
COSORI 
Návod k použití 
Horkovzdušná fritéza Premium 5.5‐Litre 
Modely: CP158‐AF‐RXB, CP158‐AF‐RXW, CP158‐AF‐RXR 

 

 

 

Obsah balení 

1x Horkovzdušná fritéza 
1x Kniha s recepty 
1x Stojan na špejle 
5x Špejle 
1x Návod k použití 

 

Obsah 

Obsah balení 
Technické parametry 
Důležitá bezpečnostní opatření 
  • Klíčové bezpečnostní body 
  • Obecné bezpečnostní pokyny 
  • Během fritování 
  • Zástrčka a kabel 
Seznamte se s horkovzdušnou fritézou 
Popis displeje 
Oznámení na displeji 
Před prvním použitím 
  • Nastavení 
  • Zkušební provoz 
  • Fritovací koše – tipy 
Použití horkovzdušné fritézy 
  • Předehřátí 
  • Fritování 
  • Protřepávání jídla 
  • Průvodce vařením 
  • Další funkce 
Péče a údržba 
Odstraňování problémů 
Zákaznická podpora 

 

Technické parametry 

Zdroj napájení  AC 220‐240 V, 50/60 Hz 
Výkon  1700 W 
Kapacita  5.5 l (porce pro 3‐5 osob) 
Rozmezí teplot  75° ‐ 205°C 
Rozmezí času  1‐60 minut 
Rozměry  36.4 x 29.9 x 32.1 cm 
Hmotnost  5.4 kg 
Rozměry stojanu na špejle  20 x 20 x 9.1 cm 
Délka špejle  21 cm 



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Při používání fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si 
všechny pokyny v tomto návodu. 

Klíčové bezpečnostní body 

Nedotýkejte se horkých povrchů. 
Použijte rukojeť 

Tlačítko pro uvolnění koše stiskněte pouze pokud je 
fritovací koš položený na kuchyňské lince nebo 
jakémkoli jiném rovném povrchu odolnému vůči 
teplu. 
Rukojeť je připevněna k vnitřnímu koši, nikoli k 
vnějšímu. Když stisknete tlačítko pro uvolnění koše, 
vnější koš se odpojí a může spadnout. 

Nezakrývejte žádné větrací otvory. Horká pára se 
uvolňuje skrze otvory. Ruce a obličej nepřikládejte 
k otvorům, jinak se můžete opařit. 

Obecné bezpečnostní pokyny 

 Neponořujte kryt fritézy ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
 Pečlivě dohlížejte na děti, pokud se nachází v blízkosti fritézy.
 Pokud fritézu nepoužíváte nebo ji čistíte, vypojte ji ze zásuvky. Před

vyjímáním a nasazováním dílů nechte fritézu vychladnout.
 Nepoužívejte fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo je poškozený

kabel či zástrčka. V tomto případě kontaktujte zákaznickou podporu.
 Nepoužívejte náhradní díly ani příslušenství jiných výrobců. Mohlo by

dojít k poškození fritézy nebo ke zranění.
 Fritézu nepoužívejte venku.

 Neumisťujte fritézu ani její části na sporák, do blízkosti plynových nebo
elektrických hořáků nebo do vyhřáté trouby.

 Při přesouvání fritézy (nebo vyjímání košů) buďte velmi opatrní, hlavně
pokud obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny.

 Fritézu nečistěte kovovými drátěnkami. Kovové úlomky se mohou
odlomit od podložky a dostat se do kontaktu s elektrickými částmi, což
představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

 Na fritézu nic nepokládejte. Ve fritéze nic neskladujte.
 Používejte fritézu pouze podle pokynů v tomto návodu.
 Fritéza není určena pro komerční použití. Pouze pro použití

v domácnosti.

Během fritování 

• Fritéza pracuje pouze s horkým vzduchem. Koše nikdy neplňte olejem 
nebo tukem.

• Nikdy nepoužívejte fritézu, pokud nejsou koše na svém místě.
• Do fritézy nevkládejte příliš velké potraviny nebo kovové nádobí.
• Do fritézy nevkládejte papír, lepenku, plasty, které nejsou odolné vůči 

vysokým teplotám, nebo podobné materiály. Můžete použít pečící papír 
nebo fólii.

• Nikdy nedávejte pečicí nebo pergamenový papír do fritézy bez jídla. 
Cirkulace vzduchu může způsobit, že se papír nadzvedne a dotkne se 
topných spirál.

• Vždy používejte nádoby odolné vůči vysokým teplotám. Při používání 
nádob, které nejsou kovové nebo skleněné, buďte velmi opatrní.

• Fritézu chraňte před hořlavými materiály (závěsy, ubrusy atd.). 
Používejte na rovném, stabilním povrchu odolnému vůči teplu a mimo 
zdroje tepla nebo vody a jiných kapalin.

• Při používání nenechávejte fritézu bez dozoru.
• Pokud uvidíte, že vychází tmavý kouř, okamžitě fritézu vypněte a 

odpojte. Bílý kouř je normální, způsobený zahříváním tuku, ale tmavý 
kouř znamená, že se jídlo pálí nebo je problém v obvodu. Před vytažením 
košů počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, 
obraťte se na naši zákaznickou podporu.



Zástrčka a kabel 

 Nenechávejte napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) viset přes okraj 
stolu nebo kuchyňské linky, ani v blízkosti horkých povrchů. 

Poznámka: Tato fritéza je vybavena krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo 
riziko zamotání nebo zakopnutí o kabel. Prodlužovací kabely používejte opatrně. 
Elektrický výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný, jako výkon fritézy (viz 
sekce Technické parametry). 

Elektromagnetická pole (EMF) 

Horkovzdušná fritéza Cosori splňuje všechny standardy týkající se 
elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a v souladu s pokyny v 
tomto návodu k použití je používání fritézy na základě aktuálně dostupných 
vědeckých důkazů bezpečné. 
 

 

SEZNAMTE SE S HORKOVZDUŠNOU 
FRITÉZOU 
Horkovzdušná fritéza využívá technologii 360° cirkulace vzduchu k vaření za 
použití malého množství oleje nebo vůbec žádného. Jídlo z této fritézy je rychle 
uvařené, křupavé a velice chutné s až o 85% méně kalorií než při použití běžné 
fritézy. Díky uživatelsky přívětivému ovládání na jeden dotek, nepřilnavým 
košům a intuitivnímu a bezpečnému designu bude tato horkovzdušná fritéza 
hvězdou vaší kuchyně. 

 

Popis fritézy 

 

 

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY 
PRO DALŠÍ POUŽITÍ 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


