ZAVAŘOVACÍ HRNEC
HRNIEC NA ZAVÁRANIE

STERILOVANÉ VEPŘOVÉ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
STERILIZOVANÉ BRAVČOVÉ VO VLASTNEJ ŠŤAVE
Sklenice 0,7 l - 1 lžička soli
Maso nakrájené na větší kousky, nejlépe kombinovat bůček s kýtou a nahoru přidat kus kůže.
Dáme do sklenice do výše 2,5 cm pod okraj. Přidáme sůl a 1 lžíci vody. Sterilujeme 1,5 hodiny
a druhý den znovu 1 hodinu nebo 2,5 hodiny naráz. Nezapomeňte, že je nutné použít víčka na
zavařování masa.
Zavárací pohár 0,7 l - 1 lyžička soli
Mäso nakrájané na väčšie kúsky, najlepšie kombinovať bôčik so stehnom a na vrch pridať kus
kože. Dáme do zaváracích pohárov do výšky
2,5 cm pod okraj. Pridáme soľ a 1 lyžicu vody. Sterilizujeme 1,5 hodiny a druhý deň znovu 1 hodinu
alebo len 2,5 hodiny na jeden raz. Nezabudnite,
že je nutné použiť viečka na zaváranie mäsa

KOMPOT Z HOKAIDA
KOMPÓT Z HOKAIDA
1 kg hokaida, 2 hřebíčky, 1 lžička kyseliny
citronové, 200 g cukru, 1 l vody, 1 celá skořice, 1 lžíce ananasové tresti
Hokaido očistíme, (neloupeme) a odvážíme požadované množství. Nakrájíme na kostičky. Do vody
nasypeme cukr a kyselinu a rozpustíme. Vsypeme koření, hokaido a přivedeme k varu. Vaříme
cca 5 minut. Vlijeme ananasovou tresť a zamícháme. Horký ananasový kompot plníme do čistých
sklenic. Sterilujeme při 90 °C cca 10 minut.
1 kg hokaido, 2 klinčeky, 1 lyžička kyseliny
citrónovej, 200 g cukru, 1 l vody, 1 celá škorica, 1 lyžica ananásovej esencie
Hokaido očistíme, (nelúpeme) a odvážime požadované množstvo. Nakrájame na kocky. Do vody
vsypeme cukor a kyselinu a rozpustíme. Vsypeme
korenie, hokaido a privedieme do varu. Varíme
cca 5 minút. Vlejeme ananásovú esenciu a zamiešame. Horúci ananásový kompót plníme do čistých zaváracích pohárov. Sterilizujeme pri 90°C
cca 10 minút.

NAKLÁDANÉ HOUBY SE ZELENINOU
NAKLADANÉ HUBY SO ZELENINOU
Houby, mrkev, celer, květák, červená paprika,
feferonky, cibule
Cibuli oloupeme a nakrájíme na silnější kolečka, malé
cibulky necháme vcelku. Mrkev a celer rozkrájíme na
kostičky, květák naporcujeme na malé růžičky, feferonky ponecháme celé. Na zavařování vybíráme tvrdé
hříbkovité houby. Po očištění je propereme ve studené vodě, rozkrájíme je na menší části a povaříme
asi 3 minuty v mírně slané vodě. Předvařené houby
scedíme, propláchneme studenou vodou a necháme
okapat. Houby prokládáme zeleninou, poměr zeleniny je libovolný. Do každé sklenice dáme podle chuti
feferonku a zalijeme oblíbeným lákem. Sterilujeme ve
vodě ohřáté 25 minut při 90 °C.
Huby, mrkva, zeler, karﬁol, červená paprika,
feferónky, cibuľa
Cibuľu olúpeme a nakrájame na silnejšie kolieska,
malé cibuľky necháme vcelku. Mrkvu a zeler rozkrájame na kocky, karﬁol nakrájame na malé ružičky,
feferónky ponecháme celé. Na zaváranie vyberáme
tvrdšie huby. Po očistení ich prepláchneme v studenej vode, rozkrájame ich na menšie časti a povaríme
asi 3 minúty v mierne slanej vode. Predvarené huby
scedíme, prepláchneme studenou vodou a necháme
odkvapkať. Huby prekladáme zeleninou, pomer zeleniny je ľubovoľný. Do každého pohára dáme podľa
chuti feferónku a zalejeme obľúbeným nálevom. Sterilizujeme vo vode ohriatej 25 minút pri 90 °C.

