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NÁVOD NA POUŽÍVANIE – ČASŤ TLAKOVÝ HRNIEC

Pred použitím nového spotrebiča
si pozorne prečítajte všetky pokyny a odložte si ich pre budúce použitie

WWW.SALENTE.CZ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri používaní tlakových hrncov treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:
1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
2. Spotrebič počas činnosti nenechávajte bez dozoru.
3. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte rukoväť alebo ovládacie prvky.
4. Ak sa tlakový hrniec používa v blízkosti detí, vyžaduje sa prísny dohľad.
5. NEDOVOĽTE deťom za žiadnych okolností pracovať so spotrebičom.
6. Tlakový hrniec neumiestňujte do vyhriatej rúry.
7. Pri manipulácii s tlakovým hrncom obsahujúcim horúcu tekutinu treba byť veľmi opatrní.
8. Nepoužívajte tlakový hrniec na iné než na určené účely.
9. Výrobok nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
10. Tento spotrebič varí pod tlakom. Nesprávne používanie môže mať za následok zranenie
oparením.
11. Pred použitím skontrolujte, či je spotrebič dobre zavretý. Pozri „Návod na obsluhu“.
12. Nenapĺňajte spotrebič nad 2/3 objemu. Pri varení pokrmov, ktoré počas varenia
zväčšujú svoj objem, ako je ryža alebo sušená zelenina, nenapĺňajte spotrebič nad 1/2
objemu. Preplnenie môže zvýšiť riziko upchatia odvzdušňovania, čo má za následok
nadmerný tlak v spotrebiči. Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok
zranenie osôb a/alebo poškodenie spotrebiča.
13. Uvedomte si, že niektoré potraviny, ako je jablkové pyré, brusnice, krúpy, ovsené
vločky a iné obilniny, hrach, rezance, makaróny, rebarbora a špagety môžu peniť a praskať,
a tak upchať zariadenie na uvoľnenie tlaku (odvzdušnenie). Tieto potraviny by sa v
tlakovom hrnci nemali variť.
14. Keď sa dosiahne normálny prevádzkový tlak, stlmte ohrev, aby sa všetka tekutina, ktorá
vytvára paru, neodparila.
15. Pred použitím vždy skontrolujte, či zariadenie na uvoľnenie tlaku nie je upchaté.
16. Tlakový hrniec neotvárajte, dokým nevychladne a neuvoľní sa všetok vnútorný tlak.
Ak je ťažké uvoľniť rukoväť, znamená to, že hrniec je stále pod tlakom - neotvárajte ho
násilím. Akýkoľvek tlak v hrnci môže byť nebezpečný. Pozri Návod na obsluhu.
17. Tento tlakový hrniec nepoužívajte na tlakové smaženie s olejom.
18. NEPOKLADAJTE výrobok do blízkosti horľavých materiálov a NEPOUŽÍVAJTE ho
vo vlhkom prostredí.
19. NEPOŠKOĎTE tesniacu gumu a NENAHRÁDZAJTE ju ničím iným než náhradnou
gumou určenou pre tento spotrebič.

20. NEMANIPULUJTE s oceľovým krúžkom vo veku (2) žiadnymi nástrojmi ani
vonkajšou silou. Ak je oceľový krúžok poškodený, spotrebič okamžite prestaňte používať
a vymeňte veko.
21. Filter (17) pravidelne čistite, aby bol čistý aj hrniec.
22. NIKDY ničím nezaťažujte obmedzovací ventil tlaku (3) ani ho nevymieňajte za nič, čo
nie je určené na použitie s týmto spotrebičom.
23. Povrch kontaktu vnútorného hrnca (6) a elektronického ohrievača (14) musí byť vždy
čistý. NEPOUŽÍVAJTE vnútorný hrniec s inými zdrojmi tepla. NEVYMIEŇAJTE
vnútorný hrniec za žiadny iný, ktorý neodporúča výrobca.
24. Jedlo by sa nemalo udržiavať v teple dlhšie než 4 hodiny, aby sa zachovala jeho
čerstvosť. Tlakový hrniec by sa nemal používať nepretržite dlhšie než 6 hodín. Ak sa
bezpečnostné opatrenia nedodržiavajú, môže dôjsť k vážnym zraneniam alebo k
poškodeniu.
25. Ak sa pri varení okolo veka (2) uvoľňuje para, spotrebič okamžite odpojte z
elektrickej siete, nechajte vychladnúť, vyberte obsah a vráťte výrobcovi na výmenu alebo
opravu. Zariadenie na uvoľnenie tlaku bolo aktivované. Toto je bezpečnostné opatrenie,
ktoré upozorní užívateľa, že zariadenie na obmedzenie tlaku nefunguje správne.
26. Ak počas varenia dôjde k akejkoľvek poruche tlakového hrnca, spotrebič prestaňte
používať a vráťte ho výrobcovi na výmenu alebo opravu.
27. Kábel nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pultu, ani dotýkať sa horúceho povrchu.
28. Pred čistením spotrebiča a ak tiež, ak ho nepoužívate, ho odpojte zo zásuvky. Pred
nasadením alebo vybratím dielov ho nechajte vychladnúť.
29. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo pri poruche či
inom poškodení. Kontaktujte kvalifikovaného technika, ktorý vykoná kontrolu, opravu
alebo elektrické či mechanické nastavenie. Výrobok NEROZOBERAJTE ani
NEVYMIEŇAJTE diely za diely, ktoré nie sú pre tento spotrebič určené.
30. Najprv pripojte zástrčku k spotrebiču, potom zapojte kábel do zásuvky v stene. Ak
chcete spotrebič odpojiť, vypnite všetky ovládacie prvky a potom vytiahnite zástrčku zo
zásuvky v stene.
31. Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.
32. Neumiestňujte spotrebič na horúci plynový alebo elektrický varič ani do jeho blízkosti,
ani do vyhriatej rúry.
33. Akýkoľvek iný úkon by mal robiť zástupca autorizovaného servisu.
34. Použitie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže spôsobiť zranenie.

