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Výživně a chutně
Inovace pro vaše zdraví
Výživa je samozřejmě o pestré a vyvážené stravě…, ale je to také mnohem více než jen to. Způsob, jakým
potraviny vaříme, hraje zásadní roli v chuti, struktuře a výživové hodnotě. Také proto, že všechna zařízení
nejsou stejná, společnost vyvinula řadu zaměřenou na VÝŽIVU PRO POTĚŠENÍ NAVÍC: geniální
kuchyňské zařízení navržené tak, aby zachovalo výživovou hodnotu, ale zároveň také zdůraznilo
skutečnou chuť surovin.

Kombinace potěšení z dobrého jídla s výživovou hodnotou - to je to, o čem je řada Nutrition
Gourmande.

Pro skupinu SEB, která vyvinula , je to průlom s všestranným zařízením, které lze použít
pro praktické stravování, jež zajišťuje různorodost pro každého, každý den.

Poskytujeme vám jedinečná řešení
nvestuje do výzkumu a vývoje zařízení, která nabízejí bezkonkurenční výživové hodnoty,

podložené vědeckými studiemi.

Průběžně vás informujeme
vždy byla preferovanou volbou pro příjemné, rychlé a praktické způsoby přípravy jídel.

Day after day, the Gourmet Nutrition range fromDen co den vám řada Gourmet Nutrition bude pomáhat
sdílet vaše potěšení z vaření pomocí vyváženého výběru jídel tím, že:
• rozvine a zachová kvality přírodních složek, které jsou ve vaší stravě nezbytné,
• omezuje používání tuku,
• podněcuje návrat k chutím a vůním, na které máme tendenci zapomínat,
• udržuje čas, který strávíte vařením, na minimu.

V rámci této řady produktů vám  umožňuje vařit hlavní chod i přílohu s minimálním
množství oleje a soli.
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Vítejte ve světě !

Zde najdete popis, jak si připravit vlastní chutné jídlo.
Je to naše patentovaná technologie, díky níž jsou hranolky křupavé a nadýchané. Vy si vyberete
ingredience, olej, koření, bylinky a konečnou úpravu…  se postará o to ostatní.

Pouze 3 %* tuku a jen špetka soli: 1 lžíce oleje je vše, co
potřebujete!
Jedna lžíce oleje dle vašeho výběru je vše, co potřebujete, abyste připravili 1,5 kg opravdových hranolků.
Odměrka  vám umožní snížit množství soli, které používáte, aniž byste něco měnili na
chuti.

* 1,5 kg čerstvých bramborových hranolků, nakrájených na hranolky o rozměru 10 x 10 mm, vařených do ztráty
hmotnosti -55 % s 20 ml oleje.

Takže mnohem více, než jen obyčejný steak a hranolky!
S můžete vařit spoustu různých receptů. Vneste do vaší denní stravy trochu
rozmanitosti s nějakými steaky a hranolky, trochou křupavé zeleniny smažené za občasného míchání,
výborným chutným mletým masem, aromatickými krevetami, ovocem a ještě více…

: +
Dodává se spolu s knihou receptů připravenou 

některými špičkovými kuchaři a specialisty na zdravou výživu.

Je plná originálních nápadů, jak připravit chutné a výživné hlavní jídlo spolu s
přílohami, které je doplňují, stejně jako dezerty, které můžete připravovat pro

celou rodinu.
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Abyste při vaření mohli dosáhnout nejlepších
výsledků, kuchařka vám nabízí spe-

ciální rady týkající se brambor a olejů.
Brambora: pro příjemnou a vyváženou stravu každý den!
Brambory jsou vynikajícím jídlem pro všechny a v každém věku. Jsou významným zdrojem energie a bohaté
na vitamíny. V závislosti na druzích, klimatických podmínkách a pěstování se brambory mohou podstatně
lišit, co se týče jejich: tvaru, velikosti, kvality chuti. Každý druh má své vlastní charakteristiky. S ohledem na
ranost, úrodnost, velikost, barvu, kvalitu skladování a pokyny k vaření. Výsledky vaření se proto mohou lišit
v závislosti na původu a sezónnosti.

Jaký druh by se měl používat v ?
Jako pravidlo doporučujeme použít speciální brambory na hranolky. Pro vysoký obsah vlhkosti u nových
brambor doporučujeme, abyste hranolky vařili o několik minut déle.

