
Digitální horkovzdušná fritéza Air Fryer Jocca 

Návod 

 
  

 

 

 

POPIS PRODUKTU  

a. Vyjímatelná miska 

b. Rukojeť / studená 

C. Digitální displej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za Váš nákup. Jsme přesvědčeni, že s tímto produktem budete spokojeni. 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

-Tyto pokyny jsou velmi důležité. Pečlivě přečtete jej před použitím spotřebiče a mějte je po ruce, abyste se k nim mohli 

kdykoli vrátit. 

- výrobce JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není 

popsáno v této příručce. 

- Před prvním použitím produkt rozbalte a zkontrolujte, zda je v dokonalém stavu a bez vad.  

-Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte zařízení povětrnostním 

vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. Jsou škodlivé pro provozní podmínky zařízení. 

-Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a také osoby se zdravotním postižením, osoby se sníženými smyslovými 

nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled 

a instrukce k použití. Čištění a údržbu, které může provádět uživatel, nesmějí provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let 

a pouze pod dohledem. 

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.  

-Děti by měly být pod dohledem, aby si nehráli se zařízením o samotě.  

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, pokud jsou kabel a zástrčka v bez závadovém stavu. 

-Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič nebo se nepokoušejte kabel vyměnit 

sami. Přejděte přímo do autorizované technické služby, kde vám ji správně vymění. 

- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotkl nebo byl v blízkosti horkých částí zařízení. 

- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody nebo jakékoliv jiné kapaliny. 

- Netahejte za kabel, když jej vytahujete ze zásuvky.  

- Pokud vám přístroj spadl na zem anebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej a ani se nepokoušejte jej 

opravit. Odneste jej do technické či specializované opravny.  

- Nehýbejte se spotřebičem, když je používán, ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože by to mohlo způsobit 

poškození a popáleniny. 

-Nikdy nenechávejte kabel přístroje viset nebo v kontaktu s horkými částmi přístroje.  

-Pro vaši bezpečnost a správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. Nedoporučujeme 

používat adaptéry, zástrčky a / nebo prodlužovací kabely. Pokud jsou tyto prvky zásadní, používejte pouze jeden nebo 

více adaptérů a prodlužovacích kabelů, které respektují příslušné bezpečnostní normy, a ujistěte se, že není překročen 

limit výkonu uvedený na adaptéru a / nebo prodlužovacím kabelu. 

-Používejte spotřebič na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který podporuje vysoké teploty. 

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte podložku či pevnou desku, abyste zabránili zahřívání poškodit jakýkoli jemný povrch. 

- Nad a kolem zařízení ponechejte dostatečný prostor, aby mohl správně cirkulovat vzduch.  

- Zabraňte kontaktu spotřebiče se záclony, tapety, utěrky na nádobí nebo jiné hořlavé materiály, pokud zařízení používáte 



- Nepoužívejte a neoperujte s přístrojem mokrýma rukama a naboso. 

- Plně odviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí. 

- Nenechávejte stroj běžet bez dozoru. VAROVÁNÍ: Stěny trouby mohou být během používání a po použití horké. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

- Před prvním použitím zařízení očistěte vlhkým hadříkem a zapněte na prázdno (bez jídla), abyste vyloučili zápach 

nového elektrického zařízení na Vašem jídle. 

- Kontrolka ON se rozsvítí, když připojíte zařízení k síti. 

- Stiskněte kontrolku ON, na digitálním displeji se zobrazí všechny možnosti vaření, času a teploty 

- Rukojeť má bezpečné tlačítko, aby se zabránilo pohybu víka, když je trouba v provozu. 

- Chcete-li začít péct jídlo, vložte jej dovnitř varného nebo grilovacího plechu. Poté vyberte jídlo k vaření na displeji. 

Do trouby nikdy nevkládejte žádné příslušenství, které neodpovídá teplotám (například plastové desky). 

- Teplota a čas se automaticky zobrazí na displeji. 

- V případě potřeby můžete nastavit teplotu a čas stisknutím kontrolek na displeji. 

- Zařízení se automaticky zastaví a po uplynutí času vás upozorní zvukovým signálem. 

- Pokud chcete přerušit proces vaření, stiskněte kontrolku zapnutí / vypnutí. 

- Abyste zabránili popáleninám při vyjmutí jídla, doporučujeme Vám použít rukavici. 

- Po každém použití odpojte elektrickou energii. 

 

 Min – Max 

(g) 

Časovač 

(min) 

Teplota 

(oC) 

Jemné brambory zmrazené 200-400 12-16 200 

Široké brambory zmrazené 200-400 12-20 200 

Bramborové hranolky 200-400 18-22 180 

Brambory 200-350 18-25 180 

Brambory nakrájené na kostičky 200-400 18-22 180 

Klobásy 100-300 13-15 200 

Kuřecí prso 100-300 10-15 180 

Nugety zmrazené 100-300 6-10 200 

Sladké občerstvení 300 18-22 180 

 

* Promíchejte ingredience v polovině času přípravy. 

* Přidejte 1/2 lžíce oleje. 

 

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ 

-Výrobek pro potravinářské použití. 

-Před každým použitím, a také před prvním použitím, omyjte výrobek mýdlem a vodou. 

-Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od elektrické sítě. 

- Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout. 

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly spotřebič poškodit. 

-Při čištění příslušenství je ponořte do mýdlové vody, opláchněte a poté nechte postupně uschnout. 

-Nikdy neponořujte celý spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. 

 

TECHNICKÁ DATA 

220-240V ~ 50 / 60Hz 1450W 

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 2014/30 

/ EU o elektromagnetické kompatibilitě. 

 

OCHRANA SMĚRNICE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2002/96 / ES 

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. 

Pokud vedle produktu vidíte symbol přeškrtnuté odpadkové koše na kolech, znamená to, že produkt odpovídá evropské 

směrnici 2002/96 / ES. Získejte informace o místním recyklačním systému pro elektrické a elektronické výrobky. 

Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tím, že je hodíte do běžných košů doma. Správná recyklace 

použitého produktu pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. 

 

RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Obal 

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud 

chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru odpadu, které 

jsou vhodné pro každý typ odpadu. 

 

 Elektrické a elektronické výrobky 

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej předat 

společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického odpadu (WEEE). 

Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 

 


