Multifunkčný hrniec a pomalý hrniec R-2845

SK

Návod na použitie

MULTIFUNKČNÝ HRNIEC A POMALÝ HRNIEC
R-2845

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu.
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE
• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke,
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
UPOZORNENIE
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov.
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora,
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
• Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte
zo sieťovej zásuvky.
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený
alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému
servisnému stredisku.
• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
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Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre
použitie vo vonkajších priestoroch.
Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla,
ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo stola.
Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály a uložte ich mimo dosahu
detí.
Spotrebič používajte s plne rozvinutým napájacím káblom.
Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
Nezapájajte spotrebič do el. siete bez riadne umiestnenej vnútornej nádoby.
Uistite sa, že je veko počas prevádzky riadne umiestnené.
Potraviny patrí len do vnútornej nádoby. Neumiestňujte potraviny do vonkajšej
nádoby.
Nepoužívajte vnútornú nádobu na bežnom sporáku alebo v rúre.
Nezapínajte spotrebič s prázdnou vnútornou nádobou. Množstvo potravín v
nádobe musí dosahovať minimálne ½ nádoby.
Nádobu neprepĺňajte.
Nevkladajte do vnútornej nádoby mrazené alebo chladné potraviny, ak je
horúca.
Nedávajte horúcu vnútornú nádobu do chladnej vody alebo do mrazničky.
Nepoužívajte spotrebič s poškodenou vnútornou nádobou.
Veko aj nádoba sú krehké, zaobchádzajte s nimi opatrne.
Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov ako napr. záclon,
utierok na riad a pod. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti stien alebo nábytku,
aby nedošlo k ich poškodeniu vychádzajúcou parou.
Zaistite dostatočný priestor okolo spotrebiča pre cirkuláciu vzduchu počas
prevádzky.
Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy
používajte len rukoväť a tlačidlá. Pre manipuláciu s horúcim spotrebičom
používajte ochranné rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nádobou s horúcimi
potravinami.
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Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky.
Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z
el. siete.
Horúcu nádobu a veko odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
Nevystavujte spotrebič výkyvom teplôt.
Neukladajte na spotrebič žiadne predmety.
Nenechávajte počas prevádzky v spotrebiči kuchynské náčinie.
Mrazené mäso pred varením najprv rozmrazte.
Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte
priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
Spotrebič po použití vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.

POPIS SPOTREBIČA
1. Sklenené veko
2. Nepriľnavá vyberateľná
nádoba
3. Rukoväť
4. Ovládací panel
5. Telo spotrebiča
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POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
1.
2.
3.
4.

Displej
Prepínač programov
Tlačidlo Tlačidlo nastavenia času
a teploty
5. Tlačidlo +