ODLOŽTE SI TIETO
DOMÁCNOSTI

POKYNY

IBA PRE

POUŽITIE

V

POKYNY PRI UZEMNENÍ: Tento spotrebič musí byť uzemnený. Je vybavený káblom s
3 hrotmi s uzemnenou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne
inštalovaná a uzemnená.
Upozornenie: Nesprávne použitie uzemneného kábla môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom. V prípade potreby sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. Nepokúšajte sa
tento bezpečnostný prvok zmeniť úpravou zástrčky.
K dispozícii je krátky napájací kábel, ktorý znižuje nebezpečenstvo vyplývajúce zo
zapletenia a zakopnutia o dlhší kábel. Ak treba použiť predlžovací kábel, mal by byť
umiestnený tak, aby nepresahoval cez pult alebo dosku stola, kde by zaňho mohli ťahať
deti, alebo by o neho mohli zakopnúť a:
1) Používajte len predlžovací kábel s dostatočným prierezom schválený pre danú oblasť
používania.
2) Označená hodnota predlžovacieho kábla musí byť rovnaká alebo vyššia než hodnota
tohto spotrebiča. Elektrický výkon je uvedený na spodnej strane tohto spotrebiča

O TLAKOVOM HRNCI
Tento tlakový hrniec využíva vyspelú technológiu, takže vy a vaša rodina si môžete
vychutnať výhody lepšieho, rýchlejšieho a zdravšieho varenia. Tlakový hrniec utesní
ingrediencie v pare a varí teplejšie a rýchlejšie pri zachovaní dôležitých živín pre zdravšie
stravovanie. Rýchle varenie s menším množstvom vody šetrí dôležité prírodné zdroje a
energiu! Toto je najjednoduchší tlakový hrniec na trhu. Môže sa zdať, že je to zložitý
prístroj, ale môžete si byť isti, že tento tlakový hrniec sa ľahko ovláda, rýchlo a jednoducho
sa v ňom pripravujú pokrmy a vôbec, šetrí peniaze! Prijmite naše poďakovanie za
zakúpenie nášho tlakového hrnca a užívajte si varenie!
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Ak sa výrobok nebude používať podľa návodu,
hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenie osôb. Ochrana
proti úrazu elektrickým prúdom je zaistená iba v prípade, ak je hlavný napájací kábel
pripojený k správne uzemnenej napájacej zásuvke 220 - 240 V |50 Hz.
• Tento výrobok sa smie používať iba v SUCHÝCH priestoroch INTERIÉRU a NIE JE
určený na komerčné použitie.
• Všetky diely a príslušenstvo tohto spotrebiča sa musia používať podľa návodu. Všetky

diely a príslušenstvo musia byť originály dodané výrobcom. Všetky ostatné diely alebo
príslušenstvo, ktoré nie sú pre tento spotrebič určené, sú prísne zakázané.
• Používanie predlžovacieho kábla, napájacieho adaptéra a iných elektrických zariadení sa
neodporúča.
LED INDIKÁTOR CHYBY:
Ak sa na displeji tlakového hrnca objaví niektorý z nižšie uvedených chybových kódov,
odpojte napájací kábel a po 10 minútach ho znova zapojte. Ak zostane zobrazený chybový
kód, obráťte sa na výrobcu a požiadajte o náhradný diel.

IDENTIFIKÁCIA DIELOV
1. Rukoväť
2. Veko
3. Obmedzovací ventil tlaku
4. Bezpečnostný ventil (vonkajší
pohľad)
5. Bezpečnostný ventil (vnútorný
pohľad)
6. Vnútorný hrniec
7. Vonkajší hrniec
8. Rukoväte hlavného tela hrnca
9. Horný krúžok
10. Ovládací panel
11. Napájací kábel
12. Kondenzačná nádobka
13. Hlavné telo hrnca
14. Vykurovacia doska

15. Spodný krúžok
16. Tesniaci krúžok pre bezpečnostný ventil
17. Filter
18. Gumený tesniaci krúžok
19. Snímač
20. Opierka veka (západky veka
na oboch bočných rukovätiach)
21. Držadlo pre opierku veka

22. Tlačidlo na uvoľnenie veka
23. Parák z antikorovej ocele
24. Pokrievka z tvrdeného skla
25. Odmerka
26. Lyžica
27. Stojan
28. Košík
29. Parný stojan
PRÍSLUŠENSTVO
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AKO POUŽÍVAŤ OVLÁDACÍ PANEL

RYŽA
POLIEVKA

A

VAJCIA

C

D
E

EPara
OVSENÁ KAŠA

MÄSO/ZMES

BRAVČOVÉ & REBRÁ

FAZUĽA/CHILLI

DEZERT

HYDINA

RIZOTO

VIACZRNNÝ

B

HOVÄDZI

J

ZELENINA

F

JOGURT

RESTOVAŤ

POMALÉ VARENIE

ODLOŽENÝ ŠTART

G

ÚROVEŇ TLAKU

OVLÁDANIE

H

UDRŽIAVAŤ TEPLÉ
ZRUŠIŤ

I
ŠTART

A-PONUKA POKRMOV: Pomocou týchto tlačidiel vyberte funkciu Ponuky pokrmov,
stlačením tlačidla ŠTART spusťte cyklus varenia.
B-FUNKCIA JOGURTU: Skladá sa z dvoch krokov – Pasterizácie a Kultivácie.
C-TLAČIDLO POMALÉHO VARENIA: Stlačením tohto tlačidla zvolíte program
Pomalého varenia.
D-TLAČIDLO ÚROVNE TLAKU: Toto tlačidlo slúži na výber úrovne tlaku varenia,
Nízky tlak alebo Vysoký tlak.
E-TLAČIDLO NA UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIE: Toto tlačidlo slúži na
udržiavanie teploty v tlakovom hrnci. Po varení sa tlakový hrniec automaticky prepne do
režimu udržiavania teploty. Stlačením tohto tlačidla KEDYKOĽVEK zrušíte
AKÚKOĽVEK funkciu.
F-TLAČIDLO PRE SAUTÉ: Stlačením tohto tlačidla zvolíte program Sauté.

G-TLAČIDLO ODLOŽENÉHO ŠTARTU: Odložený štart varenia po 30-minútových
krokoch; stlačte na zvýšenie času odloženia
H-NASTAVIŤ: Stlačte pre nastavenie množstva ingrediencií; prepínanie medzi režimami
Menej, Normálne a Viac. POZNÁMKA: Doba varenia závisí od množstva ingrediencií
I-OVLÁDACÍ GOMBÍK: Otáčaním nastavíte predvoľbu varenia alebo upravíte dobu
varenia. Stlačte pre nastavenie času zvolenej predvoľby
J-LCD DISPLEJ
LCD displej používa ikony, slová a čísla pre zobrazenie času, úrovne tlaku, režimov,
priebehu varenia a správ.
1) Ikona Odloženého štartu 2) Ikona Predohrevu 3) Ikona Natlakovania 4) Ikona
Udržiavania teploty

Zobrazenie času a správ
Indikátor úrovne tlaku
Indikátor režimu

Indikátor priebehu

Indikátor zvuku: zobrazuje, či je zvuk zapnutý alebo vypnutý, Bezpečnostné upozornenia
sú vždy zapnuté
Vypnutie zvuku: Stlačte tlačidlo UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIE aspoň na 3 s,
dokým sa ikona nezmení na ikonu
Zapnutie zvuku: Stlačte tlačidlo UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIE aspoň na 3 s,
dokým sa ikona nezmení na ikonu

Bežné správy

ZOSTAVENIE SKLENENEJ POKRIEVKY
**Tlakový hrniec je vybavený pokrievkou z tvrdeného
skla, ktorú možno použiť s funkciami POMALÉHO
VARENIA a UDRŽIAVANIA TEPLOTY. Nepoužívajte
túto sklenenú pokrievku s inými funkciami tohto tlakového
hrnca.
Montáž gombíka na sklenenú pokrievku bude vyžadovať
skrutkovač (nie je súčasťou dodávky).
Podľa schémy vľavo (obrázok 6) zostavte gombík na
sklenenej pokrievke.
1. Rukoväť
2. Základňa rukoväte
3. Telo sklenenej pokrievky
4. Silikónové tesnenie
5. Tesnenie
6. Skrutka M4
MONTÁŽ GUMENÉHO TESNIACEHO KRÚŽKA
Vždy sa ubezpečte, že gumený
tesniaci krúžok (18) je bezpečne
upevnený na kovovom krúžku v tvare
písmena Y na vnútornej strane
pokrievky (2). Ubezpečte sa, že ryha
Obrázky 1-2
v gumenom tesniacom krúžku (18)
sedí s vonkajším okrajom krúžka v tvare písmena Y po celom obvode.

