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Návod k použití 

 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ HRNEC  

R-2808 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické 
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke 
které chcete spotřebič připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné 
zásuvce. Před vypojením spotřebiče ze zásuvky ho vypněte. 

UPOZORNĚNÍ 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru. 

• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 
časového spínače nebo dálkového ovládání. 

• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. Nenechávejte 
spotřebič běžet bez dozoru. 

• Před prvním použitím spotřebiče odstraňte obalové materiály. 
• Před každým použitím, před čištěním a prováděním údržby vždy vypojte 

spotřebič z el. sítě. Při přesunu spotřebiče z jednoho místa na druhé spotřebič 
vždy odpojte z elektrické sítě a nechte ho zcela vychladnout. 

• Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobných podmínkách. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič 
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku.  



Elektrický tlakový hrnec R-2808 CZ 
 

 
3 

 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká 
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. 

• Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán 
používat. Výměnu svěřte výhradně odbornému servisu.  

• Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých 
povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.  

• Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovném, tvrdém, stabilním a suchém 
povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení. 

• Nezakrývejte spotřebič. Udržujte bezpečnou vzdálenost (15 cm) spotřebiče 
od záclon, stěn, nábytku a všech ostatních předmětů. 

• Spotřebič neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, 
elektrických přímotopů apod.). Spotřebič držte mimo hořlavé předměty a 
hořlavé plyny či spreje nebo výbušniny. Hrozí nebezpečí vzniku ohně. 

• Spotřebič by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou 
vany, umyvadla, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost 
ponoření spotřebiče do vody, či jeho postříkání vodou. 

• Pro prevenci proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob 
neponořujte kabel ani konektor do vody nebo jiné tekutiny. 

• Při vaření nalévejte vodu pouze přímo do vnitřní nádoby spotřebiče, vnější 
část spotřebiče nesmí přijít do kontaktu s vodou a jinými kapalinami. 

• Nepoužívejte příslušenství, které není součástí přístroje. Použití příslušenství, 
které není doporučené výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo zranění osob. 

• Nezapínejte spotřebič, pokud v něm nejsou žádné potraviny. Nenechávejte 
vodu a potraviny ve spotřebiči delší dobu, než je nutné.  

• Vyvarujte se používání ostrého kuchyňského náčiní, aby nedošlo k poškození 
vnitřního povrchu nádoby. Použijte lžíci, která je součástí balení, nebo 
dřevěné, plastové či silikonové náčiní. 

• Před použitím spotřebiče vždy zkontrolujte, že se mezi dnem vnitřní nádoby a 
topnou jednotkou nenachází žádné předměty. 

• Během provozu spotřebiče nezakrývejte víko spotřebiče a ventily (ty 
nestlačujte). 

• Během vaření se uvolňuje horká pára, udržujte bezpečnou vzdálenost od 
spotřebiče, aby se zabránilo popálení a dalším zraněním.  
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• Víko otevírejte opatrně. Pro odstranění víka vždy použijte rukojeť víka. 
• Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče. 
• Nepoužívejte spotřebič v případě, že chybí těsnění nebo je poškozeno. 

Nepoužívejte těsnění z jiného spotřebiče. 
• Před vařením za vyššího tlaku se ujistěte, že vnitřní nádoba obsahuje vodu 

nebo vývar potřebné pro výrobu páry. Pára nesmí unikat mezi víkem a tělem 
spotřebiče. 

• Nikdy nevyvíjejte sílu při otevírání víka spotřebiče. Vnitřní tlak v hrnci se musí 
před otevřením víka rovnat tlaku v okolním prostředí (plovákový ventil v dolní 
poloze). 

 
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA 

• Bezpečnostní zámek: víko nelze zavřít, pokud není správně nasazeno, a 
nemůže být otevřeno, pokud se uvnitř spotřebiče nachází jiný tlak než 
v okolním prostředí. 

• Bezpečnostní ochrana pro regulaci tlaku: spotřebič automaticky reguluje 
vnitřní tlak – vypne se pokud tlak překročí maximální mez. 