NAKLÁDANÉ PAPRIKY
Červené masité papriky (nemusí být kapie,
ale papriky musí být silné), olej, nálev připravený z Deka nebo jiný oblíbený lák
Do sklenice dáme 1 lžíci oleje, poskládáme očištěné, na čtvrtky po délce rozkrájené papriky.
Zalijeme připraveným teplým nálevem a na vrch
nalijeme opět 1 lžíci oleje. Lahve uzavřeme a sterilujeme 10-15 min při 90 °C.
Červené mäsité papriky (nemusia byť kapie, ale papriky musia byť hrubšie), olej,
nálev pripravený z Deka alebo iný obľúbený nálev
Do zaváracích pohárov dáme 1 lyžicu oleja, poskladáme očistené, na štvrtky po dĺžke rozkrájané
papriky. Zalejeme pripraveným teplým nálevom a
na vrch nalejeme opäť 1 lyžicu oleja. Poháre uzavrieme a sterilizujeme 10-15 min pri 90 °C.

ZAVAŘOVANÁ STROUHANÁ JABLKA
ZAVÁRANÉ STRÚHANÉ JABLKÁ
Jednoduché je zaváření strouhaných jablek ke snadné přípravě štrúdlu nebo koláčů.
Očištěná jablka nastrouháme na hrubém struhadle a natlačíme do zavařovacích sklenic. Nadbytečnou šťávu vylijeme – můžete vypít. Můžete
zasypat 1 lžící cukru krystal. Sterilujeme 25 minut
při 90 °C.
Jednoduché je zaváranie strúhaných jabĺk
k ľahkej príprave štrúdlí alebo koláčov.
Očistené jablká nastrúhame na hrubom strúhadle
a natlačíme do zaváracích pohárov. Nadbytočnú
šťavu vylejeme – môžete vypiť. Môžete nasypať
1 lyžicu kryštálového cukru, ak sú kyselé. Sterilizujeme 25 minút pri 90 °C.

ČALAMÁDA
1 hlávka zelí, 2 zelené papriky, 2 červené
papriky, 2 žluté papriky, 3 cibule, 5 mrkví,
0,4 l octa, 0,3 l oleje, 0,4 kg krystalového
cukru, 0,14 kg soli.
Zeleninu nakrájejte na nudličky. Přidejte cukr,
sůl, ocel a olej. Nechte do druhého dne odležet.
Zelenina pustí šťávu - není tak potřeba žádný nálev. Směs vložte do skleniček a podle potřeby šťávu dolijte. Sterilujte 25 minut při 80°C.
1 hlávka kapusty, 2 zelenej papriky, 2 červenej papriky, 2 žltej papriky, 3 cibule,
5 mrkvou, 0,4 l octu, 0,3 l oleja, 0,4 kg
kryštálového cukru 0,14 kg soli.
Zeleninu nakrájame na tenké pásiky, cibuľu a papriku na tenké kolieska. Pridáme cukor, soľ, ocot
a olej – premiešame. Necháme do druhého dňa
odstáť. Zelenina pustí šťavu – to je vlastne nálev,
nie je potrebné pridať žiadny iný. Zmes plníme do
pohárov a sterilizujeme 25 minút pri 80 °C.

ORIENTAČNÍ ZAVAŘOVACÍ TABULKA
ORIENTAČNÁ ZAVÁRACÍ TABUĽKA

Časy v tabulce platí až od dosažení požadované teploty a jsou
orientační. Záleží na teplotě
v místnosti zavařování apod.

karfiol

uhorky

ruž.