Potom vložte krúžok v tvare písmena Y a gumený tesniaci
krúžok (18) naspäť do pokrievky (2) a ubezpečte sa, že otvor v
strede prierezu krúžka v tvare písmena Y je zarovnaný s
kovovým kolíkom v strede pokrievky (2). Pevne zatlačte dolu,
dokým nie je krúžok v tvare písmena Y upevnený na pokrievke
(2) (obrázky 1-2).
ZNAČKY NA VEKU TLAKOVÉHO HRNCA
Obrázok 3
Venujte pozornosť značkám „OPEN“ („OTVORENÝ“) a „CLOSE“ („ZAVRETÝ“) na
okraji telesa tlakového hrnca (13) a „
“ na okraji veka (2). Pre správne uzavretie a
zaistenie veka tlakového hrnca (2) vždy zarovnajte značky „CLOSE“ na hornom krúžku
(9) a „
“ na okraji veka (2) (obrázok 3).

MONTÁŽ KONDENZAČNEJ NÁDOBKY
Kondenzačná nádobka je číry kus plastu, ktorý zapadne do zadnej strany
tlakového hrnca, ako je znázornené na obrázku 4. Kondenzačnú
nádobku umiestnite do zadnej časti spotrebiča, dokým nezapadne na
miesto; ide o diel 12 v schéme na strane 6.
Obrázok 4
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OBMEDZOVACIEHO VENTILU TLAKU
UPOZORNENIE: Vyhnite sa vážnemu zraneniu. Pri nastavení
ventilu do polohy „VENTING“ („VYPUSTIŤ“) (obrázok 5)
vždy používajte kliešte alebo dlhý kuchynský nástroj.
POZOR HORÚCA PARA: PRI NASTAVENÍ DO POLOHY
„VENTING“ („VYPUSTIŤ“) DRŽTE RUKY A TVÁR OD
OBMEDZOVACIEHO VENTILU TLAKU.
Obrázok 5

PRD PRVÝM POUŽITÍM
1. Odstráňte obalové materiály, ako je lepenka, plasty a polystyrén, a zlikvidujte ich.

2. Všetky diely očistite mäkkou vlhkou handričkou alebo špongiou a dôkladne osušte.
3. Hrniec na varenie dôkladne umyte v umývačke na riad alebo teplou mydlovou vodou.
Opláchnite, utrite alebo nechajte vyschnúť a vložte do tlakového hrnca.

MONTÁŽ VEKA:
1. Ako otvoriť veko: Rukoväť (1)
pevne držte a stlačte červené tlačidlo
na uvoľnenie veka (22), otočte
vekom (2) v smere hodinových
ručičiek, dokým sa neuvoľní a zvislo
zdvihnite (obrázky 6-7);

obrázky 6-8

veko (2) môže stáť na opierke veka (20) (obrázok 8).
Poznámka: Pri nových jednotkách môže byť tesnenie veka (2) o niečo silnejšie, než je
obvyklé, veko preto môže ísť ťažko uvoľniť. Len čo bude veko (2) niekoľkokrát otvorené
a zatvorené, tesnenia povolí.

2. Ako zavrieť veko: Skontrolujte
gumený tesniaci krúžok (18) vnútri
veka (2) a ubezpečte sa, že je
správne nasadený na veku po celom
obvode.
Obrázky 9-11
(Pozor: Ak je gumený tesniaci krúžok poškodený, tlakový hrniec nepoužívajte. Obráťte sa
na zákaznícky servis a dajte ho opraviť alebo vymeniť).
Ak chcete veko (2) uzamknúť, odstráňte zvyšky jedla z okraja horného krúžka (9) hrnca,
aby ste zaistili správne utesnenie. Odstráňte veko (2) z opierky veka (20) (obrázok 9), držte
rukoväť (1) a veko uložte smerom dolu v polohe otvoreného veka (obrázok 10). Otáčajte
proti smeru hodinových ručičiek, dokým nedosiahnete polohu zatvoreného veka (obrázok
11). (Ozve sa zvuk uzamknutia).
Poznámka: Pre zaistenie správneho uzavretia veka (2) zarovnajte značky OPEN a CLOSE
na veku (2) a hlavnom telese (13).

TEST S VODOU
Pre overenie správneho nasadenia gumeného tesniaceho krúžka (18) pri prvom použití
odporúčame prečítať si nasledujúce pokyny, vnútorný hrniec (6) naplniť vodou do 2/3
objemu a varenie naprogramovať na 30 minút. Po dokončení vodu vylejte. Vnútorný hrniec
(6) opláchnite a vytrite dosucha. Tlakový hrniec je teraz pripravený na použitie.

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK VEKA
*Poznámka: Tento spotrebič má zabudovaný bezpečnostný prvok, ktorý zabraňuje
aktivácii všetkých funkcií, ak veko (2) nie je správne uzamknuté.
Funkciu varenia nemožno zvoliť, ak veko (2) nie je správne uzamknuté. Displej zobrazí
„LID“ („VEKO“) a bude nepretržite pípať, dokým veko (2) nebude správne uzamknuté.
Funkciu varenia nebudete môcť zvoliť.
Zabráni sa tak tomu, aby spotrebič varil bez správneho zaistenia veka. Funkcia Sauté bude
stále fungovať, lebo táto funkcia nepoužíva veko (2).

NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ZNAČKY HRNCA NA VARENIE
Vnútri odnímateľného hrnca na varenie sa nachádzajú dve sady značiek. Jedna strana je
označená nápisom „2/3 MAX PRESSURE COOK“ („2/3 MAX PRE VARENIE“), ktorý
udáva maximálne naplnenie pri varení akéhokoľvek jedla v tlakovom hrnci okrem ryže.
Druhá značka je MAX RICE CUP (MAX PRE RYŽU) sa používa pri varení ryže. Pri
tlakovom varení ryže tlakový hrniec nikdy nenapĺňajte vodou nad túto značku.
1. Otvorte veko, hrniec na varenie vyberte z tlakového
hrnca a pridajte jedlo a tekutiny.
POZNÁMKA: Celkový objem jedla a tekutiny nesmie
prekročiť 2/3 kapacity hrnca na varenie (obrázok 12).
Pri potravinách, ako je sušená zelenina a fazuľa, alebo
ryža a obilniny, nesmie celkový objem prekročiť 1/2
kapacity (obrázok 13). Preplnenie môže upchať
obmedzovací ventil tlaku, čo môže spôsobiť nadmerný
tlak.
Pri varení pod tlakom vždy používajte aspoň ½ šálky tekutiny.

