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ČESKY
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických zařízení je vždy třeba dbát bezpečnostních 
opatření na snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a 
poranění osob. Mezi tato opatření patří následující: 
1. Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
2.  Tento přístroj nesmí být používán dětmi. Zařízení a napájecí kabel 

uchovávejte mimo dosah dětí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. 
Přístroj mohou používat osoby s tělesným, senzorickým a mentálním 
postižením a nezkušení uživatelé pouze za předpokladu, že budou pod 
dohledem nebo budou poučeni o bezpečném použití přístroje a rizicích 
souvisejících s jeho používáním, a tomuto poučení porozumí. 

3.  Nepoužívejte zařízení, jestliže je poškozený kabel nebo zástrčka, ani 
poté, co zařízení selhalo nebo se jakkoli poškodilo. Poškozený napájecí 
kabel se nepokoušejte sami vyměňovat ani opravovat. Předejte zařízení 
výrobci (viz záruční podmínky) k přezkoumání, opravě nebo nastavení. 
Jestliže došlo k poškození napájecího kabelu, je třeba jej vyměnit za 
speciální kabel nebo kabelovou sadu dodávanou výrobcem zařízení nebo 
jeho autorizovaným servisem.

4.  Toto zařízení nepoužívejte venku ani ke komerčním účelům.
5.  Zařízení nepoužívejte k jinému než stanovenému účelu. Při nesprávném 

použití může dojít k poranění. Toto zařízení není určeno k hlubokému 
smažení potravin.

6.  Při použití funkce tlakového vaření toto zařízení vaří pod tlakem. Při 
nesprávném použití může dojít k opaření osob. Před použitím se ujistěte, 
že je zařízení důkladně uzavřeno. Přečtěte si provozní pokyny.

7.  Toto zařízení během použití generuje teplo. Nedotýkejte se horkých 
povrchů. Používejte rukojeti a regulátory.

8.  Nenaplňuje zařízení více než po značku „MAX“, která se nachází přibližně 
ve 2/3 výšky zařízení. Při přípravě potravin, které během vaření nabudou 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před uvolňováním tlaku z přístroje si nasaďte rukavice do trouby. Poté 
pomocí kuchyňského náčiní pomalu otevírejte ventil pro uvolnění páry. 
Dejte pozor, aby vás unikající pára neopařila. 
Ohřívací základnu, napájecí kabel ani zástrčku NIKDY neponořujte do vody 
ani jiné kapaliny.
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na objemu (například rýže nebo sušená zelenina), nenaplňujte zařízení 
více než do poloviny (po značku 1/2). Případné přeplnění může mít za 
následek ucpání trubičky ventilu a vznik příliš vysokého tlaku. Dodržujte 
všechny pokyny týkající se vaření a postupujte podle receptu.

9.  Před každým použitím se ujistěte, že prvky pro uvolnění tlaku nejsou 
ucpané. V případě potřeby je očistěte.

10.  Postavte multifunkční hrnec tak, aby ventil pro vypouštění páry směřoval 
pryč o vás.

11.  Nikdy nadávejte žádnou část těla včetně obličeje, dlaní a rukou nad ventil pro 
vypouštění páry. Pára je horká a mohla by vám způsobit vážné popáleniny.

12.  Při použití multifunkčního hrnce nesmí být varná nádoba prázdná. Vždy v 
ní musí být potraviny nebo tekutina.

13.  Abyste předešli riziku poranění v důsledku příliš vysokého tlaku, těsnění 
poklice vyměňujte pouze dle doporučení výrobce. Přečtěte si kapitolu 
„Údržba a čištění“.

14. Multifunkční hrnec nepřenášejte za poklici.
15.  Pokud je multifunkční hrnec v provozu, nepřemisťujte ho ani jej nezakrývejte.
16.  Po dokončení tlakového vaření hrnec neotevírejte, dokud nevychladne 

a dokud se vnitřní tlak neuvolní. Pokud nelze poklici snadno sundat, 
znamená to, že je uvnitř stále příliš vysoký tlak. V takovém případě 
se nesnažte hrnec otevřít silou. Jakýkoli tlak uvnitř hrnce může být 
nebezpečný. Přečtěte si část „Uvolnění tlaku“.

