?Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s 
napätím v sieti u vás doma.
?Prístroj používajte len na úèely, ku ktorým je urèený.
?Prístroj by mal by� vypnutý pred zapojením a 
vypojením zo siete.
?Nikdy ne�ahajte so šnúrou pri vy�ahovaní zo zásuvky.
?Nepoužívajte prístroj keï je poškodená šnúra nebo 
zástrèka.
?Majte na pamäti, že výrobok je teplý!
?Nedotýkajte sa teplých povrchov a oleja!
?Manipulujte s ním iba pomocou ovládacích prvkov!
?Prívodný kábel sa nesmie dotýka� teplých povrchov.
?Pamätajte, že teplota oleja sa pohybuje medzi 150-
190°C ! Hrozí popálenie!
?Pamätajte, že voda (vlhkos�) po kontakte s teplým 
olejom sa zaène okamžite vyparova�!
?Potraviny vkladajte pomaly, rýchle vloženie môže 
spôsobi� spenenie alebo vyprsknutie teplého oleja.
?Nikdy nepoužívajte prístroj, keï je prístroj poškodený 
akýmko¾vek spôsobom.
?Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte 
svojpomocne prístroj.
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?Pokud na chvíli opouštíte pøístroj, vždy jej vypnìte, 
vytáhnìte ze zásuvky.
?Dejte pozor, aby se dìti nedotýkaly pøístroje pokud je 
horký a ujistìte se, že nemohou tahat za šòùru.
?Nedovolte aby se šòùra dotýkala horkého povrchu. 
Než pøístroj uklidíte, nechejte ho úplnì vychladnout.
?Nepøeplòujte fritézu olejem. Mohlo by dojít k 
vystøíknutí žhavého oleje.
?Elektrický rozvod, na který je pøístroj pøipojen, musí 
odpovídat pøíslušným elektrotechnickým normám!
?Opravy smí provádìt pouze odborné opravny!
?Spotøebiè se nesmí ponoøit do vody.
?Tento spotøebiè není urèen pro èinnost pomocí 
vnìjšího èasového spínaèe nebo oddìleného systému 
dálkového ovládání.

?Upozornìní:
Vroucí olej mùže pøi vložení potraviny zaèít prskat a 
vystøikovat. Zachovejte pøimìøenou opatrnost.
Jestliže je sí�ový pøívod tohoto spotøebièe poškozen, 
svìøte jeho výmìnu odbornému servisu.
Pøístroj se nesmí ponoøit do vody!

Uvedení do provozu:
Pøístroj vyjmìte z krabice.
Zkontrolujte zda výrobek není po škozen pøepravou. 
Sestavte výrobek (viz obsluha).
Koš, víko a fritovací nádobu na olej otøete vlhkým 
hadøíkem se saponátem a po té opláchnìte pitnou 
vodou.  Dùkladnì pak osušte!
Pøi prvním použití se mùže vyskytnout lehký kouø nebo 
specifické aroma - tento jev brzo ustane.

?Ak prístroj na chví¾u opúš�ate, vždy ho vypnite, 
vytiahnite zo zásuvky.
?Dajte pozor, aby sa deti nedotýkali prístroja keï je 
horúci a uistite sa, že nemôžu �aha� za šnúru.
?Nedovo¾te aby sa šnúra dotýkala horúceho povrchu. 
Než prístroj uskladníte, nechajte ho úplne vychladnú�.
?Nepreplòujte fritézu olejom. Mohlo by dôjs� k 
vystreknutiu vriaceho oleja.
?Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí 
zodpoveda� príslušným elektrotechnickým normám!
?Opravy smú robi� len odborné opravne!
?Spotrebiè sa nesmie ponori� do vody.
?Tento spotrebiè nie je urèený pre èinnos� pomocou 
externého èasového spínaèa alebo oddeleného 
systému dia¾kového ovládania.

Upozornenie:
Vriaci olej môže pri vložení potraviny zaèa� prska� a 
vystrekova�. Zachovajte primeranú opatrnos�.
Ak je sie�ový prívod spotrebièa poškodený, zverte jeho 
výmenu odbornému servisu.
Prístroj neponárajte do vody!

Uvedenie do prevádzky:
Prístroj vytiahnite z krabice.
Skontrolujte, èi výrobok nie je poškodený prepravou. 
Zostavte výrobok (viï obsluha).
Kôš, vrchnák a fritovaciu nádobu na olej otrite vlhkou 
handrou so saponátom a potom opláchnite pitnou 
vodou. Dôkladne osušte!
Pri prvom použití sa môže vyskytnú� ¾ahký dym alebo 
špecifická aróma – tento jav skôr skonèi.
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Popis èástí
1. Víko fritovacího hrnce s 
labyrintovým filtrem
2. Nádoba s oznaèením hladiny 
oleje 
3. Fritovací košík
4. Vidlièka pro manipulaci s 
fritovacím košíkem
5. Základna opatøená dvìma
držadly
6. Termostat sloužící k nastavení
požadované teploty oleje
7. Optická signalizace:èervená –
sepnutí termostatu
8. Orientaèní tabulka teplot

Popis èastí
1. Víko s labyrintovým filtrom

2. Nádoba s oznaèením hladiny
oleja
3. Fritovací košík
4. Vidlièka pre manipuláciu s
fritovacím košíkom
5. Základòa opatrená dvoma
držadlami
6. Regulátor slúžiaci k nastaveniu
požadovanej teploty oleja
7. Optická signalizácia: èervená
– sepnutie termostatu
8. Orientaèná tabulka teplot



Výbava:
fritovací košík
vidlièka

Návod k obsluze:
Postavte fritovací hrnec na pracovní stùl. Dbejte pøi 
tom, aby byl dostateènì vzdálen od zdrojù tepla. 
Vyjmìte fritovací koš. Omyjte vnitøek nádoby horkou 
vodou (pomocí hadøíku a pøípravku na mytí nádobí). 
Vypláchnìte pitnou vodou. Dostateènì osušte. Omyjte 
stejným zpùsobem fritovací koš a vidlièku – osušte. 
Naplòte nádobu olejem mezi znaèkami MIN a MAX. 
Nastavte teplotu kterou požadujete pro fritování. 
Fritovací hrnec pøikryjte víkem a zapnìte do zásuvky 
(rozsvítí se èervená signalizace pøi èinnosti
topného tìlesa). Vložte potraviny do fritovacího košíku. 
Po zhasnutí èervené kontrolky je dosažena pracovní 
teplota fritovacího oleje. Odklopte víko a vložte pomocí 
vidlièky potraviny s fritovacím košíkem do nádoby, 
uzavøete víkem. Po skonèení fritování (èas i teplotu si 
mùžete podle vlastního uvážení upravovat) vyjmìte 
fritovací košík pomocí vidlièky z oleje, zavìste a 
nechejte okapat. K zavìšení slouží vylévací prùhyb na 
nádobì fritovacího hrnce. Po použití vypnìte fritovací 
hrnec ze sítì. Vložte fritovací košík a uzavøete víko. 
Hrnec ukládejte po úplném ochlazení.