Obrázok 12 - 13

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k vážnemu popáleniu pri varení iných pokrmov než ryže,
nikdy neprekračujte značku 2/3 MAX PRESSURE COOK kombinovaného objemu tekutín
a potravín znázornenú na obrázku 13.
Ubezpečte sa, že vnútorná nádoba, kde je umiestnená
vykurovacia doska (14), je predtým, než vložíte vnútorný
hrniec (6) do tlakového hrnca, čistá a suchá a hrniec
vyrovnajte tak, aby ste zaistili optimálny kontakt medzi
vnútorným hrncom a vykurovacou doskou (14) (obrázok 14)
Obrázok 14
3. Zatvorte a uzamknite veko.

4. Obmedzovací ventil tlaku (3) nastavte do polohy „Airtight“ („Utesniť“) a ubezpečte sa,
že bezpečnostný ventil (4) klesne.
5. Keď nastavujete obmedzovací ventil tlaku (3) do polohy
„Sealing“ („Utesniť“) alebo „Venting“ („Vypustiť“), zarovnajte
značku na obmedzovacom ventilu tlaku (3) so šípkou na rukoväti
(1), ako je znázornené na obrázku 15.
6. Napájací kábel zapojte do tlakového hrnca a potom do zásuvky
v stene. Na LCD displeji sa zobrazí 00:00 - OFF (VYPNUTÉ).
Obrázok 15

NÁVOD NA OBSLUHU
S bezpečne zaisteným vekom, zapnutým spotrebičom a zobrazeným LCD displejom zvoľte
tlačidlo pre požadovanú funkciu varenia podľa nasledujúcich pokynov.
Pre tlakový hrniec je naprogramovaných 18 funkcií Ponuky pokrmov. Sú to Ovsené vločky,
Polievka/Vývar, Hydina, Jogurt, Vajcia, Fazuľa/Chilli, Ryža, Varenie pod tlakom,
Mäso/Dusené mäso, Torty, Pomalé varenie, Para, Sauté, Viaczrnné potraviny, Risotto.
Základné časy sú naprogramované pre rýchle a jednoduché varenie pre malé porcie jedla
(menšie než 1,4 kg). Pri varení porcií nad 1,4 kg použite funkciu vlastného manuálneho
nastavenia. Každý základný čas je naprogramovaný tak, aby detegoval hmotnosť varených
potravín a množstvo tekutiny vnútri hrnca počas cyklu varenia. Spotrebič automaticky
vytvorí tlak, uvarí jedlo a po dokončení varenia prejde do režimu Udržiavanie teploty.

PREDVOĽBA VARENIA

MNOŽSTVO

DOBA VARENIA (MIN.)

(PRISPÔSOBIŤ)

Menej

NASTAVENIE

ČASU

8

Normálna

12

Viac

15

Menej

12

Normálna

15

Viac

20

Ryža

1 až 99 min.

1 až 99 min.

Polievka

Menej

4

Normálna

5

Viac

6

1 až 99 min.

Vajcia

Menej

20

Normálna

35

Viac

45

Menej

25

Normálna

30

Viac

40

Menej

10

Normálna

15

Viac

25

Menej

20

Normálna

40

Viac

45

Menej

30

Normálna

35

Viac

40

1 až 99 min.

Mäso/Dusené mäso

Fazuľa/Chilli

1 až 99 min.

1 až 99 min.

Hydina

Viaczrnné potraviny

Hovädzie

MANUÁLNE

1 až 99 min.

Hovädzie

1 až 99 min.

Menej
Normálna
Para

2 hodiny

1 až 4 hodiny

Viac
Menej

12

Normálna

15

Viac

20

Menej

13

Normálna

18

Viac

25

Menej

25

Normálna

40

Viac

50

Menej

20

Normálna

35

Viac

45

Menej

10

Normálna

15

Viac

20

Kaše

1 až 99 min.

Bravčové a rebrá

Dezert

Rizoto

Zelenina

1 až 99 min.

Pomalé varenie

1 až 99 min.

1 až 99 min.

24 hodín

Menej
Jogurt

1 až 99 min.

Normálna

8 hodín

Viac

Variť

Menej

30 min.

Normálna

6 hodín

Viac

9 hodín 30 minút

6 až 24 hodín

0,5 až 9,5 hodiny

N/A
Sauté

N/A
N/A

30

N
/A

PO VÝBERE TLAČIDLÁ PONUKY POKRMOV

1. Na displeji sa zobrazí predvolená doba varenia pre zvolený výber. Napríklad pri výbere
Ryža sa na displeji ukáže 00:12.
2. Stlačte tlačidlo START.
Rozsvieti sa ikona predohrev.
3. So vzrastajúcim teplom sa zvyšuje tlak, bezpečnostný ventil vyskočí. Množstvo tekutiny
a ďalších ingrediencií v tlakovom hrnci určuje dĺžku požadovaného času pre natlakovanie
hrnca - všeobecne 5 až 40 minút.
4. Napríklad pri varení ryže sa pri vytváraní tlaku na LCD displeji zobrazí ON. Vo chvíli,
kedy začne tlakové varenie, rozsvieti sa ikona Hermetizácia
. LCD displej zobrazuje
00: 12 a začína odpočítavanie.
5. Zdvihnutý bezpečnostný ventil značí, že spotrebič varí pod tlakom. Veko je teraz
uzavreté a nemožno ho otvoriť.

NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE OTVORIŤ VEKO POČAS
TLAKOM.