17.  Po dokončení vaření poklici nadzvedávejte a sundávejte opatrně. Poklici 
vždy odklápějte tak, aby vás nezasáhla unikající pára – ta je velmi 
horká a mohla by vám způsobit vážné popáleniny. Nikdy nedávejte nad 
multifunkční hrnec hlavu.

18. Tento hrnec nikdy nepoužívejte k tlakovému smažení s olejem.
19. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte 
      napájecí kabel, zástrčku ani samotné zařízení do vody či jiné kapaliny.
20.  Ve varné nádobě neskladujte potraviny ani tuto nádobu nedávejte do 

mrazničky.
21.  Abyste předešli poškození multifunkčního hrnce, při jeho čištění nepoužívejte 

zásadité čisticí přípravky. Použijte měkkou tkaninu a jemné rozpouštědlo.
22.  Při zapojování zařízení vždy nejprve zcela zasuňte napájecí kabel do 

multifunkčního hrnce a teprve poté do zásuvky.
23.  Pokud zařízení nepoužíváte, odnímáte nebo nasazujete některou z 

jeho částí nebo chcete zařízení čistit, nejdříve ho odpojte ze zásuvky. 
Před čištěním nebo odnímáním či nasazováním částí nechejte zařízení 
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vychladnout. Před odpojením napájecího kabelu ze zásuvky se ujistěte, 
že je multifunkční hrnec vypnutý. Zařízení neodpojujte škubnutím za 
kabel, ale opatrným vytažením zástrčky ze zásuvky.

24.  Nenechávejte napájecí kabel viset ze stolu nebo kuchyňské linky a 
zamezte jeho kontaktu s horkými povrchy.

25.  Obzvláště opatrně přesouvejte zařízení, pokud obsahuje horké tekutiny.
26.  Použití doplňků a příslušenství neschválených výrobcem tohoto zařízení 

může mít za následek poranění. 
27.  Zařízení nepokládejte na mokrý povrch, do blízkosti zdrojů tepla, 

elektrických nebo plynových sporáků ani do rozehřáté trouby.
28.  UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem a poškození 

produktu, nevařte přímo v ohřívací základně. Pokrmy připravujte pouze 
ve varné nádobě, která je součástí zařízení.

29.  VAROVÁNÍ: Rozlité pokrmy mohou způsobit vážné popáleniny. Zařízení 
i napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nikdy nenechávejte 
napájecí kabel viset z kuchyňské linky a nikdy nepoužívejte elektrickou 
zásuvku umístěnou pod kuchyňskou linkou ani prodlužovací přívody. 

30.  Multifunkční hrnec nikdy nezapojujte do zásuvky ani nezapínejte, pokud 
v něm není vložena varná nádoba.

31.  Určeno pouze pro domácí použití na kuchyňské lince. Při použití 
nechejte po všech stranách prostor alespoň 152 mm. Zařízení vždy 
používejte na suchém, stabilním a rovném povrchu.
TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PEČLIVĚ USCHOVEJTE. 

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

SOUČÁSTI MULTIFUNKČNÍHO HRNCE  
CROCK-POT® EXPRESS

A Napájecí kabel
B Pojistka zámku poklice
C Rukojeť poklice
D Poklice
E Varná nádoba
F Ohřívací základna

G Ovládací panel
H Pojistný ventil
I Ventil pro uvolnění páry
J Sběrač kondenzátu
K Zásuvka napájecího kabelu

OVLÁDACÍ PANEL
L Displej
M Tlačítka pro nastavení času

POD POKLICÍ
N Pojistný kroužek těsnění
O Kryt ventilu pro uvolnění páry
P Těsnění
Q Pojistný ventil
R Plastová lžíce
S Parní nástavec
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JAK POUŽÍVAT MULTIFUNKČNÍ HRNEC CROCK-POT® 
EXPRESS

ZAČÍNÁME:
Odstraňte veškerý obalový materiál, papír a lepenku (včetně kusů vložených mezi varnou nádobu a ohřívací základnu). 
Přečtěte si návod k použití a servisní a záruční informace a všechny dokumenty si pečlivě uschovejte.

KOMPLETACE:
• Vložte varnou nádobu do ohřívací základny. 
•  Nasaďte na multifunkční hrnec poklici a zarovnejte symbol  se symbolem . Poklici zamkněte otočením tak, 

abyste zarovnali symbol  se symbolem . Pokud chcete poklici odemknout, otočte ji doprava a zarovnejte symbol 
 se symbolem .