POZNÁMKA:
Mìjte na pamìti, že nepøilnavý povrch je náchylný na 
poškrábání.

Upozornìní pro fritézy s hliníkovou nádobou:
Dle platných hygienických norem v ÈR smí být 
potravina (olej) v kontaktu s hliníkovou nádobou 
maximálnì 4 hodiny!

Výbava:
fritovaci košík
vidlièka

Návod na obsluhu:
Postavte fritovací hrniec na pracovný stôl. Dbajte pri 
tom, aby bol dostatoène vzdialený od zdrojov tepla. 
Vyberte fritovací kôš. Vymyte vnútro nádoby horúcou 
vodou (pomocou handrièky a prípravku na umývanie 
riadu). Vypláchnite pitnou vodou. Dostatoène osušte. 
Umyte rovnakýmspôsobom fritovací kôš a vidlièku – 
osušte. Naplòte nádobu olejom medzi znaèkami MIN a 
MAX. Nastavte teplotu pri ktorej chcete fritova�. 
Fritovací hrniec prikryte víkom a zapnite do zásuvky 
(rozsvieti sa èervená optická signalizácia pri èinnosti 
topného tìlesa). Vložte potraviny do fritovacieho 
košíka. Keï zhasne èervená kontrolka dosiahla sa 
pracovná teplota fritovacieho oleja. Odklopte vieko a 
vložte pomocou vidlièky potraviny s fritovacím košíkom 
do nádoby, uzavrite víkom. Po skonèení fritovania (èas 
i teplotu si môžete pod¾a vlastného uváženia 
upravova�) vyberte fritovací košík pomocou vidlièky z 
oleja, zaveste a nechajte odkvapkávat. K zaveseniu 
slúži vylievací priehyb na nádobe fritovacieho hrnca. 
Po použití vypnite fritovací hrniec zo siete. Vložte 
fritovací košík a uzavrite víko. Hrniec odkladajte po 
úplnom vychladnutí.

POZNÁMKA:
Majte na pamäti, že nepriliehavý povrch je náchylný na 
poškrabanie.

Upozornenie pre fritézy s hliníkovou nádobou:
Pod¾a platných hygienických noriem v SR môže by� 
potravina (olej) v kontakte s hliníkovou nádobou 
maximálne 4 hodiny!
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Použití oleje a tuku:
Váš fritovací hrnec je konstruován pro používání 
fritovacího oleje. Tuhé a ztužené tuky radìji 
nepoužívejte.
Pokud se tuk pøece jenom rozhodnete použít, dodržte 
prosím tyto zásady:
?Pokud použijete nový blok tuku, rozpus�te ho zvolna a 
pøi menší teplotì v jiné nádobì na kuchyòském 
sporáku.
?Teprve po úplném rozpuštìní pøelijte olej do fritézy.
?Fritézu s rozpuštìným tukem udržujte pøi pokojové 
teplotì (18 - 23°C). Pokud je tento požadavek v 
rozporu s požadavky výrobce tuku, pak tuk po použití 
radìji vyhoïte.
?Pokud tuk ve fritéze ztuhnul, mùže pøi opìtovném 
ohøevu zaèít vystøikovat. Abyste tomu zabránili, 
vytvoøte v tuku otvory (napøíklad døevìnou obraceèkou, 
ne však kovovým pøedmìtem). Dbejte, aby jste 
nepoškodili povrch nádoby!
?Nikdy nesmìšujte olej a tuk!
Nerespektování tìchto zásad mùže zpùsobit 
poškození tepelné pojistky, topného tìlesa pøípadnì 
vzplanutí tuku !
?Je-li olej nebo tuk vlivem dlouhodobého používání 
tmavý nebo zneèištìný, do poruèujeme jej vymìnit.
?Potraviny, které vkládáte do fritovacího hrnce, musejí 
být zbaveny po vrchové vlhkosti (bramborové hranolky 
je nutno pøedem osušit), v opaèném pøípadì bude olej 
pìnit èi prskat.
?Nemíchejte nìkolik druhù ole je dohromady.
?Hladinu oleje udržujte mezi ryskami MIN a MAX.
?Do oleje se nemá dostat sùl.´
?Pøi rozpouštìní zatuhlého tuku v nádobì postupujte 
takto: nejprve narušte homogenitu tuku (propíchejte ho 
na co nejvíce místech). Po té zapnìte fritézu po dobu 
cca 1 minuty a poté ji opìt vypnìte! Nechte pevný tuk 
pozvolna zkapalnìt. Topné tìleso na dnì nádoby musí 
být neustále v kontaktu s kapalným tukem nebo olejem.  

Použitie oleja a tuku:
Váš fritovací hrniec je zhotovený pre používanie 
fritovacieho oleja. Tuhé a stužené tuky radšej 
nepoužívajte.
Pokia¾ sa tuk predsa len rozhodnete použi�, dodržujte 
prosím tieto zásady:
?pokia¾ použijete nový blok tuku, rozpustite ho 
pozvo¾na a pri menšej teplote v inej nádobe na 
kuchynskom sporáku.
?až po úplnom rozpustení prelejte tuk do fritézy
?fritézu s rozpusteným tukom udržujte pri izbovej 
teplote (18 - 23°C). Pokia¾ je táto požiadavka v rozpore 
s požiadavkou výrobcu tuku, tak tuk po použití radšej 
vyhoïte.
?pokia¾ tuk vo fritéze stuhol, môže pri opakovanom 
ohreve zaèa� vyprskáva�. Abyste tomu zabránili, 
vytvorte v tuku otvory (napríklad drevenou obracaèkou, 
nie však ovovým predmetom) Dbajte, aby ste 
nepoškodili povrch nádoby!
?Nikdy nemiešajte olej a tuk!
Nerešpektovanie týchto zásad môže spôsobi� 
poškodenie tepelnej poistky, výhrevného telesa, 
prípadne vzplanutie tuku!
?Ak je olej èi tuk vplyvom dlhodobého používania 
tmavý alebo zneèistený, do poruèujeme ho vy menit.
?Potraviny, ktoré vkladáte do fritovacieho hrnca, musia 
byt zbavené povrchovej vlhkosti (zemiakové hranolky 
treba predom osuši�), v opaèném pøípadì bude olej 
pìnit èi prskat.
?Nemiešajte viac druhov oleja dohromady.
?Hladinu oleja udržujte medzi ryskami MIN a MAX.
?Do oleja sa nemá do stat so¾.
?Pri roztopení stuhnutého tuku v nádobe postupujte 
takto: najprv narušte stuhnutý tuk (prepichnite ho na 
viacerých miestach). Potom zapnite fritézu po dobu cca 
1 minúty a potom ju vypnite! Nechajte tuhý tuk pomaly 
skvapalni�. Výhrevne teleso na dne nádoby musí by� 
neustále v kontakte s kvapalným tukom alebo olejom.
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Mytí fritovacího hrnce:
Pøi každé výmìnì oleje vyèistìte vnitøní èást nádoby od 
usazenin, omyjte horkou vodou s pøídavkem saponátu, 
dùkladnì vypláchnìte pitnou vodou a dùkladnì osušte. 
Provádìjte pouze po odpojení od elektrické sítì. 
Pøípadné neèistoty na vnìjší stranì fritovacího hrnce 
otírejte vlhkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku 
saponátu, ale až po úplném vychladnutí fritovacího 
hrnce. Hrnec musí být pøi mytí odpojen od elektrické 
sítì. Odšroubováním dvou šroubkù ve spodní èásti 
víka vyjmìte labyrintový filtr a vyperte v teplé vodì se 
saponátem.