VARENIA POD

PO VÝBERE ÚROVNE TLAKU
Tlačidlo ÚROVEŇ TLAKU sa používa v kombinácii s tlačidlami Ponuky pokrmov.
Základný pracovný tlak je Vysoký tlak, tlačidlo „ÚROVEŇ TLAKU“ prepína nastavenie
tlaku medzi „Vysoký tlak“ (50-60 kPa) a „Nízky tlak“ (30-40 kPa) pre funkcie varenia pod
tlakom. Napríklad pri Polievkach najprv stlačte tlačidlo Polievka a nastavte dobu tlakového
varenia, indikátor Polievka bude blikať a indikátor Vysoký tlak bude zvýraznený,
jedenkrát stlačte Úroveň tlaku, rozsvieti sa indikátor Nízky tlak. Ak dvakrát stlačte tlačidlo
Úroveň tlaku, pracovný tlak bude vysoký.
Postupujte podľa krokov 3 - 5 na stránke 11.
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO UDRŽIAVANIA TEPLOTY
Keď je varenie dokončené, tlakový hrniec zapípa a automaticky prejde do režimu
Udržiavania teploty. Indikátor Udržiavania teploty a ikona Udržiavania teploty
sa
rozsvieti a na displeji sa zobrazí 66. Po 24 hodinách sa hrniec automaticky vypne.

než 4 hodiny. Kvalita a štruktúra potravín sa začne meniť po 1 hodine pri nastavení
Udržiavania teploty. Malé množstvo kondenzácie v hornom krúžku pri nastavení
Udržiavania teploty je normálne.
PRE RESETOVANÍ ALEBO ZRUŠENÍ
Užívateľ môže kedykoľvek resetovať alebo zrušiť akúkoľvek funkciu stlačením tlačidla
Udržiavanie teploty/Zrušenie, dokým sa na displeji nezobrazí 00:00 - OFF (VYPNUTÉ).
ODSTRÁNENIE VEKA PO VARENÍ POD TLAKOM
Po ukončení cyklu varenia pod tlakom sa spotrebič automaticky prepne do režimu
Udržiavania teploty. V tomto okamihu môžete uvoľniť tlak jedným z dvoch spôsobov –
Prirodzeným uvoľnením tlaku alebo Rýchlym uvoľnením tlaku.
1. Prirodzené uvoľnenie: Po varení pod tlakom nechajte spotrebič v režime Udržiavania
teploty. Tlak začne klesať – doba pre pokles tlaku závisí od množstva tekutiny v hrnci a od
doby, po ktorú bol tlak udržiavaný. Prirodzené uvoľnenie môže trvať 15 až 30 minút.
Počas tejto doby varenie pokračuje, takže sa odporúča pre niektoré
kusy mäsa, polievky, ryžu a niektoré dezerty. Keď sa tlak úplne
uvoľní, bezpečnostný ventil (4) klesne (obrázok 16) a veko sa
odomkne pre otvorenie. Veko sa neotvorí, ak sa neuvoľní všetok
tlak. Veko neotvárajte násilím. Ak je veko príliš pevné, nechajte
tlak úplne uvoľniť, než sa pokúsite veko otvoriť.
Obrázok 16
Rýchle uvoľnenie (odporúča sa pre potraviny, ktoré by mali byť Mierne prepečené alebo
Stredne opečené): Po varení pod tlakom bude hrniec pípať a prejde do režimu Udržiavania
teploty. Stlačte tlačidlo Udržiavanie teploty/Zrušenie a displej zobrazí 00:00 - OFF
(VYPNUTÉ). Pomocou kuchynskej rukavice alebo dlhého náčinia opatrne otočte
obmedzovací ventil tlaku (3) do polohy „Venting“ („Vypustiť“), aby ste uvoľnili tlak,
dokým bezpečnostný ventil (4) neklesne.
POZNÁMKA: Obmedzovací ventil tlaku bezprostredne po varení nemožno nastaviť na
pozíciu „Venting“ („Vypustiť“), pokým používate funkcie, ako je Kaša alebo Polievka.
DÔLEŽITÉ je, aby bezpečnostný ventil (5) klesol skôr, než sa pokúsite veko otvoriť
(obrázok 14).
POZOR -

HORÚCA PARA – NEBEZPEČENSTVO OPARENIA: NA OTOČENIE

VENTILU POUŽITE KLIEŠTE ALEBO DLHÉ NÁČINIE. RUKY A TVÁR DRŽTE
OD OBMEDZOVACIEHO VENTILU TLAKU (3)
AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU SAUTÉ
Toto nastavenie umožňuje variť pri vysokej teplote, bez veka, pred varením pod tlakom.
Pred varením pod tlakom väčšina pokrmov z restovania (Sauté) získa, lebo dostane zlatistú
farbu, bohatšiu a šťavnatejšu chuť. Ak chcete pred varením pod tlakom mäso alebo
zeleninu restovať (Sauté):
1. Odstráňte veko (2) zo spotrebiča.
2. Pridajte olej alebo maslo podľa receptu.
3. Stlačte tlačidlo SAUTÉ. Stlačením tlačidla Manuálne nastavenie nastavte dobu varenia.
Netreba stlačiť žiadne iné tlačidlo, po 10 sekundách sa program spustí. Na LCD displeji sa
zobrazí ON (ZAPNUTÉ).
4. Po predhriatí sa na displeji LCD zobrazí HOT (ZAHRIATE), potom vložte potraviny do
vnútorného hrnca.
5. Podľa potreby pokrm miešajte alebo otáčajte, dokým nedosiahne požadovanú farbu a
konzistenciu.
6. Ak chcete zrušiť funkciu SAUTÉ pred dokončením odpočítavania časovača, stlačte
tlačidlo UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIE.
-3 minúty odpočívať pred začatím
varenia pod tlakom. Ak spotrebič nespustí varenie pod tlakom, nechajte ho po
RESTOVANÍ (SAUTÉ) chladnúť dlhší čas pred zvolením inej funkcie.
AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU JOGURT
Výroba jogurtu pomocou tlakového hrnca je veľmi jednoduchá. Všetko, čo potrebujete, je
mlieko a trocha jogurtu s aktívnou kultúrou! Proces sa skladá z dvoch častí: Pasterizácie
mlieka a kultivácie jogurtu. Pri výrobe jogurtu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Pasterizácia
1. Oceľový hrniec umiestnite do základne a tlakový hrniec zapojte. Na LCD displeji sa
zobrazí OFF (VYPNUTÉ).
2. Mlieko nalejte do oceľového hrnca podľa vášho receptu.
3. Vek uzamknite a obmedzovací ventil tlaku presuňte do polohy Sealing (Utesniť).
4. Zvoľte funkciu Jogurt. Ďalším stlačením tlačidla Jogurt prejdete na ponuku More (Viac);
na LCD displeji bude blikať nápis Boil (Varenie).

5. Po 10 sekundách tlakový hrniec trikrát pípne a na LCD displeji sa zobrazí nápis Boil
(Varenie).
6. Po dokončení varenia tlakový hrniec pípne a na LCD displeji sa zobrazí nápis Yogurt
(Jogurt).
7. Oceľový hrniec s mliekom vyberte, vložte na mriežku a nechajte chladnúť, dokým
mlieko nedosiahne teplotu 43 °C.

