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Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni 
s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. 
Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen 
tento návod k použití.
Spotřebič pečlivě vybalte a  dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete 
všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost 
doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a  potvrzení o  rozsahu 
odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V  případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do 
originální krabice od výrobce.

Návod k použití v originálním jazyce



CZ-2

CZ Multifunkční fritovací hrnec
SFR 9300BK

 2020    04/2020

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..............................................................................................................................................................3

POPIS SPOTŘEBIČE ..............................................................................................................................................................................................9

ÚČEL POUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO HRNCE ..................................................................................................................................................9

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ..................................................................................................................................................................................9

POUŽITÍ ................................................................................................................................................................................................................ 10

SESTAVENÍ ........................................................................................................................................................................................................... 10

UMÍSTĚNÍ HRNCE .............................................................................................................................................................................................. 11

ZAPNUTÍ............................................................................................................................................................................................................... 11

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ POMOCÍ PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ ............................................................................................... 11

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ........................................................................................................................................................................................... 15

SKLADOVÁNÍ ...................................................................................................................................................................................................... 15

TECHNICKÉ ÚDAJE ........................................................................................................................................................................................... 15

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM ........................................................................................................ 16

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ....................................................................................... 16



Multifunkční fritovací hrnec
SFR 9300BK CZ

CZ-3

 2020    04/2020

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ 
POUŽITÍ.
Obecná upozornění
 ■ Tento spotřebič nesmějí používat děti ve věku od 
0 do 8 let. Tento spotřebič mohou používat děti ve 
věku 8 let a  starší, pokud jsou trvale pod dozorem. 
Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a  znalostí, pokud 
jsou pod dozorem nebo byly poučeny o  používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. 

 ■ Čištění a  údržbu prováděnou uživatelem nesmějí 
provádět děti.

 ■ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
 ■ Udržujte spotřebič a  jeho přívod mimo dosah dětí 
mladších 8 let.

 ■ Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte 
odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo 
vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným 
přívodním kabelem je zakázáno používat.

 ■ Spotřebič musí být umístěn ve stabilní poloze 
s  držadly umístěnými tak, aby se vyloučilo rozlití 
horkých kapalin.



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! 

 