Údržba:
Po dobu trvání záruky neprovádìjte žádné opravy ani 
úpravy na fritovacím hrnci. Záruèní i pozáruèní servis 
vám zajistí naše firma. Pøi reklamaci košíku nebo 
vidlièky staèí poslat k reklamaci jen vadný díl. Pøi 
zasílání výrobku k opravì musejí být snadno 
rozbitelné, zejména køehké vìci, tedy i fritovací hrnec, 
dostateènì zabaleny do silných obalù z pevného 
materiálu, který odolá nárazùm a tlakùm pøi nezbytném 
zacházení bìhem dopravy. Zasílají se oznaèeny jako 
„KØEHKÉ“. Fritéza na reklamaci musí být zaslána jako 
„CENINA“. Výrobce neodpovídá za škody zpùsobené 
bìhem dopravy. Náklady na opravu závad vzniklých 
bìhem dopravy jdou na vrub zákazníka.

Praktické rady:
A. Bramborové hranolky
Abychom získali hranolky dozlatova osmažené a 
køehké, musí být splnìny tøi podmínky:
1. Používejte velké brambory, nejlépe trochu mouèné 
(nové brambory se pøíliš nehodí) a nakrájejte je na 
hranolky.
2. Hranolky opláchnìte krátce ve studené vodì od 
škrobu a osušte je. Tím docílíte toho, že se hranolky 
bìhem pøípravy nebudou vzájemnì lepit.
3. Smažte hranolky na dvì etapy:
První etapa: 8–10 minut pøi teplotì 150°C. Po uplynutí 
této doby hranolky vyjmìte, pøesypte do mísy a 
nechejte vychladnout.

Druhá etapa: 2–4 minuty pøi teplotì 190°C. Bìhem 
fritování má být dávka èasto a dùkladnì natøásána. Tak 
dosáhneme toho, že hranolky budou dozlatova 
osmažené a køehké. Pøi natøásání dávky musí být víko 
odejmuto. Po skonèení fritování sejmìte víko, 
vyzvednìte fritovací košík, zavìste a nechejte okapat 
olej. Pøipravené hranolky pak dejte na hlubokou mísu a 
podávejte.

Umývanie fritovacího hrnca:
Pri každej výmene oleja vyèistite vnútornú èast nádoby 
od usadenín, umyte horúcou vodou s prípravkom na 
umývanie riadu, dôkladne vypláchnite pitnou vodou a 
dostatoènì osušte. Prevádzajte len po odpojení od 
elektrickej siete. Prípadné neèistoty na vonkajšej 
strane fritovacieho hrnca utierajte vlhkou handrièkou 
namoèenou v teplom roztoku saponátu. Hrniec musí 
by� pri umývaní odpojený od elektrickej siete. 
Odšrubovaním dvoch šrúbov vo spodnej èasti vieka 
vyjmite labyrintový filter a vyperte v teplej vode so 
saponátom.

Údržba:
Poèas doby trvania záruky nerobte žiadne opravy ani 
úpravy na fritovacom hrnci. Záruèný a pozáruèný servis 
vám zaistí naše firma. Pri reklamácii košíka, vidlièky èi 
iného príslušenstva staèí posla� na reklamáciu len 
chybný diel. Pri zasielaní výrobku na opravu, musia by� 
¾ahko rozbitné (hlavne krehké) veci i fritovací hrniec 
dostatoène zabalené do silných obalov z pevného 
materiálu, ktorý odolá nárazom a tlakom pri 
prepravovaní. Zasielajú sa oznaèené ako "KREHKÉ". 
Fritéza musí by� na reklamáciu zaslaná ako "CENINA". 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené behom 
prepravy. Náklady na opravu závad vzniknutých 
behom prepravy idú na úèet zákazníka.

Praktické rady:
A. Zemiakové hranolky
Aby sme získali hranolky dozlatova osmažené a 
krehké, musia by� splnené tri podmienky:
1. Používajte ve¾ké zemiaky, najlepšie trochu múène 
(nové sa príliš nehodia) a nakrájajte ich.

2. Hranolky krátko opláchnite v studenej vode od 
škrobu a osušte. Tým dosiahnete, že sa hranolky 
nebudú behom prípravy lepit.
3. Hranolky smažte na dve etapy:
Prvá etapa: 8–10 minút pri teplote 150°C. Po uplynutí 
tejto doby hranolky vyberte do misky a nechajte 
vychladnu�.

Druhá etapa: 2–4 minúty pri teplote 190°C. Behom 
fritovania má by� dávka èasto a dôklad ne na triasaná. 
Tak dosiahneme, že hranolky budú dozlatova 
osmažené a krehké. Pri natriasaní dávky musí by� víko 
odokryté. Po skonèení fritovania dajte dolu víko, 
nadvihnite fritovací košík, zaveste a nechajte od 
kvapa� olej. Pripravené hranolky potom dajte na hlbokú 
misu a podávajte.
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4. Zmrazené pøedsmažené hranolky se mohou fritovat 
ihned pøi190°C.

B. Zmrazené potraviny
1. Zmrazené potraviny mají teplotu od -15 do -18°C a 
mohou proto zpùsobit ochlazení fritovacího oleje. 
Dobrého výsledku docílíte, pokud uposlechnete 
následujících rad:
- nefritujte vìtší množství potravin najednou (max. 
800–1000 g)
- zahøejte olej 10 minut pøed fritováním, tím je dosaženo
požadované teploty (v praxi je toho dosaženo, jakmile 
se dvakrát nebo tøikrát po sobì rozsvítí a zhasne 
doutnavka).
Tyto rady platí rovnìž pro fritování choulostivých 
potravin jako jsou napøíklad krokety.