• Regulace tlaku: Pokud tlak překročí maximální hodnotu, plovákový ventil 
uvolní tlak přes odvzdušňovací ventil. 

• Bezpečnostní ochrana zabraňující blokování potravinou: pomáhá zabránit 
zablokování výdeje vzduchu připravovaným pokrmem. 

• Pojistka proti přehřátí: pokud teplota překročí maximální mez, pojistka se 
uvolní a spotřebič se automaticky vypne. 

• Regulace teploty: pokud dojde k chybné manipulaci se spotřebičem, pokud je 
vnitřní nádoba prázdná nebo teplota překročí teplotu nastavenou v programu, 
spotřebič se vypne. 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 
 

1. Těsnící kroužek 
2. Vnitřní  část víka 
3. Odejmutí vnitřní části víka 
4. Těsnění plováku 
5. Ventil regulace tlaku 
6. Odvzdušňovací ventil 
7. Bezpečnostní uzávěr víka 
8. Víko 
9. Vnitřní nádoba 
10. Sběrník páry 
11. Ovládací panel 
12. Základna 
13. Horní kroužek 
14. Rukojeť hrnce 
15. Vnější kryt hrnce 
16. Topná jednotka 
17. Konektor k el. napájení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plovák 



Elektrický tlakový hrnec R-2808 CZ 
 

 
6 

 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Displej 
2. Tlačítko potvrdit (SELECT) 
3. Tlačítko vaření (COOK) 
4. Tlačítko “-“ 
5. Tlačítko vypnuto a udržení teploty (OFF/KEEP WARM) 
6. Tlačítko “+“ 
7. Tlačítko programu polévka (SOUP) 
8. Tlačítko programu kuře (CHICKEN) 
9. Tlačítko programu hovězí (BEEF) 
10. Tlačítko programu ryba (FISH) 
11. Tlačítko nastavení času (PRESET TIME) 
12. Tlačítko programu rýže (RICE) 
13. Tlačítko programu pomalého vaření (SLOW COOK) 
14. Tlačítko programu pára (STEAM) 
15. Tlačítko programu moučník (CAKE) 
16. Tlačítko nastavení tlaku (PRESET PRESSURE) 
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MANIPULACE SE SPOTŘEBIČEM 
• Chcete-li odstranit víko, uchopte držadlo víka, otočte s ním po směru 

hodinových ručiček na maximum a víko zvedněte (viz obr. A, B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Do vnitřní nádoby přidejte potraviny a tekutiny podle pokynů níže. 
• Poznámka: Celkový objem potravin a tekutin nesmí přesáhnout 80 % 

kapacity vnitřní nádoby (viz obr. C). Rychle se rozpínající potraviny (sušená 
zelenina, luštěniny, rýže a obiloviny) nesmí překročit celkový objem 60 % (viz 
obr. D). Pokud vaříte za vyššího tlaku, vždy použijte aspoň 1/2 šálku tekutiny. 
Celkový objem potravin a tekutin nesmí být menší než 20 % kapacity nádoby 
na vaření (viz obr. E). 

 
  
 
 
 
 
 
 

• Před nasazením víka, odstraňte veškeré zbytky jídla z horního okraje vnitřní 
nádoby, abyste zajistili správné utěsnění. Zajistěte, aby byl těsnicí kroužek 
pevně na svém místě na nosném krytu těsnicího kroužku (viz obr F). 

• Před vložením vnitřní nádoby do vnějšího hrnce otřete z obou všechny zbytky 
tekutin a potravin. Ujistěte se, že je vnitřní nádoba pevně usazena na topné 
jednotce (viz obr G). 
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• Zavřete víko. Ujistěte se, že vnitřní strana víka pevně doléhá na vnitřní stranu 
nádoby. Potom otočte rukojeť krytu proti směru hodinových ručiček, dokud 
víko nezacvakne (viz obr H-1, H-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Umístěte ventil regulace tlaku a otočte jej do uzavřené polohy. Zkontrolujte, 
zda je plovák v dolní poloze (viz obr I-1, I-2). 
Poznámka: Ventil regulace tlaku neklikne ani nezaklapne na místo. Přestože 
bude volné uložen, je bezpečně zajištěn. Plovák v rukojeti musí být před 
vařením ve spodní pozicic.  