Časy v tabuľke platia až od dosiahnutia požadovanej teploty
a sú orientačné. Záleží na teplote
v miestnosti zaváranie apod.
UPOZORNĚNÍ: Sklenice jsou po ukončení zavařovacího cyklu horké. Dávejte pozor, abyste se nespálili. Při vyndávání sklenic z hrnce buďte opatrní a používejte ochranné rukavice (chňapky).
DOPORUČENÍ: Zavařeniny uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě.
OHŘEV TEKUTIN, UDRŽOVÁNÍ HORKÉ TEKUTINY, OHŘEV SVAŘENÉHO VÍNA
Toto zařízení je ideální pro přípravu a udržování teploty horkých nápojů jako je: punč, svařené víno, čaj, grog, atd. Buďte
opatrní při napouštění. Hladina kapaliny nesmí být vyšší než 4 cm pod horní okraj, jinak hrozí nebezpečí přetečení. Nasaďte
víko a následně vyberte požadovanou teplotu. Otáčením spínače proti směru hodinových ručiček, zvolíte nepřetržitý ohřev.
Zapněte přístroj - kapalina se nyní zahřívá a uchovává s nastavenou teplotou termostatu. Signalizační tón zazní po dosažení
požadované teploty. Tekutinu pravidelně míchejte, aby rozložení teploty bylo rovnoměrné. Alarm přepínače ON/OFF lze
nyní vypnout.
Umístěte šálek pod výpustný kohout a stiskněte páčku. Po naplnění ji uvolněte. Pokud chcete čerpat větší množství tekutiny
najednou, zatáhněte páku nahoru, dokud nezapadne na místo. Tekutina poteče, dokud páku opět neuvolníte.
UPOZORNENIE: Poháre sú po ukončení zaváracieho cyklu horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Pri vyberaní pohárov z hrnca buďte opatrní a používajte ochranné rukavice (chňapky).
ODPORÚČANIE: Zaváraniny uchovávajte na chladnom, tmavom a suchom mieste.
OHREV TEKUTÍN, UDRŽIAVANIE HORÚCEJ TEKUTINY, OHREV VARENÉHO VÍNA
Toto zariadenie je ideálne na prípravu a udržiavanie teploty horúcich nápojov, ako sú napríklad: punč, varené víno, čaj, grog
atď.
Buďte opatrní pri napúšťaní. Hladina tekutiny nesmie byť vyššia ako 4 cm pod horným okrajom zariadenia.
Nasaďte veko a následne zvoľte požadovanú teplotu. Otáčaním spínača proti smeru chodu hodinových ručičiek zvolíte nepretržitý ohrev. Zapnite prístroj – tekutina sa teraz zahrieva a uchováva s nastavenou teplotou termostatu. Signalizačný tón
zaznie po dosiahnutí požadovanej teploty. Tekutinu pravidelne miešajte, aby bola teplota rovnomerne rozložená. Alarm
prepínača ON/OFF sa teraz dá vypnúť.
Umiestnite šálku pod výpustný kohútik a stlačte páčku. Po naplnení ju uvoľnite. Ak chcete čerpať väčšie množstvo tekutiny
naraz, potiahnite páčku nahor, kým nezapadne na miesto. Tekutina potečie, kým páčku znovu neuvoľníte.