ZAČÍNÁME
(POZNÁMKA: Multifunkční hrnec při stisku každého tlačítka vydá zvukový signál.)
1.  Do varné nádoby vložte požadované suroviny. Nasaďte na multifunkční hrnec poklici a zarovnejte symbol  se 

symbolem . Poklici zamkněte otočením doleva tak, abyste zarovnali symbol  se symbolem .
2.  Napájecí kabel, který je součástí balení, zapojte do zásuvky na multifunkčním hrnci.
3. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do elektrické zásuvky.
4. Nastavte varnou funkci, kterou chcete použít.
5. Tlačítko START/STOP a čas na displeji začnou blikat.
6.  Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný čas vaření. Pomocí tlačítka TEMP ADJUST (Nastavení teploty) v případě 

potřeby nastavte požadovanou teplotu. Pomocí tlačítka PRESSURE ADJUST (Nastavení tlaku) nastavte požadovaný 
tlak. (Projděte si tabulku průvodce vařením na straně 182, kde jsou uvedeny doporučené časy a teploty.)

7.  Stiskněte tlačítko START/STOP. U funkcí využívajících tlakové vaření se na displeji během předehřívání objeví nápis 
„HEAt“. Jakmile se multifunkční hrnec zahřeje, na displeji se zobrazí zvolený čas vaření.

  Poznámka: U funkcí využívajících tlakové vaření se doba předehřívání pohybuje okolo 13 až 14 minut. Pokud 
připravujete větší porce potravin nebo jsou suroviny velmi studené, doba předehřívání se může mírně prodloužit.

8.  Tento multifunkční hrnec vám umožňuje nastavit odložený začátek vaření, aby se jídlo připravovalo v době, kdy 
potřebujete. Informace o funkci DELAY TIMER (Časovač zpoždění) najdete na straně 134.

9.  Jakmile nastavený čas vaření vyprší, multifunkční hrnec vydá zvukový signál a automaticky se přepne do režimu 
KEEP WARM (Udržování teploty). Zobrazení na displeji se změní z času vaření na nový časovač, který bude 
počítat až do 4:00 (4 hodiny) nebo dokud nestisknete tlačítko START/STOP. Po 4 hodinách v režimu KEEP WARM 
(Udržování teploty) se multifunkční hrnec vypne.

10.  Vaření můžete kdykoli zastavit stiskem tlačítka START/STOP.
11.  Po dokončení vaření odpojte multifunkční hrnec za zásuvky a před jeho čištěním počkejte, než zcela vychladne.
  POZOR: Varná nádoba a ohřívací základna budou během používání multifunkčního hrnce velmi horké. Nedotýkejte 

Odemčená poklice Zamčená poklice Otevřená poklice

Obrázek 1
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se horkých povrchů. Při manipulaci s multifunkčním hrncem vždy používejte rukojeti nebo chňapky. Poklici vždy 
odklápějte tak, aby vás nezasáhla unikající pára.

POUŽITÍ ODLOŽENÉHO ZAČÁTKU VAŘENÍ
Tento multifunkční hrnec vám umožňuje nastavit odložený začátek vaření, aby se jídlo připravovalo v době, kdy potřebujete. 
Poznámka: Funkce DELAY TIMER (Časovač zpoždění) není dostupná u nastavení BROWN/SAUTÉ, KEEP WARM a 
YOGURT. 
Poznámka: Pokud recept obsahuje suroviny podléhající zkáze, jako jsou maso, ryby, vejce nebo mléčné výrobky, funkci 
DELAY TIMER nepoužívejte. Takové suroviny by se mohly zkazit.
1.  Po nastavení času vaření stiskněte tlačítko DELAY TIMER. Tlačítka DELAY TIMER a START/STOP začnou svítit a 

na displeji se zobrazí „0:30“. To znamená, že se právě programuje zpoždění zapnutí multifunkčního hrnce.
2.  Pomocí tlačítek + a – nastavte počet hodin a minut, o který chcete proces vaření odložit (tzn. za jak dlouho má proces 

vaření začít).
3.  Stiskem tlačítka START/STOP aktivujete časovou prodlevu. Čas na displeji a tlačítko DELAY TIMER přestanou svítit. 

