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Tento návod k obsluze uschovejte 
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ 

  

Upozornění 
Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste 
do něj mohli později kdykoli nahlédnout.  
 

 Pozor 
1. Pro vaši bezpečnost odpovídá tento přístroj bezpečnostním ustanovením a směrnicím 

platným v době výroby (směrnice o nízkém napětí, o elektromagnetické kompatibilitě, o 
styku s potravinami, o životním prostředí apod.).  

2. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji (střídavý proud) odpovídá parametrům vaší 
elektrické sítě.  

3. Vzhledem k tomu, že v různých zemích jsou různé standardy pro elektrické sítě, 
doporučujeme, abyste výše uvedenou kompatibilitu ověřili u svého poskytovatele 
elektrické energie.  

4. Tento přístroj je určený pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání 
přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto 
případech zaniká i záruka.  

5. Jestliže je poškozený přívodní kabel či zástrčka, nebo pokud přístroj vykazoval závady, 
spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném případě 
se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.  

6. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. Když už se pro použití prodlužovací šňůry rozhodnete, 
musí být v dobrém stavu a odpovídat příkonu přístroje.  

7. Nenechávejte přívodní kabel přístroje volně viset. 
8. Neodpojujte od zdroje elektřiny taháním za kabel. 
9. Přístroj ihned po použití odpojte od zdroje elektřiny a dále v případě, že jej chcete 

přemístit a rovněž před čistěním.    
10. Tento přístroj mohou používat děti od osmi let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 
pokud byly předem poučeny o bezpečném používání přístroje a možných nebezpečích 
hrozících při jeho provozu.  

11. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let. 
12. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čištění. Dětem by 

však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.  
13. Zařízení není určeno k tomu, aby bylo řízeno přes externí časový spínač či dálkové 

ovládání. 
14. Při poškození nechte přívodní kabel vyměnit výrobcem, prodejcem či podobně 

kvalifikovanou osobou, v opačném případě může dojít ke vzniku škody či ublížení na těle.  
15. Přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorách.  



Popis přístroje 
 

 

 

1. Poklice s rukojetí 
2. Rošt pro vaření na páře 
3. Tělo přístroje 
4. Varná nádoba 
5. Fritovací vložka 

6. Tlačítka a ovládací panel 
 

 

Ovládací panel 
 

 
Pomocí ovládacího panelu můžete regulovat funkce, teplotu a čas: 

A: Displej – tlačítko teplota/čas 
Tímto tlačítkem nastavíte zobrazení času, nebo teploty, než začnete s nastavováním 
(záleží na zvoleném provozním režimu). 

B: Displej LED – zobrazení nastaven časovače 
pro nastavení režimů dušení při nízké teplotě, ohřev, pečicí trouba a pára. Zobrazuje 
také nastavení teploty při režimu pečicí trouba. 

C: Tlačítko pro volbu režimu vaření 

1. Varná deska 

2. Dušení při nízké teplotě 

3. Ohřev 

4. Pečicí trouba 

5. Pára 

D: Časovač/regulátor teploty 

Tímto tlačítkem nastavíte časovač, nebo změníte čas a teplotu (záleží na zvoleném 

provozním režimu). 

Před prvním použitím 

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. 

2. Odstraňte z přístroje všechny nálepky a etikety. (S výjimkou typového štítku!) 

3. Umyjte varnou nádobu, rošt a víko teplou vodou se saponátem. Varnou nádobu lze mýt 
v myčce, ovšem víko a podstavec do myčky nesmějí. Tělo hrnce otřete vlhkým hadříkem. 

4. Přístroj nikdy nepoužívejte bez těla přístroje (4). 
 

POUŽITÍ 
1. Varná deska 
Díky této funkci můžete pokrm opéct, aby před pomalým vařením zhnědnul a můžete jej tedy 
použít i jako pánev, aniž byste následně přistoupili k pomalému vaření. 
- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje. 
- Vložte potraviny, zakryjte poklicí a zapněte přístroj. 
- Zvolte režim varná deska (stovetop) k opečení pokrmu a když se přístroj začne zahřívat, 
rozsvítí se displej B a kontrolka. 
- Po použití otočte kolečko C do pozice OFF a odpojte od zdroje elektrického proudu. 
 
2. Dušení při nízké teplotě 
Zde můžete připravovat pokrmy jako jsou pokrmy z jednoho hrnce, tzv. eintopfy, omáčky, 
polévky či dusit maso. 
- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje. 
- Vložte potraviny, zakryjte poklicí a zapněte přístroj. 
- Funkční kolečko F otočte do polohy dušení při nízké teplotě (slow cook) a zvolte teplotu 
pomalého vaření nízkou nebo vysokou (low nebo high) – to záleží na zvoleném receptu. 
- Na displeji B se zobrazí 8:00 hodin pro nízké nastavení a 4:00 hodiny pro vysoké nastavení, 
což můžete zvolit. Časovač se spustí po 3 vteřinách. Tyto časy můžete změnit 
časovačem/regulátorem teploty (D), ovšem teplota je přednastavená a nelze ji měnit (95 – 
98°C). 
- Po procesu vaření přejde přístroj až na 12 hodin do režimu „automatické udržování teploty“. 
- Když budete s vařením hotovi, otočte funkční kolečko C do polohy OFF a odpojte přístroj od 
zdroje elektřiny. 



