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Návod na použitie 

 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ HRNIEC  

R-2808 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za 
škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje 
uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej 
chcete spotrebič pripojiť. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
Pred vypojením spotrebiča zo zásuvky ho vypnite. 

UPOZORNENIE 
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 

zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú 
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a 
jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru. 

• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 

• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. Nenechávajte 
spotrebič bežať bez dozoru. 

• Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte obalové materiály. 
• Pred každým použitím, pred čistením a vykonávaním údržby vždy vypojte 

spotrebič z el. siete. Pri presune spotrebiča z jedného miesta na druhé 
spotrebič vždy odpojte z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. 

• Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a podobných podmienkach. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený 

alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 
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• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je 
zakázaný používať. Výmenu zverte výhradne odbornému servisu. 

• Nenechávajte napájací kábel visieť cez ostré hrany alebo dotýkať sa horúcich 
povrchov. Nikdy neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča. 

• Uistite sa, že spotrebič je umiestnený na rovnom, tvrdom, stabilnom a suchom 
povrchu, aby nedošlo k jeho prevráteniu. 

• Nezakrývajte spotrebič. Udržujte bezpečnú vzdialenosť (15 cm) spotrebiča od 
záclon, stien, nábytku a všetkých ostatných predmetov. 

• Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových 
varičov, elektrických priamotopov a pod.). Spotrebič držte mimo horľavé 
predmety a horľavé plyny či spreje alebo výbušniny. Hrozí nebezpečenstvo 
vzniku ohňa. 

• Spotrebič by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako sú vane, 
umývadlá, bazény a pod., Kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť 
ponorenie spotrebiča do vody, či jeho postriekaniu vodou. 

• Pre prevenciu proti požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb 
neponárajte kábel ani konektor do vody alebo inej tekutiny. 

• Pri varení nalievajte vodu iba priamo do vnútornej nádoby spotrebiča, vonkajšiu 
časť spotrebiča nesmie prísť do kontaktu s vodou a inými kvapalinami. 

• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou prístroja. Použitie 
príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo zranenia osôb. 

• Nezapínajte spotrebič, ak v ňom nie sú žiadne potraviny. Nenechávajte vodu a 
potraviny v spotrebiči dlhšiu dobu, než je nutné. 

• Vyvarujte sa používaniu ostrého kuchynského náčinia, aby nedošlo k 
poškodeniu vnútorného povrchu nádoby. Použite lyžicu, ktorá je súčasťou 
balenia, alebo drevené, plastové či silikónové náčinie. 

• Pred použitím spotrebiča vždy skontrolujte, že sa medzi dnom vnútornej 
nádoby a vykurovacou jednotkou nenachádza žiadne predmety. 

• Počas prevádzky spotrebiča nezakrývajte veko spotrebiča a ventily (tie 
nestláčajte). 
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• Počas varenia sa uvoľňuje horúca para, udržujte bezpečnú vzdialenosť od 
spotrebiča, aby sa zabránilo popáleniu a ďalším zraneniam. 

• Veko otvárajte opatrne. Pre odstránenie veka vždy použite rukoväť veka. 
• Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča. 
• Nepoužívajte spotrebič v prípade, že chýba tesnenia alebo je poškodené. 

Nepoužívajte tesnenia z iného spotrebiča. 
• Pred varením za vyššieho tlaku sa uistite, že vnútorná nádoba obsahuje vodu 

alebo vývar potrebné na výrobu pary. Para nesmie unikať medzi vekom a telom 
spotrebiča. 

• Nikdy nevyvíjajte silu pri otváraní veka spotrebiča. Vnútorný tlak v hrnci sa 
musia pred otvorením veka rovnať tlaku v okolitom prostredí (plavákový ventil 
v dolnej polohe). 

 
BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA 

• Bezpečnostný zámok: veko nedá zatvoriť, ak nie je správne nasadené, a 
nemôže byť otvorené, ak sa vo vnútri spotrebiča nachádza iný tlak ako v 
okolitom prostredí. 

• Bezpečnostné ochrana pre reguláciu tlaku: spotrebič automaticky reguluje 
vnútorný tlak - vypne sa ak tlak prekročí maximálnu hranicu. 