2. Pokud chcete fritovat zmrazené potraviny, které mají 
na sobì ledové krystalky, doporuèujeme dát je do 
košíku a nad výlevkou jimi tøepat tak dlouho, dokud se 
led neodstraní. Košík pak opatrnì ponoøte do horkého 
oleje tak, aby olej nevykypìl nebo nevystøíkl. Èerstvì 
omyté, ještì mokré potraviny osušte.
3. Odstranìní pøíchuti – nìkteré potraviny (napø. ryby) 
pouštìjí bìhem fritování trochu š�ávy, která mùže dát 
pøí chu� nebo pach ostatním potravinám. Tato složka se 
dá snadno od stranit, jestliže do horkého oleje (ménì 
než 150°C) vložíme dva tenké plátky chleba.
Jakmile zmizí na oleji všechny bubliny a chléb 
zhnìdne, vyjmìte jej.
Tím jsou pach a pøí chu� oleje odstranìny.
– vìtší kusy pøed fritováním zásadnì rozmrazujeme
– zmrazené potraviny pøed vlastním fritováním dvakrát 
ponoøíme do horkého oleje a dbáme, aby olej nevystøíkl
nebo nevypìnil
– zpoèátku fritujeme pøi nižší teplotì, pozdìji pøi vyšší

– najednou nefritujeme pøíliš mnoho potravin, dbáme, 
aby horký olej mìl pøístup ke každému fritovanému 
kousku ze všech stran. Nefritujeme v žádném pøípadì 
zmrazené houby, baklažány, patizóny a cukety. Tyto 
potraviny uvolòují pøi fritování velké množství vody, 
která znehodnocuje olej.

4. Mrazené predsmažené hranolky sa môžu fritovat 
hneï pri 190°C.

B. Mrazené potraviny
1. Mrazené potraviny majú teplotu od -15 do -18°C a
môžu preto spôsobif ochladenie fritovacieho oleja. 
Dobrý výsledok docielite, ak poslúchnete nasledu júce 
rady:
– nefritujte väèšie množstvo potravín naraz (max. 
800–1000 g).
– zahrejte olej 10 min. pred fritovaním, tým sa dosiahne
požadovaná teplota (v praxi sa toto dosiahne, ak sa dva
krát èi trikrát po sebe rozsvieti a zhasne kontrolka).

Tieto rady platia tiež pre fritovanie chúlostivých 
potravín ako sú napr. krokety.

2. Pokia¾ chcete fritova� zmrazené potraviny, ktoré 
majú na sebe ¾adové kúsky, doporuèujeme da� ich do 
košíka a nad výlevkou nimi trepa� pokým sa ¾ad 
neodstráni. Košík po tom opatrne ponorte do horúceho 
oleja tak, aby olej nevykypel èi nevystrekol. Èerstvo 
umyté, ešte mokré potraviny osušte.
3. Odstránenie príchuti – niektore potraviny (napr. ryby)
púš�ajú behom fritovania trochu š�avy, ktorá môže 
spôsobova� príchu� alebo pach ostatným potravi nám. 
Táto zložka sa dá ¾ahko odstráni�, ak do horúceho oleja 
(menej ako 150°C) vložíme dva tenké plátky chleba.
Keï na oleji zmiznú všet ky bubliny a chlieb zhnedne, 
vytiahnite ho.
Tým sú pach a príchu� odstránené.
– väèšie kusy pred fritovaním zásadne rozmrazujeme
– zmrazené potraviny pred vlastným fritovaním dvakrát
ponoríme do horúceho oleja a dbáme, aby olej 
neprskal alebo nevypenil
– spoèiatku fritujeme pri nižšej teplote, neskôr pri 
vyššej
– naraz nefritujeme príliš mnoho potravín, dbáme, aby 
horúci olej mal prístup ku každému fritovanému kúsku 
zo všetkých strán. Nefritujeme v žiadnom prípade 
zmrazené hríby, baklažány, patizony a cukinu. Tieto 
potraviny uvolòujú pri fritovaní ve¾ké množstvo vody, 
ktorá znehodnocuje olej.
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Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. se zøíká odpovìdnosti za 
jakékoliv škody zpùsobené nevhodným používáním 
fritovacího hrnce nebo jeho úmyslným poškozením.

Dùležité upozornìní:
Pøípadné odchylky od zvyklostí spotøebitelù nejsou v 
žádném pøípadì závadou spotøebièe.

Technické zmìny:
Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn na 
výrobku  konaných za úèelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:
Fritovací hrnec:                                                  Praktik
Napìtí, pøíkon:                                        230 V/1 200 W
Obsah oleje max.                                               1,1 litru
Rozmìry:                                              230 x 180 x 180
Regulovatelný rozsah teplot                         60–190 °C

Likvidace pøístroje:
Vážený spotøebiteli, pokud výrobek jednoho dne 
doslouží, je tøeba ho ekologicky zlikvidovat aby 
nezatìžoval životní prostøedí. Tuto problematiku øeší 
zákon 185/2001 v platném znìní. Pøi likvidaci výrobku 
budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, 
papír atd.) oddìleny a znovu použity pro prùmyslové 
úèely. Rovnìž je zamezeno, aby se do pøírody dostaly 
pøípadné škodlivé látky. Koneènou likvidaci a recyklaci 
hradí výrobce spotøebièe a provádí ji povìøená 
organizace. 
Jedinou, ale dùležitou povinností spotøebitele je 
odevzdat výrobek na jednom z tìchto míst:
? v prodejnì, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
?v ostatních místech "zpìtného odbìru" blíže 
definovaných obcí nebo výrobcem.
Výrobek nesmí být v žádném pøípadì vyhozen do 
komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné 
pøírody!

Firma Isolit-Bravo, spol. s.r.o. sa zrieka zodpovednosti 
za akéko¾vek škody spôsobené nevhodným 
používaním fritovacího hrnca alebo jeho úmyselným 
poškodením.

Dôležité upozornenie:
Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebite¾a nie sú v 
žiadnom prípade závadou spotrebièa.

Technické zmeny:
Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na 
výrobku  konaných za úèelom zvýšenia kvality 
výrobku.

Technické údaje:
Fritovací hrniec:                                                 Praktik
Napájanie frit. hrnca:                              230 V/1 200 W
Obsah oleja max                                                1,1 litra
Rozmery:                                              230 x 180 x 180
Regu¾ovatelný rozsah teplôt                         60–190 °C

Likvidácia prístroja:
Vážený spotrebite¾, pokia¾ výrobok jedného dòa 
doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidova�, aby 
neza�ažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši 
zákon pod¾a §55 vyhlášky MŽP SR è.208/2005 Z. z. o 
nakladaní s elektro spotrebièmi a elektro odpadom v 
platnom znení. Pri l ikvidácii výrobku budú 
recyklovate¾né materiály (kovy, sklo, plasty, papier 
atï.) oddelené a znovu použité pre priemyslové úèely. 
Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali 
prípadné škodlivé látky. Koneènú likvidáciu a 
recykláciu hradí výrobca spotrebièa a vykonáva ju 
poverená organizácia.
Jedinou, ale dôležitou povinnos�ou spotrebite¾a je 
odovzda� výrobok na jednom z týchto miest:
? v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
?v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie 
definovaných obcou alebo výrobcom.
Výrobok nesmie by� v žiadnom prípade vyhodený do 
komunálneho odpadu (koša) alebo do vo¾nej prírody!
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Likvidace obalového materiálu:
Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový 
nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) 
Obalový materiál odevzdejte ve sbìrném dvoøe nebo 
uložte na místo urèené obcí pro sbìr tøídìného odpadu. 
Tímto místem jsou vìtšinou sbìrné zvony a kontejnery. 
Odpad tøiïte takto:
Krabice a papírové proložky - tøídìný sbìr papíru
Plastový sáèek - tøídìný sbìr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sbìrného dvora.