3. Udržování teploty 
- U potravin, které se připravovaly v režimu pomalého vaření nebo vaření na páře, se po 
ukončení programu přístroj automaticky přepne do režimu udržování teploty. 
- Tento režim můžete použít i pro pokrmy, které již jsou uvařené a chcete je udržovat teplé. 
Pokrmy můžete takto udržovat v teple 30 minut až 12 hodin.  
- Za tímto účelem otočte funkční kolečko C do polohy WARM. Dobu nastavíte 
časovačem/regulátorem teploty D. 
- Jakmile budete s ohřevem hotoví, otočte funkční kolečko C na OFF a odpojte od zdroje 
elektrického proudu. 
 
4. Pečicí trouba 
Tuto funkci můžete použít k pečení masa, grilování ryb či pečení koláčů a buchet. 
Naprogramovatelný časovač lze s pětiminutovými intervaly nastavit až na 6 hodin. 
- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje. 
- Vložte potraviny, zakryjte poklicí a zapněte přístroj. 
- Funkční kolečko C otočte do polohy OVEN, rozsvítí se kontrolka. 
- Na displeji se zobrazí „175“, kolečkem pro volbu teploty nastavte požadovanou teplotu 
(možný rozsah je od 120 °C do 220 °C). 
- Stiskněte tlačítko teplota/čas (A) na displeji a časovačem/regulátorem teploty (D) nastavte 
dobu přípravy. 
- Po 3 vteřinách se spustí časovač. 
UPOZORNĚNÍ: Během přípravy pokrmů lze čas a teplotu měnit. 
- Když je vaření u konce, časovač se na 2 minuty rozbliká a poté se přístroj automatiky vypne. 
- Když jste s přípravou hotovi, otočte funkční kolečko C na OFF a odpojte od zdroje 
elektrického proudu. Před další manipulací nechte přístroj vychladnout. 
 
5. Pára 
Tuto funkci můžete použít k rychlému a zdravému vaření na páře pouze za přívodu páry 
během procesu vaření. 
- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje. 
- Na rošt vložte potraviny a ten vložte do varné nádoby, do níž nalijete vodu (spotřeba 
zpravidla 1 l na 10 minut vaření na páře). Zakryjte poklicí. Pokud je při vaření třeba doplňovat 
vodu, opatrně nadzvedněte poklici a dolijte vodu o pokojové teplotě.  
- Zapojte přístroj do sítě a otočte funkční tlačítko C do polohy STEAMER. Rozsvítí se kontrolka. 
- Časovačem/regulátorem teploty D můžete nastavit čas dušení od 0 do 60 minut. Teplota je 
přednastavená na 100 °C a toto nastavení nelze měnit. 
- Po uplynutí nastavené doby přístroj automatiky přepne na 6 hodin do režimu udržování 
teploty, pokud v něm bude dostatek vody. V opačném případě se vypne. 
- Až budete s přípravou hotovi, otočte funkční kolečko C na OFF a odpojte od zdroje 
elektrického proudu. 
 
 

 

Čištění a údržba 
- Nikdy nepoužívejte drátěné kartáče nebo odírající předměty či přípravky.  
- Před prováděním údržby vždy nejprve přístroj odpojte od zdroje elektřiny. 
- Tělo přístroje nikdy nenamáčejte do vody.  
- Před čistěním a jakoukoli jinou manipulací nejprve vyčkejte, dokud přístroj zcela 

nevychladne. 
- Tělo přístroje a ovládací panel otírejte pouze vlhkým hadříkem. Pozor, některé čističe 

mohou způsobit smytí údajů na displeji, proto je lepší používat pouze vodu. 
- Do myčky smí pouze vnitřní varná nádoba. 
- Rošt a poklice do myčky nesmějí! 
-  Všechny díly vysušte. 
- Pokud se v hrnci nacházejí ulpělé zbytky potravin, nechte je odmočit. 
- Po nějaké době se na vnější straně hrnce může objevit černý film, který je normální, lze 

umýt. 
 
 

Technické údaje 
Jmenovité napětí: 220 – 240 V    
Jmenovitá frekvence: 50Hz 
Tepelný výkon: 1350 W 
 

Likvidace 

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako 
elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí 
vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. 
Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se 
můžete dozvědět u svých místních úřadů. 

 
 
 
 
 
 
 
Distributor pro ČR: 
barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Dovozce do EU: 
B.S.D TRADE B.V.B.A. 
Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie 