• Regulácia tlaku: Ak tlak prekročí maximálnu hodnotu, plavákový ventil uvoľní 
tlak cez odvzdušňovací ventil. 

• Bezpečnostná ochrana zabraňujúce blokovanie potravinou: pomáha zabrániť 
zablokovaniu výdaja vzduchu pripravovaným pokrmom. 

• Poistka proti prehriatiu: ak teplota prekročí maximálnu hranicu, poistka sa 
uvoľní a spotrebič sa automaticky vypne. 

• Regulácia teploty: ak dôjde k chybnej manipulácii so spotrebičom, pokiaľ je 
vnútorná nádoba prázdna alebo teplota prekročí teplotu nastavenú v programe, 
spotrebič sa vypne. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 
 

1. Tesniaci krúžok 
2. Vnútorná časť veka 
3. Odobratie vnútornej časti veka 
4. Tesnenie plaváka 
5. Ventil regulácie tlaku 
6. Odvzdušňovací ventil 
7. Bezpečnostný uzáver veka 
8. Veko 
9. Vnútorná nádoba 
10. Sběrník páry 
11. Ovládací panel 
12. Základňa 
13. Horný krúžok 
14. Rukoväť hrnca 
15. Vonkajší kryt hrnca 
16. Vykurovacia jednotka 
17. Konektor k el. napájanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plavák 
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OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Displej 
2. Tlačidlo potvrdiť (SELECT) 
3. Tlačidlo varenia (COOK) 
4. Tlačidlo "-" 
5. Tlačidlo vypnuté a udržanie teploty (OFF/KEEP WARM) 
6. Tlačidlo "+" 
7. Tlačidlo programu polievka (SOUP) 
8. Tlačidlo programu kura (CHICKEN) 
9. Tlačidlo programu hovädzie (BEEF) 
10. Tlačidlo programu ryba (FISH) 
11. Tlačidlo nastavenia času (PRESET TIME) 
12. Tlačidlo programu ryža (RICE) 
13. Tlačidlo programu pomalého varenia (SLOW COOK) 
14. Tlačidlo programu para (STEAM) 
15. Tlačidlo programu múčnik (CAKE) 
16. Tlačidlo nastavenia tlaku (PRESET PRESSURE) 
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MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM 
• Ak chcete odstrániť veko, uchopte držadlo veka, otočte s ním v smere 

hodinových ručičiek na maximum a veko zdvihnite (viď obr. A, B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Do vnútornej nádoby pridajte potraviny a tekutiny podľa pokynov nižšie. 
• Poznámka: Celkový objem potravín a tekutín nemôže presiahnuť 80% 

kapacity vnútornej nádoby (viď obr. C). Rýchlo sa rozpínajúca potraviny 
(sušená zelenina, strukoviny, ryža a obilniny) nesmie prekročiť celkový objem 
60% (viď obr. D). Ak varíte za vyššieho tlaku, vždy použite aspoň 1/2 šálky 
tekutiny. Celkový objem potravín a tekutín nesmie byť menšia ako 20% 
kapacity nádoby na varenie (viď obr. E). 

 
  
 
 
 
 
 
 

• Pred nasadením veka, odstráňte všetky zvyšky jedla z horného okraja 
vnútornej nádoby, aby ste zaistili správne utesnenie. Zaistite, aby bol tesniaci 
krúžok pevne na svojom mieste na nosnom kryte tesniaceho krúžku (viď obr. 
F). 
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• Pred vložením vnútornej nádoby do vonkajšieho hrnca utrite z oboch všetky 
zvyšky tekutín a potravín. Uistite sa, že je vnútorná nádoba pevne usadená na 
vykurovacie jednotke (viď obr. G). 

• Zatvorte veko. Uistite sa, že vnútorná strana veka pevne dolieha na vnútornú 
stranu nádoby. Potom otočte rukoväť krytu proti smeru hodinových ručičiek, 
kým veko nezacvakne (viď obr. H-1, H-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Umiestnite ventil regulácie tlaku a otočte ho do uzavretej polohy. 
Skontrolujte, či je plavák v dolnej polohe (viď obr.I-1, I-2). 