Tlačítko START/STOP bude svítit dál. To znamená, že funkce DELAY TIMER byla na multifunkčním hrnci nastavena. 
Na displeji se začne odpočítávat čas zpoždění až do hodnoty 0:00. Po dosažení času 0:00 kontrolka DELAY 
TIMER zhasne a také kontrolka START/STOP přestane svítit. To znamená, že časová prodleva vypršela. Dokud se 
multifunkční hrnec zcela nenatlakuje, na displeji bude zobrazen nápis „HEAt“. Po dosažení zvoleného tlaku začne 
časovač odpočítávat.

POUŽITÍ FUNKCE TLAKOVÉHO VAŘENÍ
Postavte multifunkční hrnec na plochý a rovný povrch. Do ohřívací základny vložte varnou nádobu. Připojte multifunkční 
hrnec do elektrické zásuvky. Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (- - - -).
1.  Do odnímatelné varné nádoby vložte suroviny nebo nalijte tekutinu.
2.  Nasaďte na multifunkční hrnec poklici a zarovnejte symbol  se symbolem . Poté otočením doleva na symbol  

poklici zamkněte.
3.  Pomocí jazýčku otočte ventil pro uvolnění páry do polohy „Seal“ (Uzavřeno). 
4. Zvolte požadovanou funkci pro vaření.
5. V případě potřeby nastavte čas a tlak vaření.
 Poznámka: V průvodci vařením na straně 182 najdete možná nastavení času a tlaku.
6. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko START/STOP.
7.  Před zahájením tlakového vaření se musí multifunkční hrnec nejprve natlakovat. Dokud se multifunkční hrnec 

bude tlakovat, na displeji bude zobrazen nápis „HEAt“ a časovač nebude odpočítávat. Doba potřebná k vytvoření 
dostatečného tlaku v multifunkčním hrnci se liší podle vlhkosti a teploty vody. Průměrně však tlakování trvá přibližně 
13 až 15 minut. Jakmile je dosaženo požadovaného tlaku, nápis „HEAt“ z displeje zmizí a začne se odpočítávat čas.

8.  Jakmile nastavený čas vaření vyprší, multifunkční hrnec vydá zvukový signál a automaticky se přepne do režimu 
KEEP WARM (Udržování teploty). Zobrazení na displeji se změní z času vaření na nový časovač, který bude počítat 
až do 4:00 (4 hodiny) nebo dokud nestisknete tlačítko START/STOP. Po uplynutí 4 hodin v režimu KEEP WARM se 
multifunkční hrnec přepne do pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (- - - -).

Poznámka: Pokud není nasazena poklice, tlakové vaření nemůže probíhat. Zajistěte, aby uvnitř odnímatelné varné nádoby 
bylo alespoň 240 ml tekutiny.
POZOR: Během vaření se v multifunkčním hrnci bude tvořit pára. Proto při zvedání poklice použijte kuchyňskou utěrku 
nebo chňapku, abyste ochránili své ruce.

UVOLNĚNÍ TLAKU NA KONCI VAŘENÍ
A.  Metoda přirozeného uvolnění tlaku: Po dokončení cyklu vaření nechejte tlak v multifunkčním hrnci přirozeně 

uniknout přes pojistný ventil. Zařízení postupně samo zchladne. Po dokončení vaření počkejte alespoň 10 minut 
a poté pomocí vařečky nebo jiného kuchyňského náčiní přesuňte jazýček na ventilu pro uvolnění páry do polohy 
„Release“ (Otevřeno) (viz Obr. 2). Nedávejte ruce ani jinou část těla nad výpust páry v horní části ventilu. Pára je 
velmi horká a mohla by vás popálit. Pokud z otevřeného ventilu již nevychází pára, tlak uvnitř multifunkčního hrnce 
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dostatečně poklesl a poklici je možné lehce sundat. Pouze v tomto případě lze poklici bezpečně sejmout a podávat 
jídlo.