S je také možné vařit mražené hranolky. Protože už jsou předvařené, není třeba přidávat olej.
Kde byste měli skladovat brambory?
Nejlepším místem pro skladování brambor je tmavý sklep nebo studená skříň (mezi 6 a 8 °C), bez světla.

Jak by měly být brambory pro připraveny?
Pro nejlepší výsledky musíte zajistit, aby se hranolky neslepily. Z tohoto důvodu vám doporučujeme
omýt oloupané brambory pečlivě předtím, než je nakrájíte, a poté ještě jednou, když jste je nakrájeli,
dokud voda nezůstane čistá.
To vám umožní odstranit maximální množství škrobu. Pečlivě hranolky osušte pomocí suché a vysoce
savé čisté utěrky. Hranolky musí být zcela suché, než je vložíte do .
Jak by měly být brambory nakrájeny?
Křupavost a nadýchanost hranolek závisí na jejich velikosti. Čím tenčí hranolky budou, tím budou
křupavější a obráceně, čím budou silnější, tím budou nadýchanější uvnitř. V závislosti na vaší preferenci
můžete měnit velikost hranolek a podle toho měnit dobu vaření:

Tloušťka: Tenký americký styl: 8 x 8 mm/Standard: 10 x 10 mm/Silné: 13 x 13 mm
Délka až 9 cm.

Doporučená maximální tloušťka hranolků je 13 x 13 mm a délka až 9 cm.

Vyzkoušejte různé oleje, které jsou pro vás vhodné
Pokud máte zálibu experimentovat s různými chutěmi, pak je jedna lžíce přidaného oleje vše, co
potřebujete. Veškeré mastné kyseliny, které jsou důležité pro život, jsou totiž obsaženy v rostlinných
olejích. Ve všech se v různých množstvích nachází živiny, které jsou důležité pro vyváženou stravu. Je
důležité měnit oleje, které používáte, abyste vašemu tělu zajistili vše, co potřebuje! S
můžete používat velké množství olejů:
• Standardní oleje: slunečnicový, olivový, kukuřičný, řepkový*, z hroznových jader, podzemnicový

(arašídový), sójový*.
• Ochucené oleje: oleje luhované s bylinkami, česnekem, pepřem, citrónem…
• Speciální oleje: lískový*, sezamový*, světlicový*, mandlový*, avokádový*, arganový* (*doba vaření se liší

podle výrobce).
*Poznámka: Některé z těchto olejů nejsou v České republice dostupné.
Technologie s nízkým obsahem tuků vám umožňuje zachovat dobré mastné kyseliny,
které jsou důležité k zajištění energie, kterou potřebujete.

S můžete pohostit sami sebe i své přátele!
Pro více informací nebo v případě dotazů prosím navštivte www.tefal.co.uk.
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Popis
1.      Průhledné víko
2.      Západky víka
3.      Lžíce 2v1 (2v1)

a. strana na olej
          min. = 14 ml (4 osoby)
          max. = 20 ml (6 osob)
          b. strana na sůl
4.      2v1 varná nádoba s označením „MAX“ hladiny
5.      Odnímatelná míchací lopatka
6.      Tlačítko pro uvolnění míchací lopatky
7.      Hladina „MAX“ obsahu tekutin
8.      Podpěrky varné nádoby
9.      Odnímatelná miska

10.   Rukojeť 2v1
          a. rukojeť varné nádoby
          b. tlačítko pro odpojení obou rukojetí
          c. rukojeť misky
          d. tlačítko pro uvolnění rukojeti misky
11.   Hlavní nádoba
12.   Odnímatelný filtr
13.   Ovládání otvírání víka
14.   LCD obrazovka
15.   Tlačítko pro aktivaci funkce 2v1
16.   Tlačítko + a – pro nastavení doby vaření
17.   Tlačítko pro zahájení a ukončení vaření
18.   Tlačítko zap./vyp. a zásuvka pro zástrčku
19.   Odnímatelný přívodní kabel

Vnitřní strana pánve ActiFry
má vysoce odolný keramický
povrch.