Kultivácia
Do teplého mlieka vmiešajte aktívnu kultúru podľa vášho receptu. Oceľový hrniec vráťte
do základne tlakového hrnca.
1. Uzamknite veko. Obmedzovací ventil tlaku môže byť nastavený do polohy Sealing
(Utesniť) alebo Venting (Vypustiť).
2. Zvoľte funkciu Jogurt; znova stlačte Jogurt, dokým sa na LCD displeji nezobrazí nápis
Normal (Normálne) s 8-hodinovým časovačom. Pri nastavení doby varenia použite
Manuálne nastavenie.
3. Po 10 sekundách tlakový hrniec trikrát pípne a na LCD displeji sa zobrazí časovač
(časovač pre jogurt sa spustí a bude odpočítavať).
4. Po dokončení varenia tlakový hrniec niekoľkokrát pípne a na LCD displeji sa zobrazí
nápis Yogurt (Jogurt). Jogurt premiestnite do nádob a dajte chladiť podľa pokynov v
recepte.
AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU POMALÉ VARENIE:
1. Pripravte si požadovaný pokrm a vložte ho do vnútorného hrnca (6).
2. Pri pomalom varení dajte na spotrebič sklenenú pokrievku.
POZNÁMKA: Funkcia POMALÉ VARENIE varí bez tlaku.
3. Zvoľte funkciu POMALÉ VARENIE a na displeji sa zobrazí základný čas režimu
POMALÉ VARENIE 06:00. Stlačením tlačidla + a – si dobu varenia upravte.
POZNÁMKA: Najdlhší povolený čas režimu POMALÉ VARENIE je 9,5 hodiny.
5. Po 10 sekundách tlakový hrniec trikrát pípne a na LCD displeji sa zobrazí ON
(ZAPNUTÉ), čo znamená, že tlakový hrniec sa predhrieva.
5. Než sa spustí odpočítavanie, spotrebiču môže trvať 5 až 20 minút, kým dosiahne
potrebnú teplotu.
6. Po dokončení varenia tlakový hrniec pípne a automaticky prejde do režimu
UDRŽIAVANIE TEPLOTY. Pri režime UDRŽIAVANIE TEPLOTY bude na displeji
zobrazené 00 00.
7. Rozsvieti sa ikona UDRŽIAVANIE TEPLOTY
CANCEL (ZRUŠIŤ).

Činnosť ukončíte stlačením tlačidla

POZOR! Pri odstraňovaní sklenenej pokrievky nikdy nedávajte tvár alebo ruky priamo
nad tlakový hrniec, unikajúca para môže spôsobiť vážne popáleniny.
AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU ODLOŽENÝ ŠTART
Ak chcete naprogramovať tlakový hrniec na automatické varenie pripravených pokrmov
neskôr, môžete ho naprogramovať na varenie odložené až o 24 hodín.
POZOR: Neodporúča sa používať funkciu ODLOŽENÝ ŠTART pri varení pokrmov,
ktoré sa môžu skaziť. Ponechanie surových potravín v tlakovom hrnci dlhší čas pred
varením môže mať za následok skazenie potravín. Varte potraviny, ktoré môžu byť
ponechané pri izbovej teplote, ako je ryža, fazuľa, obilniny a iné potraviny, ktoré sa
neskazia.
Toto nastavenie sa používa v kombinácii s funkciami Ponuka pokrmov a Manuálne
nastavenie.
1. Pripravte si požadovaný pokrm a vložte ho do hrnca na varenie.
2. Veko (2) umiestnite na spotrebič a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, aby ste
ho uzamkli.
3. Ubezpečte sa, že Obmedzovací ventil tlaku je v polohe „Sealing“ („Utesniť“).
4. Napájací kábel zapojte do zásuvky 220 V.

5. Na LCD displeji sa zobrazí 00:00 - OFF (VYPNUTÉ).
6. Stlačte tlačidlo Odložený štart, ikona Odložený štart
sa rozsvieti. Na LCD displeji
sa zobrazí 00:30, čo sa rovná 30 minútam oneskorenia (odloženia). Stlačte tlačidlo
Odložený štart pre nastavenie doby odloženia po polhodinových krokoch a podržte tlačidlo
pre rýchle zvýšenie hodnoty. Maximálna doba odloženia je 24 hodín. (Čas, ktorý sa
zobrazuje na LCD displeji, znázorňuje, ako dlho má spotrebič čakať, než spustí proces
varenia.)
7. Napr.: Ak si prajete naprogramovať tlakový hrniec tak, aby sa automaticky zapol za 3
hodiny, držte tlačidlo Odložený štart, dokým sa na displeji nezobrazí 03:00).
8. Po naprogramovaní doby Odloženého štartu zvoľte funkciu Ponuka pokrmov.

TLAČIDLÁ PRE VOĽBU Z PONUKY POKRMOV:
Zvoľte jedno z tlačidiel Ponuka pokrmov okrem funkcie Sauté a Jogurt.
Postupujte podľa pokynov v časti „PO VÝBERE TLAČIDLÁ PONUKY POKRMOV“

Len čo tlakový hrniec dokončí odpočítavanie, začne variť podľa zvoleného pokrmu.
Pri dokončení procesu varenia postupujte podľa pokynov uvedených v časti „AKO
ODSTRÁNIŤ VEKO PO TLAKOVOM VARENÍ“.

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY
Pre zaistenie spoľahlivosti je v tlakovom hrnci inštalovaných deväť bezpečnostných
zariadení (obrázok 17).

Obrázok 17
1. Bezpečnostný zámok veka
2. Bezpečnostný spínač veka
3. Bezpečnostné zariadenie na otváranie a zatváranie veka
4. Tepelná poistka
5. Obmedzovací ventil tlaku
6. Zariadenie na uvoľnenie tlaku
7. Protiblokovací kryt
8. Automatická regulácia teploty
9. Varovanie pred vysokou teplotou
10. Zariadenie na reguláciu tlaku

1. Bezpečnostné zariadenie na otváranie a zatváranie veka
Veko nemožno otvoriť, ak je spotrebič naplnený tlakom.
2. Zariadenie na reguláciu tlaku
Správna úroveň tlaku sa počas cyklu varenia

udržuje automaticky.

3. Obmedzovací ventil tlaku
Obmedzovací ventil tlaku automaticky uvoľní vzduch, ak tlak vnútri prekročí nastavenú
teplotu.
POZNÁMKA: Preplnením tlakového hrnca (pozri Návod na používanie) môžete spôsobiť
upchatie obmedzovacieho ventilu tlaku, čo môže spôsobiť nadmerný tlak.
4. Protiblokovací kryt
Zabraňuje zablokovaniu obmedzovacieho ventilu tlaku (3) potravinami.
5. Zariadenie na uvoľnenie tlaku
Ak tlakový hrniec dosiahne maximálny prípustný tlak a teplotu, hrniec na varenie sa
posunie dolu, dokým sa veko neoddelí od tesniaceho krúžka, čím sa uvoľní tlak vzduchu.
6. Termostat
Napájanie sa automaticky vypne, ak teplota hrnca na varenie dosiahne nastavené hodnoty,
alebo ak sa tlakový hrniec ohrieva bez dostatočného množstva tekutín vo vnútri.
7. Tepelná poistka
Okruh sa otvorí, ak tlakový hrniec dosiahne maximálnu teplotu.
8. Bezpečnostný spínač veka
Tlakový hrniec nebude fungovať, ak veko nie je správne zaistené.
9. Bezpečnostné tlačidlo veka
Veko nemožno otvoriť, ak tlačidlo nie je stlačené a podržané.