Servisní zajištìní:
Isolit-Bravo spol. s r. o.
Jablonské nábøeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz
Opravu zajiš�uje též sí� smluvních servisù výrobce. 
Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. 
èíslo nebo ho najdete v seznamu zveøejnìném a 
aktualizovaném na internetové stránce
www.isolit-bravo.cz.

Likvidácia obalového materiálu:
Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký 
nesmie by� uložený do komunálneho odpadu (koša). 
Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo 
uložte na miesto urèené obcou pre zber triedeného 
odpadu. Takýmto miestom sú väèšinou zberné zvony a 
kontajnery. Odpad trieïte takto:
Krabice a papierové preložky - triedený zber papieru
Plastový sáèok - triedený zber plastu (PE)
Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zabezpeèenie:
Isolit - Bravo Slovakia spol. s r. o.
Hviezdoslavova 48
010 67, Žilina
tel.: 041/ 500 66 82, e-mail: info@bravospotrebice.sk
Opravu zabezpeèuje tiež sie� zmluvných servisov 
výrobcu. Najbližší servis zistíte na vyššie uvedenom 
tel. èísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a 
a k t u a l i z o v a n o m  n a  i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e  
www.bravospotrebice.sk.
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 Servisní sí� výrobkù zn. Bravo k 1. 10. 2008
 Firemní servis:
Isolit-Bravo, spol. s r. o. 
Jablonské nábøeòí 305 
561 64 Jablonné nad Orlicí 
Tel.: +420 465 616 278 
Fax: +420 465 616 213 
E-mail: 

• Servisní sí� pro záruèní a pozáruèní opravy výrobkù 
• Rozšíøená sí� pozáruèních servisù na opravy je 
uvedena na www.isolit-bravo.cz a 

Servisní støedisko zajiš�uje opravy tìchto výrobkù: 
DS - drobné spotøebièe 
ES - elektrické sporáky 
PS - plynové sporáky 
ePS - elektrická èást plynových sporákù 
AP - automatické praèky 
MÈT - malá èerná technika 
KL - klimatizace (pouze firemní servis)

 1. Benešov, 256 01
SAPS spol. s r. o.
Hrázského 520
tel.: 317723414, [DS, ES, AP]
2. Beroun II, 261 01
Michal Fridvalský
Palackého 91
tel.: 311626130, [DS]
3. Blatná, 388 01
Elektro Jankovský
nám. Míru 204
tel.: 383422554, [DS, ES, AP]
4. Brno, 602 00
Jiøí Brandejs
Cejl 10
tel.: 545213431, [DS, ES, PS, AP]
5. Brno, 603 05
PERFEKT SERVIS s. r. o.
Václavská 1
tel.: 543215059, 602730632, [DS, ES, PS, AP]
6. Èeská Kamenice, 407 21
Elektro MaP
Tyrñova 33
tel.: 412584684, [DS, ES, PS, AP]

servis@isolit-bravo.cz

www.bravospotrebice.cz

7. Èeské Budìjovice, 370 06
ÈERVENÝ CB s. r. o.
Doubravice 16
tel.: 387240975, [DS, ES, ePS, AP]

8. Frýdek Místek, 738 01
ELAS-S plus, s. r. o.
J. Èapka 722
tel.: 558633254, [DS]
9. Havíøov -Podlesí, 736 01
Pavel Universal-ELEKTRO
Junácká 1
tel.: 596410413, [DS, ES, ePS, AP]
10. Hostinné, 543 71
Václav Èeøovský
Hostivínská 347
tel.: 499441784, [DS, PS, AP]
11. Jeseník - Òulová, 790 68
Jan Platoš-ELETROSERVIS
tel.: 777319325, [DS, ES, AP]
12. Jindøichùv Hradec, 377 01
Elektro Pestro
Jiráskovo pøedm. 3690/5
tel.: 384361718, [DS, ES, PS, AP]
13. Klatovy II, 339 01
EMKO obchod-servis
nám. Míru 153
tel.: 376310710, [DS, ES, AP]
14. Liberec 10, 460 10
SVED - elektrotech. druþstvo
Švermova 268
tel.: 482465954, [DS, ES, PS, AP]
15. Litomìøice, 412 01
Elektroservis Jílek
Wintrova 1
tel.: 416737666, 603877640, [DS, ES, PS, AP, MÈT]
16. Lomnice nad Popelkou, 512 51
Jaroslav Koudelka
Za školou 1027
tel.: 723357252, [DS, ES]
17. Mladá Boleslav, 293 01
ELEKTROSERVIS Mulaè
Staré Mìsto 9
tel.: 326324721, [DS, ES]
18. Nový Jièín, 741 01
MERENDA-servis
Dolní Brána 652/10
tel.: 556702568, [DS, ES, PS, AP]
19. Olomouc, 772 00
Richard Štìpánek
Hodolanská 41
 tel.: 585313685, 604983006, [DS]

mailto:info@bravospotrebice.sk
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 20. Opava, 747 06
PE servis, Pavel Plch
Hany Kvapilové 19
tel.: 553653153, [DS, ES, AP]
21. Ostrava - Mar. Hory, 709 00
V. elektronik
Sušilova 3
tel.: 596627790, [DS]
22. Pelhøimov, 393 01
Servis Hložek
Svatovítské nám. 119
tel.: 565326006, 603247139, [DS, ES, PS, AP]
23. Písek 1, 397 01
ELEKTROSERVIS Petr Samec
Janáèkova 46
tel.: 382223333, [DS, ES, PS, AP]
24. Plzeò, 326 00
Opravy elektro Petr Vacek
Francouzská tøída 44
 tel.: 377449213, [DS]
25. Praha 5, 150 00
BMK servis
Mahenova 164/2
tel.: 800231231, 257314703, [DS, ES, PS, AP]
26. Praha 6, 160 00
Bedøich Mayer
Kladenská 260
tel.: 235355070, [DS]
27. Praha 9, 190 00,
JV servis, Ing. Jan Vachutka
Na Bøehu 23
tel.: 283892112, [DS, ES, AP]
28. Prachatice, 383 01
Elektroopravna, Miloš Jakš
Nádražní 393
tel.: 388312995, [DS, ES, PS, AP]
29. Pøíbram, 261 01
SERVIS-ELEKTRO, Alois Dvoøáèek
Prokopská 14
tel.: 318623613, [DS, ES, AP]
30. Støíbro, 349 01
UNI SERVIS
Mánesova 497
tel.: 374627150, [DS, ES, AP]
31. Tøebíè, 674 01
ELSO Jan Liška
Žïárského 214
tel.: 568848400, [DS]