Užitečné rady
• Při prvním použití zařízení můžete zaznamenat neškodný zápach. Tento zápach, který neovlivní zařízení

žádným způsobem, rychle zmizí.
• Proto, abyste nepoškodili zařízení, zajistěte, že dodržíte množství ingrediencí a tekutin uvedených v

návodu a knize s recepty.
• Nikdy nepřeplňujte varnou nádobu a nepřekračujte doporučená množství.
• Nikdy nenechávejte vaši 2v1 v zařízení, když je zapnuté.
• Nikdy neumisťujte nádobu do zařízení bez misky.
• Nikdy nevkládejte míchací lopatku bez misky.
• Nikdy nepřekračujte výšku označenou značkou pro maximální úroveň na lopatce a maximální značku

na nádobě.
• Umístěte nádobu do zařízení, když zazní pípnutí a ne na začátku vaření (kromě případu, kdy je doba

vaření v pánvi a v koši stejná).
• Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.

Pro rychlé vaření
Před prvním použitím 

• Nezapomeňte sundat ochranné nástavce umístěné na víku,
než přístroj použijete – fig.29.

• Otevřete víko stisknutím tlačítek určených k jeho otevření – fig.1 a
vytlačte dvě šedé západky směrem ven, abyste jej sundali – fig.2.

• Vyjměte lžíci 2v1 a její polystyrenový obal, který můžete vyhodit –
fig.3.

• Vodorovně zvedněte rukojeť misky, až uslyšíte “CVAKNUTÍ“ – fig.4.
• Vyjměte rukojeť koše stisknutím tlačítka 10b – fig.5.
• Tuto rukojeť můžete použít k vyndání koše – fig.6-7.
• Vyjměte míchací lopatku stisknutím uvolňovacího tlačítka – fig.8a.
• Vyjměte misku.
• Vyjměte odnímatelný filtr – fig.28.
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• Všechny tyto odnímatelné části jsou vhodné do myčky – fig.9, nebo
mohou být čištěny neabrazivní houbičkou s trochu prostředku na mytí
nádobí.

• Před nasazením zpět pečlivě osušte.
• Nastavte polohu míchací lopatky tak, abyste slyšeli „CVAKNUTÍ“ 
– fig.8b

Příprava jídla 
• Otevřete víko – fig.1.
• Vyjměte lžíci 2v1 – fig.3 a varnou nádobu – fig.7.
• Zvedněte rukojeť – fig.4 a vyjměte misku z přístroje.
• Umístěte potraviny do varné nádoby a zajistěte, abyste vždy dodržovali

množství doporučená v tabulkách s pokyny k vaření anebo v knize s
recepty (viz: „Tabulka s pokyny k vaření“). Nikdy nepřekračujte značku
„MAX“ hladiny – fig.10.

• V závislosti na potravinách přidejte doporučené množství tuku na lžíci
a její obsah rovnoměrně nalijte do misky – fig.11.

• Vložte misku zpět do přístroje a zavřete víko.
• Zatlačte rukojeť zpět – fig.12.

Používání samostatné misky
Začátek vaření 
• Připojte odnímatelný napájecí kabel k zařízení a zastrčte jej do zásuvky
– fig.13.

• Stiskněte spínač 0/| – fig.14, přístroj pípne a na displeji se zobrazí 00.
• Nastavte dobu vaření pomocí tlačítek – fig.15 (viz „Tabulka s

pokyny k vaření“).
• Stiskněte tlačítko pro spuštění – fig.16. Zahájí se odpočítávání

minut. Odpočítávání bude zobrazeno ve vteřinách pouze tehdy, když
bude zbývat méně než jedna minuta.

• Dobu vaření můžete nastavit kdykoli stisknutím tlačítek – fig.17.

Vyjmutí jídla
• Když je vaření dokončeno, pípne časovač a obrazovka začne blikat a

zobrazovat 00 – fig.18: přístroj automaticky přestane vařit. Můžete
vypnout budík stisknutím tlačítka pro spuštění – fig.19.

• Otevřete víko – fig.20.
• Zvedněte rukojeť, až uslyšíte „CVAKNUTÍ“  – fig.21.
• Vyndejte misku a vyjměte jídlo.

Když používáte
samostatnou misku, nikdy
do zařízení nevkládejte
varnou nádobu.

Bez misky nepoužívejte
míchací lopatku.