ČISTENIE TLAKOVÉHO HRNCA
1. Pred rozobratím sa vždy ubezpečte, že tlakový hrniec je odpojený, bez tlaku a úplne
vychladnutý.
2. Na čistenie vonkajšieho tela (13) použite neabrazívnu špongiu alebo vlhkú handričku.
NIKDY neponárajte vonkajšie telo (13) do žiadnej kvapaliny ani nelejte kvapalinu do neho.
3. Odstráňte kondenzačnú nádobku (12), dôkladne opláchnite a nechajte uschnúť.

Vnútorné hlavné telo (13) a horný krúžok (9) vyčistite vlhkou špongiou alebo handričkou.
4. Odstráňte obmedzovací ventil tlaku (3) uchopením a pevným ťahom smerom nahor.
Opláchnite teplou vodou a osušte.
5. Veko (2) očistite teplou mydlovou vodou, vrátane gumeného tesniaceho krúžka (18),
filtra (17), ventilu, bezpečnostného ventilu (4) a nechajte dôkladne vyschnúť.
6. Na spodnej strane veka pod obmedzovacím ventilom tlaku (3) je malý kovový filter (17),
ktorý možno ľahko odstrániť za účelom vyčistenia (obrázok 18).
7. Pred opätovným zložením nechajte diely úplne vyschnúť.
8. Vnútorný hrniec (6), mriežku (20) a pokrievku z tvrdeného skla (21) umyte pomocou
neabrazívnej špongie a nechajte uschnúť na vzduchu alebo použite utierku. Neodporúča sa
používať typ drôtenky, ktorá by mohla poškriabať nepriľnavý povrch vnútorného hrnca (6).
9. Vnútorný hrniec skladujte vnútri tlakového hrnca. Tlakový hrniec skladujte na chladnom
a suchom mieste.
10. Neskladujte tlakový hrniec s pripevneným vekom. To znižuje opotrebenie tesnenia.
11. POZNÁMKA: Akýkoľvek iný úkon by mal robiť zástupca
autorizovaného servisu alebo výrobca či distribútor.

Vytiahni
te

Ako vyčistiť filter:
Vyberte filter (17) ťahom v zvislom smere a vyčistite ho. Ak
chcete filter znova pripevniť, jednoducho filter (17) nasaďte a
zatlačte dolu, aby bol zaistený (obrázok 18).
Obrázok 18

Zatlačte dolu

RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM

RIEŠENIE

1. Má byť obmedzovací ventil
tlaku (3) na veku (2) uvoľnený?

Áno, aj keď je uvoľnený, je bezpečne zaistený. Otočí sa o 360
stupňov. Ak sa však zvýši tlak a ventil je správne nastavený v
polohe „Sealing“ („Utesniť“), bude pripomínať kývajúcu sa
hlavu na pružine.

2. Ak zvolím tlačidlo Ponuka
pokrmov
(napr.
SOUP
(POLIEVKA)), nič sa nedeje.
Čo sa stalo?

Nič sa nestalo. Ubezpečte sa, že obmedzovací ventil tlaku (3)
je nastavený v polohe Sealing (Utesniť) a veko (2) je
bezpečne uzamknuté. Ak zvolíte tlačidlo Ponuka pokrmov,
nechajte spotrebič spustiť zahrievanie a generovanie tlaku. Ak
spotrebič vytvorí dostatočný tlak, displej zobrazí časovač s
odpočítavaním, ktorý predstavuje vami požadovanú dobu
varenia zvoleného tlačidla Ponuka pokrmov. Teraz spotrebič
začne variť jedlo. Natlakovanie môže trvať od 5 do 40 minút,
v závislosti od množstva a hmotnosti potravín, ktoré sa varia.

3. Keď tlakový hrniec
nastavíte, začne sa zahrievať,
zhruba po 5 minútach spotrebič
trikrát pípne a prejde do režimu
Udržiavanie teploty a jedlo sa
úplne nedovarí. Čo sa deje?

Spotrebič deteguje, že do pokrmu nebolo pridané dostatočné
množstvo tekutiny. Tlakový hrniec má snímač automatickej ochrany
proti prehriatiu, ktorý spotrebič automaticky prepne do režimu 00:00
OFF (VYPNUTÉ) alebo Udržiavanie teploty, len čo zistí, že
neobsahuje dostatočné množstvo tekutiny, aby sa neprehrieval.
Ubezpečte sa, že je uvoľnený všetok tlak, otvorte veko a po 1/2 šálke
pridávajte tekutinu, dokým spotrebič nezačne správne generovať tlak
a variť.
Spotrebič deteguje únik tlaku a nesprávne utesnenie. Pevne zatlačte
na veko, aby sa utesnenie vytvorilo alebo uvoľnite všetok tlak a veko
bezpečne vyberte, aby ste spotrebič dôkladne skontrolovali.
Ubezpečte sa, že gumený tesniaci krúžok je na svojom mieste, že
veko je bezpečne uzamknuté a ventil na hornej strane veka je v polohe
„Sealing“ („Utesniť“). Spotrebič resetujte odpojením. Počkajte 10
sekúnd a znova ho pripojte. Spotrebič znova naprogramujte.
Obe vyššie uvedené riešenia spôsobia odparenie určitého množstva
tekutiny, preto sa odporúča opäť pridať rovnaké množstvo, ktoré sa
odparilo, inak sa budete s týmto problémom stretávať aj naďalej alebo
tlakový hrniec nebude fungovať správne.

4. Pri natlakovaní sa okolo
okraja veka uvoľňuje para. Ako

Vezmite prosím na vedomie, že para unikajúca z ventilu
(3) alebo okolo veka je pri procese natlakovania počas
prvých 5 minút normálny jav. Ak tento jav trvá dlhšie než

môžem tento problém vyriešiť?

10 minút alebo sa para stále uvoľňuje, hoci časovač začal už
odpočítavať, môže to znamenať, že gumený tesniaci krúžok
(18) riadne netvoril
utesnenie, keď bolo veko (2)
uzamknuté. To sa môže stať pri úplne nových jednotkách.
Skúste na veko pevne zatlačiť (2). To by malo umožniť
gumenému tesniacemu krúžku (18) pevné utesnenie a
zastavenie ďalšieho uvoľňovania pary.
Ak sa týmto problém nevyrieši, stlačte tlačidlo
UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIE a postupujte podľa
pokynov na uvoľnenie všetkého tlaku pred odstránením veka
a skontrolovaním červeného bezpečnostného ventilu (4) alebo
gumeného tesniaceho krúžka (18). Pozri str. 7 o nasadení
gumeného tesniaceho krúžka (18). Utrite ho mokrou
handričkou, aby bol čistý a hladký, bez zvyškov potravín.
Všimnite si, že červený bezpečnostný ventil (4) je správne
zostavený a ľahko sa dá vytiahnuť nahor a nadol uchopením
tesniaceho krúžka bezpečnostného ventilu (16). Veko znova
umiestnite na spotrebič a uzamknite. Znova spusťte proces
varenia.