32. Tøinec, 739 61
KUÈERA Bøetislav
nám. Svobody 528
tel.: 558335837, [DS, ES, PS, AP]
33. Turnov, 511 01
Jan Havel
Krajíøova 491
tel.: 481322002, [DS, ES, PS, AP]
34. Ústí nad Orlicí, 562 01
ELEKTRON s. r. o.
Komenského 151
tel.: 465523328, [DS, ES]
35. Velké Losiny, 788 15
Martin Veèeø
Lázeòská 238
tel.: 583248260, [DS, ES, AP]
36. Zlín, 763 02
KOFR-ELSPO
U Dráhy 144
tel.: 577102424, [DS]
37. Znojmo, 669 01
Služba-družstvo invalidù
Horní Èeská 23/200
tel:515223009, [DS] 
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Západoslovenský región:

UNI servis HAMIL 
p. Habánek, Legionárska 30
911 00 Trenèín
tel.: 032/6522688

DUŠAN JANÈO 
Hodòova 5
911 01 Trenèín, /elektro, plyn/, 
tel./fax: 032/7441544, mob.: 0905/976 348

HOSPOL 
p. Hojstriè, Rustaveliho 7
831 09 Bratislava-35, /plyn, elektro/
tel.: 02/44887124, 44889832, fax: 02/44873078

FANTASY 
p. Oèkay, Mlynarovièova 18
851 00, Bratislava
tel./fax: 02/62317147, 62524822

PLYNOSERVIS LUŠÈAN 
p. Luñèan, Severná 8
91700 Trnava, /elektro, plyn/
tel./fax: 033/5447349, mob.: 0903/427514

VAM servis 
p. Merka, Robotnícka 2
949 01 Nitra, /elektro/
tel./fax: 037/6517177, mob.: 0903/816116

GAS-Plynoservis 
p. Neilinger, Lúè na Ostrove 65
930 03 okr. Dun. Streda, /plyn/
tel.: 031/5545259, mob.: 0905/625539

ELOS-MILAN MORÁVEK 
Dojè 172, 906 02
 okr. Senica, /plyn, elektro/
tel.: 034/6542522,fax: 034/6536372,mob.: 903/409051

ELEKTROSERVIS 
p. Krajèík, L. Mocika 92/17
972 23 Dolné Vestenice, /elektro, plyn/
tel./fax: 046/5498251, mob.: 0903/671509

Stredoslovenský región:

VRANEL-servis 
p. Vranský, Sládkovièova 1208/1
986 01 Fižakovo, /elekro, plyn/
tel.: 047/4383551, mob.: 0905/248034

BOMBA el. servis 
p. Bomba, Nemocnièná 1977/83
026 10 Dolný Kubín, /elektro/
tel.: 043/5884145, fax: 043/5884236

ELSPO 
p. Šlanková, Spojová 19
974 01 Banská Bystrica, /elektro, sporáky/
tel./fax: 048/4135521

SERVIS el. spotrebièov 
p. Bauèek, Dolný Val 132/32
010 01 Žilina, /elektro/
tel.: 041/5643188, mob.: 0903/018323

L-D servis 
p. Ãurdík, Kamenná 14
010 01 Žilina, /elektro, plyn/
tel.: 041/7645205

BYPROS 
p. Èapek, Milcova 15
010 00 Žilina, /plyn, elektro/ 
tel./fax: 041/5643509, mob.: 0905/500703, 
0903/532233

PLYNEX
p. Èutka, Veterná 29/55
034 01 Ružomberok, /sporáky/
tel.: 044/4331287, mob.: 0905/660347

STYK
p. Styk, ÈSA 6
977 01 Brezno, /plyn, elektro/
tel.: 048/6114255

BUKO servis
p. Buèkuljak, Priehradka 20
036 01 Martin, /elektro, plyn/
tel.: 043/4301097, fax: 043/4221561, 0903/542452 
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ZMJ el. servis 
p. Matkulèík, Vavreèka 240
029 01 Námestovo, /elektro, plyn/
tel./fax: 043/5522056, mob.: 0905/247408

ELEKTROSERVIS SOS 
p. Šimo, Fr. Kráža 866/3
 966 81 Žarnovica, /elektro, plyn/
tel./fax: 045/6814097, mob.: 0903/453603

NB ELEKTROCENTRUM 
p. Bednár, Okruòná 88
979 01 Rim. Sobota, /elektro, plyn/
tel.: 047/5811877, fax: 047/5811878

Milan KRNÁÈ 
SNP è. 200
962 02 VIG¼AŠ, /sporáky/
mob.: 0905/324357

OCHAZ s.r.o. 
p. Šumeraj, Mládežnícka 6
934 05 Levice, /elektro, plyn/
tel./fax: 036/6224247, mob.: 0905/492204

BESO ELEKTROSERVIS
p. Baka, Mlynská 1
936 01 Šahy, /elektro/
tel.: 036/7410770-1, fax: 036/7410772

JOZEF KOPTÁK-SLUŽBY DODO 
ÈSA 1302
024 01 Kys. Nové Mesto, /elektro/ 
tel./fax: 041/4215058, mob.: 0904/273025

Východoslovenský región:

JAN KUSTVAN
Húskova 31
040 12 Košice, /sporáky/
tel./fax: 055/6748820, 6426785, mob.: 0905/367047

ELEKTROSERVIS 
p. Liška, Èemernianska 50
093 03 Vranov n. Topžou, /elektro, plyn/
tel./fax: 057/4422451, 4464667

BARAN servis
p. Baran, Levoèská 19/A
080 01 Prešov, /elektro, plyn/
tel./fax: 051/7721439, 0903/904572 

D-J servis 
p. Grejták, Šebastovská 17
080 06 Prešov, /plyn, elektro/
tel./fax: 051/7767666, mob.: 0907/908244

ELEKTRO plus 
p. Oberle, Kopanièná 47
044 15 Nižná Myšža
tel./fax: 055/6980198

SOLARTECH 
p. Oriòák, Partizánska 14
053 42 Krompachy, /elektro, plyn/
tel./fax: 053/4451555, mob.: 0907/133652

ELEKTROSERVIS VALTIM 
p. Valíska, Obran. mieru 9
071 01 Michalovce, /elektro, plyn/
tel./fax: 056/6423290, mob.: 0915/915535

ELEKTRO BODZÁŠ 
p. Bodzáñová, Hlavná 59
077 01 Krážovský Chlmec, /elektro/
tel./fax: 056/6321483

ONDREJ CVANIGA 
Šuòava 403
059 39 Poprad, /plyn/
mob.: 0905/639367, fax: 052/7791440