Při prvním použití zařízení
můžete zaznamenat
neškodný zápach. Tento
zápach, který žádným
způsobem zařízení
neovlivní, rychle zmizí.

Otevření víka přeruší vaření.
Vaření můžete znovu zahájit
stisknutím tlačítka pro
spuštění poté, co bylo
vypnuto. 
Jakmile je víko otevřeno po
dobu 2 minut, přístroj přejde
do režimu stand-by. 
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Tabulky s pokyny k vaření
Uvedené doby vaření jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na tom, zda je jídlo sezónní, jakou
má velikost, jak chutná a jaké elektrické napětí je použito. Množství uvedeného oleje může být navýšeno
v souladu s vašimi chutěmi a potřebami. Pokud máte raději hranolky ještě křupavější, vařte je o několik
minut déle.

DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Standardní velikost
hranolků Čerstvé

1500 g 1 lžíce oleje 41-43 min
1250 g 1 lžíce oleje 38-40 min
1000 g ¾ lžíce oleje 35-37 min
750 g ½ lžíce oleje 30-32 min
500 g 1⁄3 lžíce oleje 24-26 min
250 g 1⁄5 lžíce oleje 20-22 min

Tradiční hranolky 
Mac Cain Mražené

1200 g bez 36-38 min
750 g bez 24-26 min

DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Kuřecí nugety
Čerstvé 1200 g bez 18-20 min

Mražené jídlo 1200 g bez 18-20 min
Kuřecí paličky Čerstvé 9 bez 25-30 min
Kuřecí stehna Čerstvé 3 bez 30-35 min

Kuřecí prsa Čerstvé 9 kusů bílého masa z kuřecích
prsou (kolem 1200 g) bez 22-25 min

Rolky Čerstvé 12 malých 1 lžíce oleje 10-12 min
Telecí kotlety Čerstvé 9 1 lžíce oleje 22-25 min

Vepřové kotlety Čerstvé 6 1 lžíce oleje 18-20 min
Vepřová panenka Čerstvé 9 1 lžíce oleje 13-15 min

Králičí hřbet Čerstvé 9 1 lžíce oleje 18-20 min

Mleté maso
Čerstvé 900 g 1 lžíce oleje 13-15 min

Mražené 600 g 1 lžíce oleje 13-15 min
Masové kuličky Mražené 1200 g 1 lžíce oleje 18-20 min

Párky Čerstvé 8-10 (nožičky) bez 10-12 min

Maso - drůbež 
Abyste jídlu přidali extra chuť, smíchejte koření v oleji (paprika, kari, provensálské koření, tymián,
bobkový list…).

Jiná zelenina
DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Cukety Čerstvá na plátky 1200 g 1 lžíce oleje
+ 150 ml studené vody 30 min

Papriky Čerstvá na plátky 1000 g 1 lžíce oleje
+ 250 ml studené vody 25 min

Houby Čerstvá na čtvrtky 1000 g 1 lžíce oleje 20 min

Rajčata Čerstvá na čtvrtky 1000 g 1 lžíce oleje 20 min

Cibule Čerstvá na kolečka 750 g 1 lžíce oleje 30 min

Brambory 
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DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Smažené kalamáry Bez jídlo 500 g bez 12-14 min