ZAVAŘOVACÍ HRNEC

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky President a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby
i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220-240 V / 50 HZ
Příkon
1800 W
Objem
27 l
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
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Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým prou
dem.
Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním
zářením, vlhkostí.
Teplota přístupných částí může být za provozu vysoká – nebezpečí popálení.
Nevkládejte materiály z papíru nebo plastu do vnitřního prostoru spotřebiče.
Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla a tlačítka. Pokud manipulujete s horkými částmi, používejte
kuchyňské rukavice (chňapky).
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a
tahem ji vypojte.
Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizo
vaným servisním střediskem.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené
osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
Přívodní kabel zapojte nejprve do zásuvky tlakového hrnce a až poté do síťové zásuvky.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
Před vypojením spotřebiče ze sítě se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
Spotřebič používejte ve větrané místnosti.
Během provozu můžete sundat víko pouze za podmínek doporučených výrobcem.
Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí před sestavováním nebo odnímáním příslušenství!
Nikdy nepřenášejte spotřebič, pokud je horký nebo obsahuje horké potraviny.
Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
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Obecné informace
Tento přístroj je určen k: zavařování, vaření, přípravě teplých nápojů, udržování horké tekutiny, blanšírování zeleniny,
sterilizaci moštu, atd.
Husté kapaliny musí být pomalu zahřívány pomalu a nepřetržitě míchány, aby se předešlo jejich připálení.
Zapnutí hrnce bez vody nebo jiné tekutiny může vést k poškození povrchu skloviny. Před opětovným použitím nechte
spotřebič vychladnout. Při přidávání vody do spotřebiče, který je v chodu, dbejte opatrnosti, hrozí opaření horkou párou.
Při prvním použití může vzniknout zápach, který ale po krátké době zmizí.
Kapacita
Zařízení má kapacitu 27 litrů. Hladina kapaliny nesmí být vyšší než 4 cm pod horní okraj zařízení. Maximálně 11 sklenic
o objemu 0,72 litru nebo 34 x sklenic o objemu 0,37 litru.
Důležité informace:
Před prvním použitím hrnec vyvařte.
Naplňte přístroj asi 6 litry vody, nastavte termostat na maximum, pak zapněte otočením časovačem ve směru hodinových ručiček na 60 minut. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne. Po ochlazení a vylití vody je
zařízení připraveno k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ
• Vložte zavařovací rošt do přístroje.
• Vložte uzavřené sklenice na rošt.
• Naplňte přistroj vodou do 75% výšky sklenic. Ujistěte se, že sklenice jsou dobře utěsněny tak, aby do nich nepronikla
žádná voda.
• Nasaďte víko.
• Otočte časovačem do pozice ON Continue.
• Nastavte požadovanou teplotu – viz tabulka a zapněte tlačítko zvukového signálu do pozice 1. Uvedené časy se vztahují
na skutečnou dobu vaření, která začíná běžet po dosažení nastavené teploty.
• Vaření může trvat až 90 minut. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, uslyšíte signalizační tón.
• Až uslyšíte tón, přepněte tlačítko zvukového signálu do pozice 0 a nastavte časovač. Chcete-li nastavit přístroj k nepřetržitému ohřevu, otočte časovačem proti směru hodinových ručiček.
• Nyní začne fáze ohřevu.
• Po pípnutí nastavte dobu vaření dle tabulky.
Upozornění: Uvedený čas a teploty jsou pouze orientační, závisí na množství vody a zralosti plodů, atd.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR!
• Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
• Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
• K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože
mohou povrch spotřebiče poškodit!
• Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
ČIŠTĚNÍ VÝPUSTNÉHO KOHOUTKU DOPORUČUJEME
Při čištění výpustného kohoutku doporučujeme odšroubovat výpustnou páku.
• Demontujte páku otočením protisměru hodinových ručiček.
• Umyjte výpustnou páčku jemným mýdlovým roztokem.
• Opláchněte ji v čisté vodě.
• Výpustným kohoutem nechte protékat slabý mýdlový roztok. Na odolné nečistoty uvnitř kohoutku použijte čistící
prostředek.
• Poté jej opláchněte pod čistou vodou.
• Nasaďte výpustnou páku zpět na výpustný kohout.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody. K jejich vyčištění použijte volně prodejné prostředky pro odvápnění (dbejte návodu jejich výrobce). Po odstranění vodního kamene opláchněte přístroj čistou vodou.
DOPORUČENÍ
• Kabel oviňte kolem cívky a zasuňte zástrčku do držáky ve středu základny přístroje.
• Zavařené ovoce skladujte na chladném a suchém místě.
UPOZORNĚNÍ: Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu tvaru víka.
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný
servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
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HRNIEC NA ZAVÁRANIE

POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky President a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní
po celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
230 V ~ 50 Hz
Príkon
1800 W
Objem
27 l
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepoužívajte spotrebič inak, než je opísané v tomto návode.
Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
Spotrebič je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, mimo iných zdrojov tepla.
Spotrebič umiestnite mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným
žiarením a vlhkom.
Teplota prístupných častí môže byť počas prevádzky vysoká – nebezpečenstvo popálenia.
Nevkladajte materiály z papiera alebo plastu do vnútorného priestoru spotrebiča.
Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a tlačidlá. Pokiaľ manipulujete s horúcimi časťami, použí
vajte kuchynské rukavice (chňapky).
Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a
ťahom ju vypojte.
Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by naň mohli dosiahnuť deti.
Spotrebič neprenášajte a neťahajte za prívodný kábel.
Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, chybu dajte ihneď odstrániť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spo
sobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej osoby
oboznámenej s obsluhou.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka.
Nepoužívajte iné príslušenstvo ako odporúča výrobca.
Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
Prívodný kábel zapojte najprv do zásuvky tlakového hrnca a až potom do sieťovej zásuvky.
Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel, aby ste odhalili možné poškodenie. Poškodený spotrebič ne
zapínejte.
Pred vypojením spotrebiča zo siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
Spotrebič používajte vo vetranej miestnosti.
Počas prevádzky môžete zložiť veko len za podmienok odporúčaných výrobcom.
Pred skladaním alebo odnímaním príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia!
Spotrebič nikdy neprenášajte pokiaľ je horúci alebo obsahuje horúce potraviny.
Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
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OPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Pokrievka
Úchytky
Hrniec
Časový spínač
Výpustný kohútik
Nastavenie teploty
Kontrolka zapnutia
Prepínač ON/OFF zvukového signálut