B.  Metoda rychlého uvolnění tlaku: Pomocí vařečky nebo jiného kuchyňského náčiní přesuňte jazýček na ventilu 
pro uvolnění páry do polohy „Release“ (Otevřeno) (viz Obr. 2). Z ventilu pro uvolnění páry bude rychle unikat pára. 
Nedávejte ruce ani jinou část těla nad výpust páry v horní části ventilu. Pára je velmi horká a mohla by vás popálit. 
Tento způsob uvolnění tlaku nikdy nepoužívejte v případě, že vaříte tekutiny, jako jsou dušené pokrmy, vývary či 
polévky. Stejně tak jej nepoužívejte při vaření rýže, protože by se snadno mohla rozvařit. Pokud z otevřeného ventilu 
již nevychází pára, tlak uvnitř multifunkčního hrnce dostatečně poklesl a poklici je možné lehce sundat. Pouze v tomto 
případě lze poklici bezpečně sejmout a podávat jídlo.

POZOR:
1.  Nesnažte se poklici otevřít silou. Pokud nejde otevřít snadno, multifunkční hrnec je stále pod velkým tlakem.
2.  Během vaření se v multifunkčním hrnci bude tvořit pára. Proto při zvedání poklice použijte kuchyňskou utěrku nebo 

chňapku, abyste ochránili své ruce.

POMALÉ VAŘENÍ
Nízký výkon (LOW): Toto nastavení je vhodné pro slabé vaření a pomalé vaření. Doporučený čas vaření na nízký výkon 
(LOW) je 6 až 8 hodin.
Vysoký výkon (HIGH): Nastavení vhodné pro rychlejší vaření. Doporučený čas vaření na vysoký výkon (HIGH) je 2 až 4 
hodiny.
Udržování teploty (KEEP WARM): Po uplynutí času vaření se multifunkční hrnec automaticky přepne do režimu KEEP 
WARM (Udržování teploty), aby se vaše jídlo nerozvařilo, ale přitom zůstalo až do podávání teplé.

POUŽITÍ FUNKCE POMALÉHO VAŘENÍ
Funkce SLOW COOK (Pomalé vaření) k vaření nevyužívá tlak, přesto však během vaření může tlak uvnitř zařízení vzniknout. 
Při použití této funkce se ujistěte, že ventil pro uvolnění páry je v poloze „Release“ (Otevřeno). Tato funkce vaří podobně 
jako klasické pomalé hrnce, tedy při nízkých teplotách a delším času. Díky tomu snadno připravíte měkké a chutné pokrmy. 
Postavte multifunkční hrnec na plochý a rovný povrch. Do ohřívací základny vložte varnou nádobu. Připojte multifunkční 
hrnec do elektrické zásuvky. Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (- - - -).
1.  Do odnímatelné varné nádoby vložte suroviny nebo nalijte tekutinu.
2.  Nasaďte na multifunkční hrnec poklici a zarovnejte symbol  se symbolem . Poté otočením doleva na symbol  

poklici zamkněte.
3.  Pomocí jazýčku otočte ventil pro uvolnění páry do polohy „Release“ (Otevřeno).
  Poznámka: Přestože tato funkce nevyužívá k vaření tlak, může během vaření tlak v zařízení vzniknout. Proto je 

důležité, abyste ventil pro uvolnění páry nastavili do polohy „Release“ (Otevřeno).
4. Stiskněte tlačítko SLOW COOK (Pomalé vaření) a dle potřeby nastavte čas a teplotu vaření.  
 Poznámka: V průvodci vařením na straně 182 najdete možná nastavení času a tlaku.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP. Časovač začne odpočítávat zbývající dobu vaření. 

Ventil pro uvolnění tlaku
Ventil UZAVŘEN („Seal“)

Ventil OTEVŘEN („Release“) Ventil ODSTRANĚN

Obrázek 2
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6.  Jakmile nastavený čas vaření vyprší, multifunkční hrnec vydá zvukový signál a automaticky se přepne do režimu 
KEEP WARM (Udržování teploty). Zobrazení na displeji se změní z času vaření na nový časovač, který bude 
počítat až do 4:00 (4 hodiny) nebo dokud nestisknete tlačítko START/STOP. Po 4 hodinách v režimu KEEP WARM 
(Udržování teploty) se multifunkční hrnec vypne.