Krevety Vařené 600 g bez 8-10 min

Krevety Gambas Bez 450 g bez 9-11 min

DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Banány
na plátky 700 g 

(7 banány)
1 lžíce oleje

+ 1 lžíce hnědého cukru 4-6 min

ve fólii 3 banány bez 15-17 min

Jablka rozkrojené na půl 5 1 lžíce oleje
+ 2 lžíce cukru 10-12 min

Hrušky na kostky 1500 g 2 lžíce cukru 10-12 min

Ananas na kostky 2 2 lžíce cukru 15-17 min

DRUH MNOŽSTVÍ OLEJ DOBA VAŘENÍ

Ratatouille Mražené 1000 g bez 25-30 min

Smažené nudle
s rybou Mražené 1000 g bez 20-22 min

Smažená pánev
„Farmer“ Mražené 1000 g bez 25-30 min

Smažená pánev
„Mountain“ Mražené 1000 g bez 20-25 min

Pasta Carbonara Mražené 1000 g bez 18-20 min

Paella Mražené 1000 g bez 18-20 min

Rýže Cantonese Mražené 1000 g bez 18-20 min

Chili con Carne Mražené 1000 g bez 15-20 min

Ryby – mořské plody

Dezerty 

Mražené pokrmy
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Používání samostatného koše
Příprava jídla 
• Otevřete víko – fig.1
• Vyjměte lžíci 2v1 – fig.3.
• Zvedněte rukojeť – fig.4 a vyjměte ji – fig.5.
• Umístěte rukojeť na varnou nádobu – fig. 6.
• Vyjměte varnou nádobu – fig.7.
• Umístěte potraviny do varné nádoby a zajistěte, abyste vždy dodržovali

množství doporučená v tabulkách s pokyny k vaření anebo v knize s
recepty (viz „Tabulka s pokyny k vaření“). Nikdy nepřekračujte značku
„MAX“ ve středu koše – fig.22.

• Vložte koš zpět do přístroje.
• Vložte rukojeť 2v1 zpět, poté ji složte.
• Zavřete víko.

Zahájení vaření
• Připojte odnímatelný napájecí kabel k zařízení a zastrčte jej do zásuvky
– fig.13.

• Stiskněte spínač 0/| – fig.14, přístroj pípne a na displeji se zobrazí 00.
• Nastavte dobu vaření pomocí tlačítek (viz „Tabulka s pokyny k

vaření“).
• Stiskněte spouštěcí tlačítko . Zahájí se odpočítávání minut.

Odpočítávání bude zobrazeno ve vteřinách pouze tehdy, když bude
zbývat méně než jedna minuta.

• Dobu vaření můžete nastavit kdykoli stisknutím tlačítek .

Vyjmutí jídla 
• Když je vaření dokončeno, pípne časovač a obrazovka začne blikat a

zobrazovat 00 - : přístroj automaticky přestane vařit. Můžete vypnout
budík stisknutím tlačítka pro spuštění – fig.19.

• Otevřete víko.
• Nacvakněte rukojeť na varnou nádobu – fig.26.
• Vyjměte varnou nádobu.
• Podávejte jídlo.

Při používání samostatného
koše nikdy nedávejte
potraviny do misky.

Otevření víka přeruší vaření.
Vaření můžete obnovit
stisknutím tlačítka pro
spuštění vaření poté, co bylo
vypnuto. 
Jakmile je víko otevřeno po
dobu 2 minut, přístroj přejde
do režimu stand-by. 
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Použití 2v1: miska + varná nádoba
Příprava jídla 
• Otevřete víko – fig.1
• Vyjměte lžíci 2v1 a varnou nádobu – fig.3-6-7.
• Zvedněte rukojeť – fig.4 a vyjměte misku z přístroje.
• Umístěte potraviny do misky a zajistěte, abyste vždy dodržovali množství

doporučená v tabulkách s pokyny k vaření anebo v knize s recepty (viz
„Tabulka s pokyny k vaření“). Nikdy nepřekračujte značku „MAX“ na
míchací lopatce – fig.10.

• V závislosti na potravinách přidejte doporučené množství tuku na lžíci
a její obsah rovnoměrně nalijte do misky – fig.11.

• Vložte misku zpět do přístroje a zavřete víko.
• Složte rukojeť – fig.12.

Zahájení vaření 2v1
• Připojte odnímatelný napájecí kabel k zařízení a zastrčte jej do zásuvky
– fig.13.

• Stiskněte spínač 0/| , přístroj pípne a na displeji se zobrazí 00 – fig.14.
• Nastavte celkovou dobu vaření (= vaření jídla v misce) pomocí tlačítek

(viz „Tabulka s pokyny k vaření“) – fig.15.
• Zvolte typ jídla, které chcete vařit v koši, pomocí tlačítka – fig.23
a 24.

• Nastavte dobu vaření pro varnou nádobu pomocí tlačítek (viz
„Tabulka s pokyny k vaření“).

• Stiskněte spouštěcí tlačítko . Vaření se zahájí.
• Spustí se odpočítávání minutu po minutě.
• Umístěte potraviny do varné nádoby a zajistěte, abyste nepřekročili

maximální hladinu – fig.22.
• Když přístroj pípne a automaticky se zastaví, otevřete víko a vložte

varnou nádobu – fig.25.
• Znovu zavřete víko a stiskněte tlačítko pro spuštění .
• Obnoví se odpočítávání.