• Zasuňte napájecí kabel do konektoru tlakového hrnce a potom do síťové 
zásuvky. Na displeji se zobrazí "- - - -". 

• Když je spotřebič a LED displej zapnutý, stisknutím přednastavených tlačítek 
vyberte požadovaný program vaření. Na displeji se objeví světelná indikace 
vybraného programu.  

• Po dokončení programu se spotřebič automaticky uvede do režimu Keep 
Warm. Pro ukončení režimu Keep Warm odpojte spotřebič od el. sítě. Po 12 
hodinách provozu v režimu Keep Warm se spotřebič automaticky přepne do 
pohotovostního režimu. 

Uvolnit 

Uzavřít 
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• Po dokončení vaření umístěte ventil regulace tlaku do uvolňovací polohy a 
počkejte, až se tlak zcela uvolní a klesne plovák. Potom můžete spotřebič 
odpojit z el. sítě a vyjmout hotový pokrm. (viz obr. J-1, J-2) 
Poznámka: Po vaření tekutin (kaše, polévky), musí být spotřebič před 
uvolněním tlaku ochlazen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Správně sestavený spotřebič zapojte do el. sítě. 
• Po zapnutí spotřebiče zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí "00:00", 

spotřebič se uvede do provozního režimu "Stand by". 
• Po zvolení požadovaného programu se na displeji se zobrazí písmeno P a 

počet minut, po které bude spotřebič pokrm vařit (př.: zobrazí se P25, doba 
vaření bude 25 minut). Po 5 sekundách se spotřebič automaticky spustí. 

• Manuální nastavení doby vaření se vybírá po zvolení požadovaného 
programu přepínáním tlačítka potvrdit (SELECT). Zvolit lze mezi krátkou 
dobou vaření (LIGHT), standartní dobou vaření (STANDARD) a dlouhou 
dobou vaření (STRONG). 
Příklad manuálního nastavení doby vaření: Stiskněte tlačítko polévka 
(SOUP), poté stiskněte tlačítko potvrdit (SELECT), rozsvítí se světelná 
indikace doby vaření 25 minut. Je-li znovu stisknuto tlačítko potvrdit 
(SELECT), rozsvítí se světelná indikace pro dlouhou dobu vaření (STRONG) 
a doba vaření bude 30 minut. Je-li znovu stisknuto tlačítko potvrdit (SELECT), 
rozsvítí se světelná indikace pro krátkou dobu vaření (STRONG) a doba 
trvání vaření se změní na 20 minut. 

Uvolnit 

Uzavřít 
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• Manuální nastavení času se vybírá po zvolení požadovaného programu 
stisknutím tlačítka  nastavení tlaku (PRESET PRESSURE) a následným 
stiskem tlačítek "+" nebo "-". 

 
TABULKA ORIENTAČNÍ DOBY PŘÍPRAVY POKRMU 
 Kuře Hovězí Ryba Polévka Rýže Program 

pomalého 
vaření 

Pára Moučník 

Krátká 
doba 
vaření 

10 
minut 

40 
minut 

1 
minuta 

15 
minut 

10 
minut / 10 

minut / 

Standardní 
doba 
vaření 

13 
minut 

45 
minut 

5 
minut 

25 
minut 

12 
minut 4 hodiny 13 

minut 18 minut 

Dlouhá 
doba 
vaření 

20 
minut 

60 
minut 

10 
minut 

45 
minut 

15 
minut / 18 

minut / 

Manuální 
nastavení 

1-20 
minut 

1-90 
minut 

1-10 
minut 

15-45 
minut 

1-20 
minut 2-9 hodin 10-18 

minut 
1-33 
minut 

 
Upozornění: Odpočet času začne až po 5-10 minutách, kdy se ve spotřebiči vytvoří 
požadovaný tlak. 
 