POUŽITÍ FUNKCE VAŘENÍ V PÁŘE
Postavte multifunkční hrnec na plochý a rovný povrch. Do ohřívací základny vložte varnou nádobu. Připojte multifunkční 
hrnec do elektrické zásuvky. Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (- - - -).
1.  Na dno varné nádoby nalijte 250 ml vody a vložte parní nástavec. Ujistěte se, že voda dosahuje těsně pod dráty 

nástavce, aby s ní potraviny nepřišly do kontaktu.
2. Položte potraviny na nástavec.
3. Nasaďte poklici a otočením doleva do polohy  ji uzamkněte.
4. Pomocí jazýčku otočte ventil pro uvolnění páry do polohy „Seal“ (Uzavřeno).
5. Stiskněte tlačítko STEAM (Pára) a dle potřeby nastavte čas a tlak vaření. 
6. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko START/STOP.
7.  Před zahájením tlakového vaření se musí multifunkční hrnec nejprve natlakovat. Dokud se multifunkční hrnec bude 

tlakovat, na displeji bude zobrazen nápis „HEAt“ a časovač nebude odpočítávat. Jakmile je dosaženo požadovaného 
tlaku, nápis „HEAt“ z displeje zmizí a začne se odpočítávat čas.

8.  Jakmile nastavený čas vaření vyprší, multifunkční hrnec vydá zvukový signál a automaticky se přepne do režimu 
KEEP WARM (Udržování teploty). Zobrazení na displeji se změní z času vaření na nový časovač, který bude 
počítat až do 4:00 (4 hodiny) nebo dokud nestisknete tlačítko START/STOP. Po 4 hodinách v režimu KEEP WARM 
(Udržování teploty) se multifunkční hrnec vypne.

TIP: Prostudujte si tabulku vaření v páře na straně 183.
POZOR: Během vaření se v multifunkčním hrnci bude tvořit pára. Proto při zvedání poklice použijte kuchyňskou utěrku 
nebo chňapku, abyste ochránili své ruce.

POUŽITÍ FUNKCE PRO RYCHLÉ OPÉKÁNÍ A RESTOVÁNÍ
U této funkce nepoužívejte poklici. Postavte multifunkční hrnec na plochý a rovný povrch. Do ohřívací základny vložte 
varnou nádobu. Připojte multifunkční hrnec do elektrické zásuvky. Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a na displeji se 
zobrazí čtyři pomlčky (- - - -).
1.  Stiskněte tlačítko BROWN/SAUTÉ (Rychlé opékání / Restování) a v případě potřeby pomocí tlačítek + a – nastavte 

čas a teplotu.
2. Stiskněte tlačítko START/STOP.
3.  Během předehřívání multifunkčního hrnce se na displeji zobrazí „HEAt“. Po dosažení požadované teploty začne 

časovač odpočítávat. Pomocí plastových kleští opatrně vložte potraviny do rozehřátého hrnce.

VAŘENÍ RÝŽE
K vaření rýže použijte funkci RICE/RISOTTO (Rýže/Rizoto). Tato funkce je vhodná pro všechny typy rýže včetně bílé a 
hnědé rýže.
Funkce RICE/RISOTTO využívá tlak, čímž urychluje vaření. 
Kapacita: Protože rýže během vaření nabývá na objemu, při použití funkce RICE/RISOTTO neplňte varnou nádobu více 
než do poloviny (po značku 1/2).

POUŽITÍ FUNKCE PRO PŘÍPRAVU RÝŽE NEBO RIZOTA
Postavte multifunkční hrnec na plochý a rovný povrch.  Do ohřívací základny vložte varnou nádobu. Připojte multifunkční 
hrnec do elektrické zásuvky. Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (- - - -).
1.  Odměřte si požadované množství rýže.
2.  Rýži propláchněte a vložte do varné nádoby. Přidejte vodu v množství dle receptu. Zajistěte, aby uvnitř odnímatelné 
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varné nádoby bylo alespoň 240 ml tekutiny.
3. Nasaďte poklici a otočením doleva do polohy  ji uzamkněte.
4.  Pomocí jazýčku otočte ventil pro uvolnění páry do polohy „Seal“ (Uzavřeno).
5. Stiskněte tlačítko RICE/RISOTTO (Rýže/Rizoto) a dle potřeby nastavte čas a tlak vaření. 
 Poznámka: V průvodci vařením na straně 182 najdete možná nastavení času a tlaku.
6. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko START/STOP.
7.  Před zahájením tlakového vaření se musí multifunkční hrnec nejprve natlakovat. Dokud se multifunkční hrnec bude 

tlakovat, na displeji bude zobrazen nápis „HEAt“ a časovač nebude odpočítávat. Jakmile je dosaženo požadovaného 
tlaku, nápis „HEAt“ z displeje zmizí a začne se odpočítávat čas.