THERM spol. s. r. o 
Štúrova 1310/21
066 01 Humenné, /elektro, plyn/
tel.: 057/7762327, fax: 057/7754044

ELNE servis 
p. Nébus, Levoèská 3
064 01 Stará ¼ubovòa, /elektro/
tel.: 052/4321769, mob.: 0908/975 711

ELEKTROSERVIS SAPEL 
p. Šepeža, Nám. Slobody 160/60
066 01, Humenné, /elektro, plyn/
tel.: 057/7881810-1, tel./fax: 057/7753132



Obecné podmínky záruky

Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a 
funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm, nemùže být 
dùvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou urèeny pro 
domácí použití. Pøi používání jiným zpùsobem nebo 
používáním v rozporu s návodem nebude reklamace 
uznána za oprávnìnou. Pro profesionální použití jsou 
urèeny výrobky special izovaných výrobcù. 
Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat 
pùvodní obaly k výrobku pro pøípadný transport tak, 
aby se pøedešlo zpùsobení škody na výrobku. Takto 
zpùsobená škoda nemùže být uznána jako oprávnìný 
dùvod reklamace.
Záruèní doba na tento výrobek je 24 mìsícù od data 
zakoupení výrobku. Práva odpovìdnosti za vady lze 
uplatòovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. 
Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob 
urèených k opravì výrobkù (autorizovaných servisù) 
po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku. 
Kupující je povinen pøi reklamaci pøiložit k výrobku 
doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy 
záruèní list nebo prodejní doklad, uvést dùvod 
reklamace, vadu popsat  a sdìlit, jaký zpùsob vyøízení 
reklamace požaduje. 

Záruka se nevztahuje na opotøebení vìci (výrobku) 
zpùsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 
Obèanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na 
závady výrobku, zpùsobené jiným, než obvyklým 
používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto 
smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje 
zejména, pokud výrobek:
?Je používán pouze k úèelu, ke kterému je urèen a 
který je popsán v pøiloženém návodu k použití. Pouze 
návod v èeském jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, 
spol. s r.o. je pro spotøebitele závazný.
?Je používán a správnì udržován podle tohoto 
návodu, používán šetrnì, pozornì a nepøetìžován.
?Je používán v èistém, bezprašném a nezakouøeném 
prostøedí, je chránìn pouzdrem nebo krytkou, pokud je 
pøiložena. Výrobek je urèen výhradnì pro jiný úèel než 
pro podnikání s tímto výrobkem.
?Je používán za pokojové teploty, dostateèného 
vìtrání a s nezakrytými vìtracími otvory.
?Nebyl vystaven nepøíznivému vnìjšímu vlivu, napø. 
sluneènímu a jinému záøení èi elektromagnetickému 
poli, vniknutí tekutiny, vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, 
pøepìtí nebo zkratu na vstupech èi výstupech,

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké èinnosti a 
funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok 
nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže by� 
dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú urèené pre 
domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo 
pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia 
uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú 
urèené výrobky špecializovaných výrobcov. 
Doporuèujeme Vám po dobu záruènej lehoty uchova� 
pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby 
sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto 
spôsobená škoda nemôže by� uznaná ako oprávnený 
dôvod reklamácie.
Záruèná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od 
dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za 
vady je možné uplatòova� u predajcu, u ktorého bol 
výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné 
uplatni� taktiež u osôb urèených k oprave výrobku 
(autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní 
o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej 
reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii priloži� k 
výrobku doklad, dokazujúci dátum zakúpenia výrobku, 
teda záruèný list alebo predajný doklad, uvies� dôvod 
reklamácie, vadu popísa� a napísa�, aký spôsob 
vybavenia reklamácie požaduje.

Záruka sa nevz�ahuje na opotrebenie veci 
(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním 
(§619, odst. 2 Obèianského zákoníka). Za obvyklé 
používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. považuje hlavne, pokia¾ výrobok:
?Je používaný iba k úèelu, ku ktorému je urèený a ktorý 
je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod 
v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. je pre spotrebite¾a záväzný.
?Je používaný a správne udržovaný pod¾a tohto 
návodu, používaný šetrne, pozorne a nepre�ažovaný.
?Je používaný v èistom, bezprašnom nezadymenom 
prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokia¾ 
je priložená. Výrobok je urèený výhradne pre iný úèel 
než pre podnikanie s týmto výrobkom.
?Je používaný za izbovej teploty, dostatoèného 
vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
?Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, 
napr. slneènému alebo inému žiareniu, èi 
elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu
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napìtí vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì 
blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí
a nevhodnému vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, pøepìtí 
nebo zkratu na vstupech èi výstupech, napìtí 
vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì blesku), 
chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí a 
nevhodné polaritì tohoto napìtí, vlivu chemických 
procesù napø. použitých napájecích èlánkù apod.
?Nebyl udržován a èištìn nevhodnými zpùsoby nebo 
nesprávnì použitými èistícími prostøedky (napø. 
chemický a mechanický vliv).
?Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, 
zmìny konstrukce nebo adaptace ke zmìnì nebo 
rozšíøení funkcí výrobku oproti zakoupenému 
provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, 
než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
?J e  p o u ž í v á n  s  d o p o r u è e n ý m  è i s t ý m  
neopotøebovaným pøíslušenstvím a je mu pravidelnì 
vymìòováno pøíslušenství, podléhající rychlejšímu 
opotøebení (napø. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s 
r.o. nenese odpovìdnost za nesprávný chod a 
pøípadné vady výrobku vzniklé vlivem použitého 
pøíslušenství a náplní jiných výrobcù, stejnì jako 
použ i t ím poškozeného ,opo t øebovaného  a  
zneèistìného pøíslušenství a náplní.
?Není mechanicky, tepelnì nebo chemicky poškozen; 
nemìl sejmutý ochranný kryt, nemá odstranìny nebo 
smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není 
poškozen otøesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), 
zlomením nebo pøetržením kabelu, konektoru, 
spínaèe, krytu èi jiné èásti, vèetnì poškození v prùbìhu 
pøepravy od okamžiku zakoupení a pøedání výrobku ze 
strany prodávajícího.
?Je používán v souladu se zákony, technickými 
normami a bezpeènostními pøedpisy platnými v Èeské 
republice, a též na vstupy výrobku je pøipojeno napìtí 
odpovídající tìmto normám a charakteru výrobku.
?Je používán s intenzitou a v prostøedí odpovídajícím 
provozu v domácnosti.
?Je používán a èištìn vodou prùmìrné tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není 
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno 
zejména:
?Opotøebení výrobku nebo èástí výrobku zpùsobené 
obvyklým používáním výrobku nebo èásti výrobku 
(napø. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, 
otupení nožù, frézek a struhadel).
?Rozpor zpùsobený jiným než obvyklým používáním 
výrobku.
?Zmìna barvy topných ploch nebo montážního a