PROGRAM VAŘENÍ (COOK) 

• K dispozici je 6 dostupných časů vaření: P 10/P 15/ P 20/P 25/P 30/P 35. 
Opakovaným stisknutím tlačítka vaření (COOK) lze vybrat mezi nastavenými 
časy. Spotřebič bude vařit po zvolený čas na 145 °C. 

 
FUNKCE ODLOŽENÉHO STARTU (PRESET TIME) 

• Start vaření lze odložit až o 24 h. Nastavení probíhá po 30 minutách. 
• Požadované suroviny vložte do hrnce a zajistěte víkem. Ujistěte se, že je 

ventil regulace tlaku nastaven do uzavřené polohy. 
• Připojte spotřebič do el. sítě. Na LED displeji se zobrazí "00:00". 
• Stiskněte tlačítko nastavení času (PRESET TIME) (světelná indikace začne 

blikat) a potom pomocí tlačítek "-" a "+" nastavte čas spuštění vaření. Po 
nastavení odloženého startu zvolte požadovaný program vaření. 
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FUNKCE UDRŽENÍ TEPLOTY (KEEP WARM) 
• Funkci pro udržení teploty lze použít po ukončení vaření, kdy je přístroj 

v pohotovostním režimu (na displeji se objeví "00:00"). 
• Po stisknutí tlačítka vypnuto a udržení teploty (OFF/KEEP WARM) se na LED 

displeji zobrazí "bb" a uslyšíte jedno krátké pípnutí. To znamená, že funkce 
udržení teploty je zapnutá. Teplota ve spotřebiči bude 60-80 °C. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.  
• Vyjímatelnou nádobu omyjte v roztoku teplé vody a kuchyňského saponátu. 

Poté ji vypláchněte čistou vodou a osušte. K odstranění připečených zbytků 
potravin použijte houbičku. Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem a osušte. 

• Víko čistěte jemnou houbičkou navlhčenou v roztoku teplé vody a neutrálního 
kuchyňského saponátu. Opláchněte a důkladně osušte. 

• Nikdy neponořujte základnu spotřebiče do vody. 
• K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, drátěné houbičky nebo 

rozpouštědla. 
• Spotřebič není určen k mytí v myčce.  
• Uskladněte spotřebič v suchém prostředí. 
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TABULKA PORUCH 
Problém Možná příčina Řešení 
Víko nelze zavřít 
 

Těsnění není ve správné 
pozici 

Upravte pozici těsnění 

Plovák není ve správné pozici Upravte pozici plováku 
Víko nelze otevřít Plovák je stále v pozici nahoře Stiskněte plovák dolů 

Vzduch uniká z 
okrajů 
víka 
 

Neinstaloval se žádný těsnicí 
kroužek 

Nainstalujte těsnící kroužek 

Potraviny jsou na těsnicím 
kroužku 

Vyčistěte těsnicí kroužek 

Těsnicí kroužek je 
opotřebovaný 

Vyměňte těsnicí kroužek 

Víko není správně uzavřeno Uzavřete správně  víko 
 
Vzduch uniká z 
ventilu 

Potraviny jsou na těsnicím 
kroužku 

Očistěte těsnicí kroužek 

Těsnění na plováku je 
opotřebované 

Vyměňte těsnicí kroužek na 
plováku 

Plovák se nezvedá Ventil regulace tlaku není 
správně umístěn 

Umístěte správně ventil 
regulace tlaku 

Nedostatek surovin Zkontrolujte, zda je správné 
množství surovin 

Display E1 Přerušený el. obvod Kontaktujte výrobce 
Display E2 Zkrat Počkejte, až se spotřebič 

ochladí 
Display E3 Vnitřní nádoba se přehřívá Kontaktujte výrobce 
Display E4 Chyba tlakového spínače Kontaktujte výrobce 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý příkon   1000 W 
Objem 6 l 
Průměr vnitřního hrnce 22 cm 
Provozní tlak 0–70 kPa 
Maximální tlak 90 kPa 
Funkce udržování teploty 60-80 °C 
Příslušenství Napájecí kabel, odměrka, lžíce, manuál 

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

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

 