Vyjmutí jídla 
• Když je vaření dokončeno, pípne časovač a obrazovka začne blikat a

zobrazovat 00: zařízení automaticky přestane vařit. Můžete vypnout
budík stisknutím tlačítka pro spuštění – fig.19.

• Otevřete víko – fig.20
• Zvedněte rukojeť, až uslyšíte „CVAKNUTÍ“ – fig.21.
• Odpojte obě rukojeti stisknutím tlačítka 10b.
• Otočte rukojeť varné nádoby tak, aby abyste ji mohli nasadit na varnou

nádobu – fig.26.
• Vyndejte varnou nádobu a vyjměte jídlo – fig.27.
• Vyndejte misku a vyjměte jídlo.

2 in1

2 in1

2 in1

2 in1

Buďte opatrní, protože varná
nádoba je po vaření velmi
horká. K vyjímání varné
nádoby vždy používejte
rukojeť. Pokud chcete ještě
křupavější hranolky, můžete
je vařit další 2 minuty poté,
co jste vyjmuli varnou
nádobu. 

Každý druh jídla má
přednastavené časy, které
můžete upravit.

Když jej nepoužíváte,
zařízení se po 10 minutách
automaticky vypne.
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Snadné čištění
Čištění zařízení 
• Nechte zařízení zcela zchladnout.
• Otevřete víko stisknutím tlačítek – fig.1 stlačte obě západky směrem

ven a vyjměte víko – fig.2.
• Vodorovně zvedejte rukojeť misky, dokud neuslyšíte „CVAKNUTÍ“–
fig.4.
• Vyjměte varnou nádobu – fig.7.
• Odstraňte míchací lopatku stisknutím uvolňovacího tlačítka – fig.8a.
• Vyjměte misku.
• Vyjměte odnímatelný filtr – fig.28.
• Všechny tyto odnímatelné části jsou vhodné do myčky – fig.9, nebo

mohou být čištěny neabrazivní houbičkou s trochou prostředku na mytí
nádobí.

• Vyčistěte vnitřek a vnějšek zařízení lehce navlhčenou houbičkou.
• Pokud ve varné nádobě vaříte mastné jídlo, které může prskat,

doporučujeme vyčistit poprskání pomocí lehce navlhčené
houbičky vždy, když skončíte používání přístroje. Obzvláště
vnitřní části ventilátoru označené černými šipkami – fig.30.

• Před nasazením zpět pečlivě osušte.

Nikdy neponořujte zařízení
do vody.
Nikdy nepoužívejte
korozivní nebo abrazivní
čisticí látky.
Odnímatelný filtr musí být
pravidelně čištěn. 
Abyste udržovali misku a
varnou nádobu v co
nejlepším stavu,
nepoužívejte kovové nářadí.

POTRAVINY
VHODNÉ DO

MISKY

MNOŽSTVÍ
VHODNÉ DO

MISKY

CELKOVÁ
DOBA

POTRAVINY
VHODNÉ DO

VARNÉ 
NÁDOBY

MNOŽSTVÍ
VHODNÉ DO

VARNÉ 
NÁDOBY

DOBA VAŘENÍ VE
VARNÉ NÁDOBĚ

Brambory

1250 g 45 min
Hovězí
Burgery

4 7 min

1000 g 35 min 4 7 min

750 g 30 min 3 6 min

250 g 25 min 1 5 min

Cukety

1000 g 30 min

Losos

4 10 min

750 g 25 min 3 10 min

500 g 20 min 2 8 min

250 g 18 min 1 7 min

Hranolky

1250 g 50 min
Kuřecí

dolní stehna

5 18 min

1000 g 45 min 4 16 min

750 g 40 min 3 16 min

250 g 33 min 1 15 min

Fíky 10 20 min

Křupavá
čokoláda 4 5 min

Tabulka s pokyny k vaření
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Několik tipů v případě problémů…

Přístroj nefunguje.

Přístroj není správně zapojen do
elektrické sítě.

Zkontrolujte, zda je přístroj správně zapojen do
elektrické sítě.

Nestiskli jste tlačítko
ZAPNOUT/VYPNOUT. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT.