predmetu, pre�aženej sieti, pre�aženiu alebo skratu na 
vstupoch èi výstupoch, napätiu vzniknutému pri 
elektrostatickom výboji (vèítane blesku), chybnému 
napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej 
polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov 
napr. použitých napájacích èlánkov a pod.
?Nebol udržovaný a bol èistený nevhodnými 
spôsobmialebo nesprávne použitými èistiacimi 
prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv).
?Neboli kýmko¾vek prevedené úpravy, modifikácie, 
zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo 
rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevede 
niu alebo pre možnos� jeho prevádzky v inej zemi, než 
pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený.
?J e  p o u ž í v a n ý  s  d o p o r u è e n ý m  è i s t ý m  
neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne 
menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu 
opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s 
r.o. nenesie odpovednos� za nesprávny chod a 
prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého 
príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako 
použi t ím poškodeného, opotrebovaného a 
zneèisteného príslušenstva a náplní.
?Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky 
poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá 
odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a 
skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, 
teku t inou  ( i  z  ba te r ie ) ,  z lomením a lebo  
pretrhnutímkáblov, konektoru, spánaèa, krytu èi inej 
èasti, vèetne poškodenia v priebehu prepravy od 
okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany 
predávajúceho.
?Je používaný v súlade so zákonom, technickými 
normami a bezpeènostnými predpismi platnými v 
Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je 
pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a 
charakteru výrobku.
?Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce 
prevádzke v domácnosti.
?Je používaný a èistený vodou priemernej tvrdosti (do 
hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnou zmluvou (§616 odst. 3 
Obèianského zákoníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, 
s.r.o. považované:
?Opotrebenie výrobku alebo èasti výrobku spôsobené 
obvyklýmpoužívaním výrobku alebo èasti výrobku 
(napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, 
otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
?Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním 
výrobku.
?Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a
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izolaèního materiálu v okolí topných ploch, pøilepení 
materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
?Zmìny funkce a vzhledu zpùsobené usazeninami a 
vodním kamenem.
?Poškození sklenìných a keramických èástí 
výrobku,frézek, planžet, støihacích a øezacích nožù.
?Ukonèení životnosti nìkterých èástí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklù respektive 6 
mìsícù, hlavice zubních kartáèkù 3 mìsíce, žárovky 6 
mìsícù).
?Zaplnìní výmìnných èástí, které mají za úkol lapat 
neèistoty, jako jsou sáèky do vysavaèe, filtry vysavaèù, 
filtry èistièek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a 
bez následkù odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol  
s r.o. øešit reklamaèní nárok spotøebitele jejím 
odstranìním (opravou) nebo výmìnou èásti výrobku. 
Nárok na výmìnu vìci pøi výskytu odstranitelné 
vady vzniká spotøebiteli pouze v pøípadì, že to není 
vzhledem k povaze vady neúmìrné. Podrobnosti 
reklamaèního øízení stanoví platný Reklamaèní øád 
firmy Isolit-BRAVO, spol s r.o. Rozpor s kupní smlouvou 
zpùsobený jinou informací, než informací dodanou 
firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. nebo prodejcem 
výrobku, nebude možné uznat za oprávnìný dùvod k 
reklamaci výrobku. Reklamace výrobkù BRAVO 
vyžaduje ve vìtšinì pøípadù odborné posouzení. 
Spotøebiteli, který uplatní právo na záruèní opravu, 
nevzniká nárok na díly, které mu byly vymìnìny. Pøi 
odstoupení od smlouvy je spotøebitel povinen vrátit 
kompletní výrobek vèetnì dodaného pøíslušenství, 
návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka zaèíná 
bìžet od data pøevzetí výrobku spotøebitelem V 
pøípadì že spotøebitel nepøevezme opravený výrobek, 
nebo výrobek u nìhož nebyla uznána reklamace, ze 
servisu zpìt do tøiceti dnù od data, kdy k tomu byl 
vyzván, má pøíslušný autorizovaný servis právo 
úètovat pøimìøený poplatek za skladování opraveného 
výrobku, pøípadnì po 6 mìsících opravený výrobek 
odprodat za podmínek stanovených v § 656 
obèanského zákoníku a z prodeje si uhradit své 
náklady na opravu a skladování.

Platnost záruèních podmínek od 1. 1. 2009

izolaèného materiálu v okolí výhrevných plôch, 
prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie 
plôch.
?Zmeny fukcie a vzh¾adu spôsobené usadeninami a 
vodným kamenom.
?Poškodenie sklenených a keramických èastí výrobku, 
frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
?Ukonèenie životnosti niektorých èastí (IR trubice 300 
hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 
mesiacov, hlavice zubných kartáèikov 3 mesiace, 
žiarovky 6 mesiacov).
?Zaplnenie výmenných èastí, ktoré majú za úlohu 
zachytáva� neèistoty, ako sú sáèky do vysávaèa, filtre 
vysávaèov, filtre èistièiek vzduchu apod.

Pokia¾ bude ma� výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a 
bez následkov odstrani�, bude firma Isolit-Bravo, spol. 
s r.o. rieši� reklamaèný nárok spotrbite¾a jej 
odstranením (opravou) alebo výmenou èasti výrobku, 
lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol 
vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 
1999/44/ES èl. 3, odst. 6, o urèitých aspektoch predaja 
spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s 
kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než 
informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. 
alebo predajcom výrobku, nebude možné uzna� za 
oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia 
výrobku BRAVO vyžaduje vo väèšine prípadov 
odborné posúdenie. Spotrebite¾ovi, ktorý uplatní právo 
na záruènú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu 
boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebite¾ 
povinný vráti� kompletný výrobok vèetne dodaného 
príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. 
Záruka zaèína beža� od datumu prevzatia výrobku 
spotrebite¾om. V prípade že spotrebite¾ neprevezme 
opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná 
reklamácie, zo servisu spä� do trisiatich dní od dátumu, 
kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný 
servis právo úètova� primeraný poplatok za 
skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 
mesiacoch opravený výrobok odpreda� a z predaja si 
uhradi� svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnos� záruèných podmienok od 1. 1. 2009
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Záruèní list / Záruèný list

Název výrobku / Názov výrobku: Fritovací hrnec
Fritovací hrniec

Typ: Fr101 - PRAKTIK

Výrobce: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000
Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o., Žilina
tel: +421 415 006 682, fax: +421 415 006 683, GSM: +421 910 904 984

Dovozca do SR:

Razítko prodejny a podpis prodavaèe:
Peèiatka predajne a podpis predavaèa:

Datum prodeje / Dátum predaja:

Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka - adresa vè. PSÈ:

Dùvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace pøevzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dòa (peèiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dòa:

Vyjádøení servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (peèiatka servisu):

....................................................... .....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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