POUŽITIE SPOTREBIČA
• Odstráňte všetky obalové materiály a samolepky.
• Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne
umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".
• Pred umiestnením vyberateľné nádoby do spotrebiča sa vždy uistite, že je jej
vonkajší povrch čistý a suchý.
• Zapojte spotrebič do el. siete.
• Prepínačom programov zvoľte požadovaný program. K dispozícii je 7
programov:
• Pomalé varenie (Slow Cook) - High (vyššia teplota), Low (nižšia
teplota), Warm (funkcia udržiavania teploty)
• Ryža (Rice), Fritovanie (Fry), Soté (Sauté), Varenie v pare (Steamer)
• Pre nastavenie času stlačte tlačidlo nastavenia času a teploty (na displeji sa
zobrazí 00:00) a tlačidlami + a - nastavte požadovaný čas.
• Pre nastavenie teploty stlačte opäť tlačidlo nastavenia času a teploty (na
displeji sa zobrazí 000C) a tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu.
Pozn.: Vlastné nastavenie teploty alebo času je možné iba pri vybraných
programoch.
• Po dokončení nastavenia času a teploty sa spotrebič po 3 sekundách
automaticky uvedie do prevádzky.
• Po skončení programu spotrebič vydá zvukový signál a prepne sa do
pohotovostného režimu (na displeji sa zobrazuje "0000").
• Pre vypnutie programu alebo reset nastavenia otočte prepínač programov do
pozície vypnuté (OFF).
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POPIS PROGRAMOV
POMALÉ VARENIE (SLOW COOK)
• Umiestnite potraviny do vyberateľnej nádoby a prikryte vekom.
• Zapojte spotrebič do el. siete.
• Nastavte prepínač programov na jeden z programov pomalého varenia:
vyššiu teplotu (High), nižšiu teplotu (Low) alebo funkciu pre udržiavanie
teploty Keep Warm (Warm).
• Nastavenie času je možné po 30 minútach v rozmedzí 0,5-24 hodín. Nie je
možné nastaviť požadovanú teplotu.
• Predvolené nastavenie času pomalého varenia pri vyššej teplote (High) sú 4
hodiny.
• Predvolené nastavenie času pomalého varenia pri nižšej teplote (Low) je 8
hodín.
• Predvolené nastavenie funkcie Keep Warm je 6 hodín. Táto funkcia slúži pre
udržiavanie teploty pokrmu.
• Pri nastavení programu vyššia alebo nižšia teplota sa spotrebič po skončení
programu automaticky prepne do funkcie Keep Warm pre udržanie teploty
pokrmu.
RYŽA (RICE)
• Umiestnite ryžu a vodu do vyberateľnej nádoby a prikryte vekom.
• Zapojte spotrebič do el. siete.
• Nastavte prepínač programov na program Ryža (Rice).
• Predvolené nastavenie teploty je 100 °C a času 50 minút. Vlastné nastavenie
teploty ani času nie je možné.
• Po skončení programu spotrebič vydá zvukový signál a prepne sa do
pohotovostného režimu (na displeji sa zobrazuje "0000").
FRITOVANIE (FRY)
• Nalejte olej do vyberateľnej nádoby a pripravte si potraviny.
• Zapojte spotrebič do el. siete.
• Nastavte prepínač programov na program Fritovanie (Fry).
• Predvolené nastavenie teploty je 160 °C a času 30 minút.
• Vlastné nastavenie teploty je možné po 20 °C v rozmedzí 120 °C-200 °C.
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Vlastné nastavenie času je možné po 5 minútach v rozmedzí 10 minút-1,5
hodiny (podržaním tlačidla bude nastavenie prebiehať rýchlejšie).
Po dokončení nastavenia sa spotrebič automaticky začne nahrievať. Počas
nahrievania displej zobrazuje "---". Po dokončení nahriatí sa na displeji
zobrazí nastavený čas a teplota. Potom môžete do nádoby umiestniť fritovací
kôš s potravinami.
Maximálne množstvo oleja vo vyberateľnej nádobe je 2,5 l. Fritovací kôš
neplňte potravinami viac ako do 2/3.

SOTÉ (SAUTÉ)
• Nalejte olej do vyberateľnej nádoby a pripravte si potraviny.
• Zapojte spotrebič do el. siete.
• Nastavte prepínač programov na program Soté (Sauté)
• Predvolené nastavenie teploty je 200 °C a času 1 hodina.
• Vlastné nastavenie teploty je možné po 50 °C v rozmedzí 50 °C-200 °C.
• Vlastné nastavenie času je možné po 5 minútach v rozmedzí 5 minút-1,5
hodiny.
• Po dokončení nastavenia sa spotrebič automaticky začne nahrievať. Počas
nahrievania displej zobrazuje "---". Po dokončení nahriatí sa na displeji
zobrazí nastavený čas a teplota. Potom môžete do nádoby umiestniť
pripravenej potraviny.
• Počas varenia odporúčame použiť veko.
VARENIE V PARE (STEAMER)
• Vložte do vyberateľnej nádoby rošt na varenie v pare a nalejte do nádoby
vodu (hladina musí byť nižšia než rošt). Pripravte si potraviny a umiestnite ich
na rošt.
• Zapojte spotrebič do el. siete.
• Nastavte prepínač programov na program Varenie v pare (Steamer).
• Predvolené nastavenie teploty je 100 °C a času 30 minút. Vlastné nastavenie
teploty nie je možné.
• Vlastné nastavenie času je možné po 5 minútach v rozmedzí 10 minút-1,5
hodiny.
• Počas varenia použite veko.
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TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Pomalé
Vysoká teplota
varenie
Nízka teplota
Keep Warm
Ryža
Fritovanie
Soté
Varenie v pare

Čas
0,5-24 h
50 min
10 min-1,5 h
5 min-1,5 h
10 min-1,5 h
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Teplota
100 °C
90 °C
70 °C
100 °C
120-200 °C
50-200 °C
100 °C

ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte
vychladnúť.
• Spotrebič čistite po každom použití.
• Vyberateľnú nádobu a veko umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským
saponátom, opláchnite a osušte. Na odstránenie pripečených zvyškov
potravín použite hubku. Pred ďalším použitím musia byť nádoba úplne suchá.
• Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
• Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody ani inej kvapaliny.
• Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Menovitý rozsah napätia
Menovitý kmitočet
Menovitý príkon
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220-240 V
50 Hz
1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň
vzťahujú.
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