Stiskli jste tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT,
ale zařízení nefunguje. Zavřete víko.

Přístroj se nenahřívá. Zaneste přístroj do schváleného servisního
střediska.

Míchací lopatka se neotáčí správně.
Zkontrolujte, zda je správně umístěna, jinak
vezměte přístroj do schváleného servisního
střediska.

Míchací lopatka se neotáčí
správně. Míchací lopatka není zajištěná. Nastavte polohu míchací lopatky tak, až uslyšíte

„CVAKNUTÍ“ – fig.8b.
Koš se neotáčí. Koš není zajištěný. Nastavte polohu koše tak, abyste uslyšeli

„CVAKNUTÍ“.

Jídlo není rovnoměrně uvařené.

Nepoužili jste míchací lopatku. Dejte ji na místo.
Potravina není nakrájená stejným
způsobem.

Nakrájejte všechny potraviny na stejnou
velikost.

Hranolky nejsou nakrájené stejným
způsobem. Nakrájejte hranolky na stejnou velikost.

Míchací lopatka je ve správné poloze,
ale neotáčí se.

Zaneste přístroj do schváleného
servisního střediska.

Hranolky nejsou dostatečně
křupavé.

Nepoužíváte speciální brambory na
hranolky. Použijte speciální brambory na hranolky.

Brambory nebyly
dostatečně vyprány a usušeny.

Před vařením brambory pečlivě
vyperte, propláchněte a osušte.

Hranolky jsou příliš široké. Nakrájejte je na tenčí.

Nedostatek oleje. Zvyšte množství oleje (viz „Tabulka s pokyny k
vaření“.)

Filtr (12) je zablokovaný. Vyčistěte filtr.
Potraviny se v koši neotáčí. Potraviny jsou příliš nahrubo. Nakrájejte potraviny jemněji.
Potraviny v misce 
nejsou vařené.

Varná nádoba byla položena na misku,
když bylo zahájeno vaření.

Varnou nádobu vkládejte pouze během druhé
poloviny fáze vaření.

Hranolky se při vaření polámaly. Nepoužíváte správné množství. Snižte množství brambor a upravte
dobu vaření.

Potraviny zůstávají na okraji
talíře.

Miska je přeplněná.
Dodržujte množství uvedená v tabulce s pokyny
k vaření.
Snižte množství jídla.

Překročena maximální úroveň. Snižte množství.

Tekutiny z vaření pronikly do
hlavní nádoby přístroje.

Miska porouchaná.

Zkontrolujte, zda nedochází k unikání
naplněním misky po MAXIMÁLNÍ hladinu
míchací lopatky. Pokud unikání neobjevíte,
vezměte misku do schváleného servisního
střediska.

Byla překročena maximální úroveň. Nepřekračujte maximální úroveň.

LCD obrazovka přestala
fungovat.

Přístroj není zapojen do elektrické sítě. Zapojte zařízení do zásuvky.
Přístroj nebyl zapnut. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT.
Zařízení bylo používáno nesprávně a
následkem toho přešlo do bezpečnostního
režimu.

Zaneste přístroj do schváleného servisního
střediska.

LCD obrazovka zobrazuje Err. Zařízení je porouchané.

Odpojte zařízení z elektrické sítě, počkejte 
10 vteřin, znovu jej zapojte a stiskněte tlačítko
ZAP/VYP. Pokud LCD obrazovka stále zobrazuje
Err, vezměte přístroj do schváleného servisního
střediska. 

Přístroj vydává
nadměrné množství hluku.

Máte podezření, že motory
přístroje nepracují správně.

Zaneste přístroj do schváleného servisního
střediska.

Během kombinovaného vaření
se činnost přístroje nepřeruší,
abyste mohli vložit koš. 

Vaření v koši nebylo naprogramováno. Během kombinovaného vaření použijte funkci
2v1.

PROBLÉMY PŘÍČINY ŘEŠENÍ
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Ochrana životního prostředí na prvním
místě!
i Vaše zařízení obsahuje hodnotné materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány.

‹ Nechejte jej v místním sběrném středisku komunálního odpadu.

Pokud máte nějaké problémy s produktem nebo stížnosti, nejprve kontaktujte Tým pro vztahy
se zákazníky pro odbornou pomoc.
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