• Poznámka: Ventil regulácia tlaku neklikne ani nezapadne na miesto. Hoci 
bude voľné uložený, je bezpečne zaistený. Plavák v rukoväti musia byť 
pred varením v spodnej pozícii. 

• Zasuňte napájací kábel do konektora tlakového hrnca a potom do sieťovej 
zásuvky. Na displeji sa zobrazí "- - - -". 

• Keď je spotrebič a LED displej zapnutý, stlačením prednastavených 
tlačidiel vyberte požadovaný program varenia. Na displeji sa objaví 
svetelná indikácia vybraného programu. 

Uvoľniť 
 

Uzavrieť 
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• Po dokončení programu sa spotrebič automaticky uvedie do režimu Keep 
Warm. Pre ukončenie režimu Keep Warm odpojte spotrebič od el. siete. 
Po 12 hodinách prevádzky v režime Keep Warm sa spotrebič automaticky 
prepne do pohotovostného režimu. 

• Po dokončení varenia umiestnite ventil regulácie tlaku do uvoľňovacej 
polohy a počkajte, až sa tlak úplne uvoľní a klesne plavák. Potom môžete 
spotrebič odpojiť z el. siete a vybrať hotový pokrm (viď obr. J-1, J-2). 

• Poznámka: Po varení tekutín (kaše, polievky), musí byť spotrebič pred 
uvoľnením tlaku ochladený. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITIE SPOTREBIČA 

• Správne zostavený spotrebič zapojte do el. siete. 
• Po zapnutí spotrebiča zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí "00:00", 

spotrebič sa uvedie do prevádzkového režimu "Stand by". 
• Po zvolení požadovaného programu sa na displeji sa zobrazí písmeno P a 

počet minút, po ktorej bude spotrebič pokrm variť (pr .: zobrazia sa P25, doba 
varenia bude 25 minút). Po 5 sekundách sa spotrebič automaticky spustí. 

• Manuálne nastavenie doby varenia sa vyberá po zvolení požadovaného 
programu prepínaním tlačidla potvrdiť (SELECT). Zvoliť možno medzi krátkou 
dobou varenia (LIGHT), štandardnú dobou varenia (STANDARD) a dlhou 
dobou varenia (STRONG). 
Príklad manuálneho nastavenia doby varenia: Stlačte tlačidlo polievka (SOUP), 
potom stlačte tlačidlo potvrdiť (SELECT), rozsvieti sa svetelná indikácia doby 
varenia 25 minút. Ak je znovu stlačené tlačidlo potvrdiť (SELECT), rozsvieti sa 
svetelná indikácia pre dlhú dobu varenia (STRONG) a doba varenia bude 30 
minút. Ak je znovu stlačené tlačidlo potvrdiť (SELECT), rozsvieti sa svetelná 

Uvoľniť 

Uzavrieť 
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indikácia pre krátku dobu varenia (STRONG) a doba trvania varenia sa zmení 
na 20 minút. 

• Manuálne nastavenie času sa vyberá po zvolení požadovaného programu 
stlačením tlačidla nastavenie tlaku (PRESET PRESSURE) a následným 
stlačením tlačidiel "+" alebo "-". 

 
TABUĽKA ORIENTAČNÝ DOBY PRÍPRAVY POKRMU 

 Kurča Hovädzie Ryba Polievka Ryža Program 
pomalého 
varenia 

Para Múč– 
nik 

Krátka doba 
varenia 

10 
minút 

40 minút 1 minúta 15 minút 10 
minút 

/ 10 
minút 

/ 

Štandardná 
doba 
varenia 

13 
minút 

45 minút 5 minút 25 minút 12 
minút 

4 hodiny 13 
minút 

18 
minút 

Dlhá doba 
varenia 

20 
minút 

60 minút 10 minút 45 minút 15 
minút 

/ 18 
minút 

/ 

Manuálne 
nastavenie 

1-20 
minút 

1-90 minút 1-10 
minút 

15-45 
minút 

1-20 
minút 

2-9 hodín 10-18 
minút 

1-33 
minút 

 
Upozornenie: Odpočet času začne až po 5-10 minútach, kedy sa v spotrebiči vytvorí 
požadovaný tlak. 
 