8.  Jakmile nastavený čas vaření vyprší, multifunkční hrnec vydá zvukový signál a automaticky se přepne do režimu 
KEEP WARM (Udržování teploty). Zobrazení na displeji se změní z času vaření na nový časovač, který bude 
počítat až do 4:00 (4 hodiny) nebo dokud nestisknete tlačítko START/STOP. Po 4 hodinách v režimu KEEP WARM 
(Udržování teploty) se multifunkční hrnec vypne.

JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ
Stiskněte tlačítko START/STOP a zvolte novou požadovanou funkci pro vaření. Na displeji se rozsvítí nový časovač a 
rovněž se rozsvítí kontrolka u tlačítka zvolené funkce. Nastavte požadovaný čas, tlak a teplotu. Stiskněte tlačítko START/
STOP. Zahájí se předehřívání.

Čas vaření změníte takto:
Před zahájením vaření (tedy než stisknete tlačítko START/STOP) můžete čas nastavit pomocí tlačítek + a –. Jednotlivými 
stisky můžete hodnoty měnit po krocích (pomalé nastavení). Podržením stisknutého tlačítka můžete hodnoty měnit plynule 
(rychlé nastavení). Pokud požadovanou hodnotu přejdete, můžete se na ni vrátit zpět pomocí opačného tlačítka.

Tlak změníte takto:
Před zahájením vaření (tedy než stisknete tlačítko START/STOP) můžete tlak u některých přednastavených funkcí změnit 
pomocí tlačítka PRESSURE ADJUST.

Teplotu změníte takto:
Před zahájením vaření (tedy než stisknete tlačítko START/STOP) můžete teplotu u některých přednastavených funkcí 
změnit pomocí tlačítka TEMP ADJUST.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním nechejte hrnec Crock-Pot® Exress vychladnout a odpojte ho ze zásuvky. Před čištěním nechejte multifunkční 
hrnec zcela vychladnout. 
Těsnění a poklici umyjte ručně teplou vodou a saponátem. Všechny části důkladně osušte.
Přestože varnou nádobu lze mýt v myčce, doporučujeme umývat ji ručně. Lépe tím ochráníte její nepřilnavou vrstvu.  Pokud 
se na varné nádobě objeví bílé skvrny, nechejte ji 30 minut odmočit v roztoku octa či citronové šťávy a teplé vody. Poté ji 
opláchněte a osušte.
Vnější části ohřívací základny otřete vlhkým hadříkem a utřete dosucha. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní přípravky, drátěnky ani 
chemikálie. Mohlo by dojít k poškození povrchu. 
Ohřívací základnu nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Sběrač kondenzátu
Po každém použití vylijte ze sběrače kondenzátu veškerou zachycenou vodu. Umyjte sběrač teplou vodou a saponátem.

Poklice a těsnění
Umyjte je ručně teplou vodou a saponátem, důkladně osušte a před použitím opět nasaďte těsnění do poklice.  V závislosti 
na intenzitě používání může být třeba těsnění každý rok nebo každý druhý rok vyměnit. 

Ventil pro uvolnění páry
Před každým použitím multifunkčního hrnce se ujistěte, že ventil pro uvolnění páry je čistý a nenacházejí se v něm žádné 
zbytky. Odmontujte ventil a jemně jej očistěte. Před opětovným nasazením se ujistěte, že je ventil zcela suchý.
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Kryt ventilu pro uvolnění páry
Kryt opatrně sundejte a umyjte teplou vodou a saponátem. Po dokončení čištění nasaďte kryt zpět na místo.

CHYBOVÉ KÓDY

Chyba Řešení

Na displeji svítí „E1“ 
nebo „E2“

Odpojte multifunkční hrnec ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko.