2

3

5
8
6

7

4

Všeobecné informácie:
Tento prístroj je určený na: zaváranie, varenie, prípravu teplých nápojov, udržiavanie horúcej tekutiny, blanšírovanie zeleniny, sterilizáciu muštu atď.
Husté tekutiny sa musia pomaly zahrievať, pomaly a nepretržite miešať, aby sa zabránilo ich pripáleniu.
Zapnutie hrnca bez vody alebo inej tekutiny môže mať spôsobiť poškodenie povrchu skloviny. Pred opätovným použitím dajte spotrebič vychladnúť. Buďte opatrní pri pridávaní vody do spotrebiča, ktorý je v prevádzke, hrozí oparenie horúcou parou.
Pri prvom použití môže vzniknúť zápach, ktorý však po krátkom čase pominie.
Kapacita:
Zariadenie má kapacitu 27 litrov. Hladina tekutiny nesmie byť vyššia ako 4 cm pod horným okrajom zariadenia.
Maximálne 11 pohárov s objemom 0,72 litra alebo 34 pohárov s objemom 0,37 litra.
Dôležité informácie:
Pred prvým použitím hrniec vyvarte.
Do prístroja nalejte asi 6 litrov vody, nastavte termostat na maximum, potom ho zapnite otočením časovača v smere
hodinových ručičiek na 60 minút. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj automaticky vypne. Po ochladení a vyliatí
vody je zariadenie pripravené na použitie.

NÁVOD NA POUŽITIE
• Vložte zavárací rošt do prístroja.
• Vložte uzavreté poháre na rošt.
• Naplňte prístroj vodou do 75% výšky pohárov. Uistite sa, že poháre sú dobre utesnené tak, aby do nich neprenikla
žiadna voda.
• Nasaďte veko.
• Otočte časovačom do pozície ON Continue.
• Nastavte požadovanú teplotu – viď tabuľka a zapnite tlačidlo zvukového signálu do pozície 1. Uvedené časy sa
vzťahujú na skutočnú dobu varenia, ktorá začína bežať po dosiahnutí nastavenej teploty.
• Varenie môže trvať až 90 minút. Akonáhle je dosiahnutá nastavená teplota, budete počuť signalizačný tón.
• Keď zaznie tón, prepnite tlačidlo zvukového signálu do pozície 0 a nastavte časovač. Ak chcete nastaviť prístroj k
nepretržitému ohrevu, otočte časovačom proti smeru hodinových ručičiek.
• Teraz začne fáza ohrevu.
• Po pípnutí nastavte dobu varenia podľa tabuľky.
Upozornenie: Uvedený čas a teploty sú iba orientačné, závisia od množstva vody a zrelosti plodov atď.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
POZOR!
• Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
• Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
• Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety,
pretože môžu poškodiť povrch spotrebiča.
• Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani ho neponárajte do vody!
ODPORÚČAME ČISTENIE VÝPUSTNÉHO KOHÚTIKA
Pri čistení výpustného kohútika odporúčame odskrutkovať výpustnú páčku.
• Odmontujte páčku otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek.
• Výpustnú páčku umyte jemným mydlovým roztokom.
• Opláchnite ju v čistej vode.
• Výpustným kohútikom nechajte pretekať slabý mydlový roztok. Na odolné nečistoty vnútri kohútika použite čistiaci
prostriedok.
• Potom ho opláchnite pod čistou vodou.
• Výpustnú páčku nasaďte späť na výpustný kohútik.
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
Pri bežnom používaní sa usadzujú nečistoty z vody. Na ich vyčistenie použite voľne predajné prostriedky na odvápnenie
(riaďte sa návodom ich výrobcu). Po odstránení vodného kameňa opláchnite prístroj čistou vodou.
ODPORÚČANIE
• Kábel oviňte okolo cievky a zástrčku zasuňte do držiaka uprostred základne prístroja.
• Zavarené ovocie skladujte na chladnom a suchom mieste.
UPOZORNENIE: Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu tvaru veka.
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do
zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom
úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa naňho vzťahujú.
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