PROGRAM VARENIE (COOK) 

• K dispozícii je 6 dostupných časov varenia: P 10 /P 15/P 20/P 25/P 30 / P 35. 
Stláčaním varenia (COOK) možno vybrať medzi nastavenými časmi. Spotrebič 
bude variť po zvolený čas na 145 °C. 

  
FUNKCIE ODLOŽENÉHO ŠTARTU (PRESET TIME) 

• Štart varenia možno odložiť až o 24 h. Nastavenie prebieha po 30 minútach. 
• Požadované suroviny vložte do hrnca a zaistite vekom. Uistite sa, že je ventil 

regulácia tlaku nastavený do uzatvorenej polohy. 
• Pripojte spotrebič do el. siete. Na LED displeji sa zobrazí "00:00". 
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• Stlačte tlačidlo nastavenia času (PRESET TIME) (svetelná indikácia začne 
blikať) a potom pomocou tlačidiel "-" a "+" nastavte čas spustenia varenia. Po 
nastavení odloženého štartu želaný program varenia. 

 
FUNKCIE UDRŽANIE TEPLOTY (KEEP WARM) 

• Funkciu pre udržanie teploty možno použiť po ukončení varenia, keď je prístroj 
v pohotovostnom režime (na displeji sa objaví "00:00"). 

• Po stlačení tlačidla vypnuté a udržanie teploty (OFF/KEEP WARM) sa na LED 
displeji zobrazí "bb" a budete počuť jedno krátke pípnutie. To znamená, že 
funkcia udržania teploty je zapnutá. Teplota v spotrebiči bude 60-80 °C. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. 
• Vyberateľnú nádobu umyte v roztoku teplej vody a kuchynského saponátu. 

Potom ju vypláchnite čistou vodou a osušte. Na odstránenie pripečených 
zvyškov potravín použite hubku. Vonkajší povrch očistite vlhkou handričkou a 
osušte. 

• Veko čistite jemnou hubkou navlhčenou v roztoku teplej vody a neutrálneho 
kuchynského saponátu. Opláchnite a dôkladne osušte. 

• Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody. 
• Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drôtené hubky alebo 

rozpúšťadlá. 
• Spotrebič nie je určený na umývanie v umývačke. 
• Uskladnite spotrebič v suchom prostredí. 
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TABUĽKA PORÚCH 
Problém Možná príčina Riešenie 
Veko nemožno 
zavrieť 
 

Tesnenie nie je v správnej pozícii Upravte pozíciu tesnenie 

Plavák nie je v správnej pozícii Upravte pozíciu plaváka 
Veko sa nedá 
otvoriť 

Plavák je stále v pozícii hore Stlačte plavák dole 

Vzduch uniká z 
okrajov 
veka 

Neinštaloval sa žiadny tesniaci 
krúžok 

Nainštalujte tesniaci krúžok 

Potraviny sú na tesniacim krúžku Vyčistite tesniaci krúžok 
Tesniaci krúžok je opotrebovaný Vymeňte tesniaci krúžok 
Veko nie je správne uzavreté Uzatvorte správne veko 

Vzduch uniká z 
ventilu 

Potraviny sú na tesniacim krúžku Očistite tesniaci krúžok 

Tesnenie na plaváka je 
opotrebované 

Vymeňte tesniaci krúžok na 
plaváku 

Plavák sa 
nedvíha 

Ventil regulácia tlaku nie je 
správne umiestnený 

Umiestnite správne ventil 
regulácie tlaku 

Nedostatok surovín Skontrolujte, či je správne 
množstvo surovín 

Display E1 Prerušený el. obvod Kontaktujte výrobcu 

Display E2 Skrat Počkajte, až sa spotrebič 
ochladí 

Display E3 Vnútorná nádoba sa prehrieva Kontaktujte výrobcu 

Display E4 Chyba tlakového spínača Kontaktujte výrobcu 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 1000 W 
Objem 6 l 
Priemer vnútorného hrnca 22 cm 
prevádzkový tlak 0–70 kPa 
Maximálny tlak 90 kPa 
Funkcia udržiavania teploty 60-80 °C 
Príslušenstvo Napájací kábel, odmerka, lyžica, 

manuál 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou 
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a 
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné 
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 