Na displeji svítí „E3“ Odpojte multifunkční hrnec ze zásuvky a nechejte ho zcela vychladnout. Jakmile multifunkční 
hrnec vychladne, zkontrolujte všechny části poklice. Otočením poklice doleva do polohy  . 
Upewnij się, że zawór wylotu pary znajduje się w pozycji „Seal” (uszczelnione). Jeśli ten kod 
błędu pojawi się ponownie, odłącz multicookera od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Na displeji svítí „E4“ Odpojte multifunkční hrnec ze zásuvky a nechejte ho zcela vychladnout. Jakmile multifunkční 
hrnec zcela vychladne, zkontrolujte, zda je uvnitř dostatečné množství tekutiny. V případě 
potřeby doplňte tekutinu (minimálně 340 ml). Před nasazením poklice zpět na hrnec se 
ujistěte, že z multifunkčního hrnce nevychází pára. Otočením poklice doleva do polohy  . ji 
uzamkněte. Ujistěte se, že ventil pro uvolnění páry je v poloze „Seal“ (Uzavřeno). Zvolte funkci 
pro tlakové vaření a poté stiskněte tlačítko START/STOP.

Na displeji svítí „E5“ Univerzální hrnec zastaví varný cyklus. Odpojte multifunkční hrnec ze zásuvky a nechejte ho 
zcela vychladnout. Jakmile hrnec vychladne, sundejte poklici a zkontrolujte varnou nádobu. Při 
používání funkce BROWN/SAUTÉ (Rychlé opékání / Restování) poklici nepoužívejte.
Pokud používáte funkci SLOW COOK (Pomalé vaření), před zahájením varného cyklu se 
ujistěte, že ventil pro uvolnění páry je v poloze „Release“ (Otevřeno).

Na displeji svítí „E6“ Odpojte multifunkční hrnec ze zásuvky a nechejte ho zcela vychladnout. Jakmile hrnec 
vychladne, sundejte poklici a zkontrolujte varnou nádobu. V případě potřeby dolijte tekutinu. 
Zajistěte, aby uvnitř odnímatelné varné nádoby bylo alespoň 340 ml tekutiny. Při použití funkce 
pro tlakové vaření se ujistěte, že ventil pro uvolnění páry je v poloze „Seal“ (Uzavřeno).
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ZÁRUKA 
Doklad o koupi přístroje pečlivě uschovejte. Je potřeba při reklamaci v rámci této záruky.
Tento výrobek podléhá 2 leté záruční době od data zakoupení, jak je uvedeno dále v dokumentu. 
Pokud během záruční doby dojde k nepravděpodobné situaci, že přístroj přestane fungovat kvůli konstrukční či výrobní 
závadě, dopravte ho do prodejny, kde jste jej zakoupili, včetně dokladu o koupi a tohoto záručního listu.
Práva a výhody v rámci této záruky doplňují vaše zákonná práva, která nejsou touto zárukou dotčena. Pouze Jarden 
Consumer Solutions (Europe) Limited (dále jen „JCS (Europe)“) má právo měnit tyto podmínky.
JCS (Europe) se během záruční doby zavazuje  k bezúplatné opravě či náhradě přístroje nebo jakékoli součásti, která 
řádně nefunguje, za těchto podmínek:
• na daný problém neprodleně upozorníte příslušnou prodejnu nebo JCS (Europe), a
• na zařízení nebyly provedeny žádné změny, zařízení nebylo poškozeno ani používáno nesprávným způsobem nebo 

opraveno osobou, která nemá oprávnění JCS (Europe).
Tato záruka se nevztahuje na závady, k nimž dojde nesprávným užitím, poškozením, zneužitím, zavedením nesprávného 
napětí, vyšší mocí či událostmi, nad nimiž JCS (Europe) nemá kontrolu, opravou či úpravou někoho jiného než osoby, 
která má oprávnění JCS (Europe), nebo kvůli jiným postupům než jsou popsány v návodu k obsluze. Tato záruka se navíc 
nevztahuje na běžné opotřebení včetně – ale bez omezení jen na ně – menších barevných změn a poškrábaní povrchu.
Práva v rámci této záruky se týkají pouze osoby, která zařízení původně zakoupila, a nelze je rozšířit na komerční ani 
komunální využití.
Pokud se na vaše zařízení vztahuje záruka specifická pro konkrétní stát nebo pokud byl k zařízení přiložen záruční list, 
najdete další informace v podmínkách dané záruky nebo je získáte od místního autorizovaného prodejce.
Elektrická zařízení určená k likvidaci nesmí být zlikvidována jako domovní odpad. Jestliže je to možné, recyklujte prosím. 
Chcete-li získat více informací o recyklaci a směrnicích WEEE, napište nám na enquiriesEurope@jardencs.com.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
United Kingdom 