5. Pri natlakovaní sa z
obmedzovacieho ventilu tlaku
(3) uvoľňuje para. Ako môžem
tento problém vyriešiť?

To môže nastať pri počiatočnom spustení cyklu natlakovania
a je to bežné. Ak bude problém pokračovať dlhšie než 10
minút, je možné, že ventil (3) nie je správne umiestnený.
Jednoducho použite kliešte (alebo podobné náčinie) a
kuchynské rukavice a ventil opatrne jemným poklepaním
zboka nabok znova umiestnite, dokým dobre netesní. Ak sa
para ďalej uvoľňuje, pravdepodobne treba stlačiť tlačidlo
UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIA. Pred otvorením
veka a odstránení obmedzovacieho ventilu tlaku postupujte
podľa pokynov na uvoľnenie všetkého tlaku a skontrolujte
tenkú drôtenú pružinu na jeho spodnej strane. Ubezpečte sa,
že nie je ohnutá ani uvoľnená. Ak para stále uniká, ventil
môže mať poruchu a môže byť nutná výmena alebo oprava.

6. Pri natlakovaní sa z oblasti
bezpečnostného ventilu (4)
uvoľňuje para. Ako môžem
tento problém vyriešiť?

To môže nastať pri počiatočnom spustení cyklu natlakovania
a je to bežné. Ak bude problém pokračovať dlhšie než 10
minút, použite kliešte (alebo podobné náčinie) a kuchynské
rukavice, aby ste mohli ventil opatrne správne umiestniť. To
pomôže správne usadiť veko a všetky ventily. Tlak bude na
bezpečnostný ventil rýchlo tlačiť a spotrebič správne utesní,
aby sa dokončilo natlakovanie.

7. Jedlo je hotové a všetok tlak
je uvoľnený, ale nedá sa

Stlačte tlačidlo UDRŽIAVANIE TEPLOTY/ZRUŠENIE a
ubezpečte sa, že všetok tlak a para sa uvoľnili. Ešte sa

odomknúť a otvoriť veko. Čo
sa zaseklo?

ubezpečte, že červený bezpečnostný ventil (4) už nie je v
hornej polohe. Môže byť zaseknutý v hornej polohe, jemne
poklepte na veko, aby sa dostal dolu. Potom otáčajte vekom v
smere hodinových ručičiek a odomknite ho. Ak je stále
zaseknuté, môže pomôcť odpojenie zariadenia.

8. Čo je číra plastová časť,
ktorá bola dodaná s tlakovým
hrncom?

To je Kondenzačná nádobka: Pozri diel (12) na stranách 5 a 8
a pripojenie kondenzačnej nádobky k zadnej strane tlakového
hrnca.

9. Naprogramoval som tlakový
hrniec, aby varil, ale nič sa
nedeje.

Spotrebič stále vytvára tlak. To môže trvať 5 až 40 minút, v
závislosti od množstva a hmotnosti potravín v tlakovom hrnci.

10. Spotrebič NEFUNGUJE,
alebo NIE JE NAPÁJANÝ.

Poistka v spotrebiči sa skratovala. To sa stane, ak sa pokrm vo
vnútornom hrnci varí bez dostatočného množstva tekutiny,
alebo ak do hrnca prúdi príliš mnoho elektrického prúdu.
Obráťte sa prosím na zákaznícky servis pre náhradnú poistku.

11. LED displej zobrazuje
chybu E4.

Odpojte napájací kábel zo zásuvky v stene. Počkajte cca 15
minút. Pripojte napájací kábel naspäť do zásuvky v stene. Na
tlakovom hrnci stlačte tlačidlo „CANCEL“ („ZRUŠIŤ“). Ak
chcete začať varenie, zvoľte proces varenie.

12. Jedlo je na dne vnútorného
hrnca spálené.

Vo vnútornom hrnci nie je dostatok tekutiny. Pridajte do
vnútorného hrnca viac tekutiny.

PROBLÉM

13. Sú problémy so
zatvorením veka.

MOŽNÁ PRÍČINA

RIEŠENIE

Nesprávne nasadený tesniaci
krúžok.

Tesniaci krúžok znova nasaďte.

Bezpečnostný ventil
hornej polohe.

Bezpečnostný ventil jemne zatlačte
dolu.

je

v

Tlak nebol úplne uvoľnený.
14. Sú problémy
otvorením veka.

Jemne otočte obmedzovací ventil
tlaku do polohy VENTING
(VYPUSTIŤ) a uvoľnite zvyšný
tlak.

s
Bezpečnostný ventil
hornej polohe.

je

v

Bezpečnostný ventil jemne zatlačte
dolu.

15. Pri varení sa z
ventilu uvoľňuje priveľa
pary.

16. Displej zobrazuje
E3.

17.
Po
zapojení
napájacieho kábla je
displej prázdny.

18. Ryža je len čiastočne
uvarená alebo je veľmi
tvrdá.

19. Ryža je kašovitá
alebo vodnatá.

Ventil je v polohe VENTING
(VYPUSTIŤ).

Obmedzovací ventil tlaku presuňte
do polohy SEALING (UTESNIŤ).

Zistilo sa prehriatie.

Stlačením
tlačidla
CANCEL
(ZRUŠIŤ)
ukončíte
varenie.
Skontrolujte, či potraviny v
spodnej časti vnútorného hrnca nie
sú spálené.

Zlé alebo žiadne napájanie.

Skontrolujte napájací kábel z
tlakového hrnca do zásuvky a
zabezpečte dobré spojenie.

Elektrická poistka je spálená.

Obráťte sa prosím na zákaznícky
servis pre náhradnú poistku.

Nepoužilo
sa
množstvo vody.

dostatočné

Upravte pomer ryže a vody podľa
receptu.

Veko bolo otvorené príliš
skoro.

Po dokončení cyklu varenia
nechajte veko ďalších 5 minút na
spotrebiči.

Použilo sa príliš mnoho vody.

Upravte pomer ryže a vody podľa
receptu.

Ak sa na displeji tlakového hrnca objaví niektorý z nižšie uvedených chybových kódov,
odpojte napájací kábel a skontrolujte, či je tlakový hrniec správne zmontovaný, či je jedlo
v hrnci správne a rovnomerne rozložené a či je v hrnci dostatok tekutín. Potom nechajte
spotrebič vychladnúť aspoň 10 minút, zapojte ho späť do zásuvky a zapnite.

Chybový

Problémy/Príčiny

Obráťte sa na Zákaznícku podporu

Otvorený obvod snímača

Obráťte sa na Zákaznícku podporu

Skrat snímača

Obráťte sa na Zákaznícku podporu

kód
EI

E2

Vypnite/zapnite spotrebič a ak stále

E3
Prehriatie

zobrazuje chybu, obráťte sa na
zákaznícku podporu

EY
Porucha signálneho spínača

Obráťte sa na Zákaznícku podporu

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii
alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické
zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci

triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.
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