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Návod k použití 

MULTIFUNKČNÍ HRNEC 18 v 1 
R-2850 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
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. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. 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. 

• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel 
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu. 

• Zabraňte styku napájecího kabelu s vodou či vlhkostí. 
• Před odpojením ze zásuvky spotřebič vypněte a vyčkejte, než vychladne. 
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• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve 
venkovních prostorech. 

• Spotřebič umisťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch odolný teplu. 
• Neumisťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla. 
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů jako např. záclony, 

utěrky na nádobí, dřevěný povrch apod. 
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že je řádně sestaven. 
• Dbejte zvýšené opatrnosti, aby při sejmutí víka nedošlo k popálení unikající 

párou. 
• Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou obsahující horkou 

tekutinu. 
• Se zapnutým spotřebičem nemanipulujte. 
• Při provozu spotřebiče dochází k zahřívání nádoby a víka. Nedotýkejte se 

horkého povrchu. Ke zdvihnutí a přenášení víka používejte rukojeť. K vyjmutí 
zahřátého roštu z nádoby použijte kleště. 

• Pro manipulaci s horkým spotřebičem používejte ochranné rukavice. 
• Víko odkládejte pouze na teplu-vzdorné povrchy. 
• Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce. 
• Nikdy nezapínejte hrnec, pokud je nádoba prázdná. 
• Víko i nádoba jsou křehké, zacházejte s nimi opatrně. 
• Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci 

vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 

1. Skleněné víko 
2. Nepřilnavá vyjímatelná 

nádoba 
3. Tělo 
4. Základna 
5. Rukojeť 
6. Displej 
7. Ovládací panel 

 
 
 
 
OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tlačítka nastavení času +/- 
• Tlačítko a světelná indikace 

časovače (Preset) 
• Tlačítko a světelná indikace 

funkce Keep Warm 

• Tlačítko a světelná indikace 
programu (Function) 

• Tlačítko a světelná indikace 
zapnutí/vypnutí 

• Tlačítka nastavení teploty +/-
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FUNKCE 

1. Pečení 
2. Moučník 
3. Toast 
4. Sýr 
5. Čokoláda 
6. Rozmražení 
7. Smažení 
8. Stir-fry 
9. Vaření v páře 

10. Dušení 
11. Fritování 
12. Grilování 
13. Hot pot 
14. Flapjack 
15. Čištění 
16. Polévka 
17. Kaše 
18. Rýže

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Fritovací koš    Rošt na vaření v páře 

  

 
 
 

 
 
 
 

Rošt na pečení 
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POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 
• Pozn.: Při prvním použití spotřebiče můžete zaznamenat mírný zápach. 

Tento jev je zcela normální a postupně vymizí. 
• Zapojte spotřebič do el. sítě. Ozve se zvukový signál a rozsvítí se displej. 
• Tlačítkem programu zvolte požadovaný program, nastavte čas a teplotu a 

poté stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Displej změní barvu na červenou a spotřebič se uvede do provozu. 
• Pokud opět stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto, spotřebič přeruší provoz a 

přepne se do pohotovostního režimu. 
• Pokud během krátké doby spotřebič opět zapnete tlačítkem zapnuto/vypnuto, 

bude pokračovat v provozu dle posledního nastavení (v případě že předtím 
nedošlo k odpojení z el. sítě). 

 
NASTAVENÍ ČASU A TEPLOTY 

• Poté, co zvolíte program, nastavte požadovaný čas tlačítky nastavení času + 
a -. Nastavení je možné po minutách. Pokud tlačítko přidržíte, bude nastavení 
probíhat po 10 minutách. 

• Maximální možné nastavení času je 9 hodin 59 minut. 
• Pro nastavení teploty stiskněte tlačítka nastavení teploty + a -. Nastavení je 

možné po 10 °C, pokud tlačítko přidržíte, bude nastavení probíhat rychleji. 
• Nejvyšší možné nastavení teploty je 240 °C, nejnižší možné nastavení je 40 

°C. 
 
FUNKCE ČASOVAČE 

• Tlačítko časovače slouží pro nastavení času odloženého zapnutí spotřebiče. 
• Nejprve tlačítkem programu zvolte požadovaný program a nastavte čas a 

teplotu. 
• Poté stiskněte tlačítko časovače. Světelná indikace začne blikat a na displeji 

se zobrazí čas zapnutí. Pokud světelná indikace bliká, je možné provést 
nastavení. 

• Tlačítky nastavení času + a – nastavte požadovaný čas a poté stiskněte 
tlačítko zapnuto/vypnuto. Tlačítko časovače bude dál svítit. 

• V nastavený čas tlačítko zhasne a spotřebič se uvede do provozu. Na displeji 
se zobrazí nastavený čas vaření a teplota. 
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• Nastavení časovače je možné až na 9 hodin 59 minut. 
• Pokud je nastaven časovač, můžete stiskem tlačítek nastavení času nebo 

teploty zkontrolovat nebo upravit jejich nastavení. Po 10 vteřinách se na 
displeji opět zobrazí nastavený čas časovače. 

• Pro úpravu nastavení znovu stiskněte tlačítko časovače a tlačítky nastavení 
času + a – čas upravte. Displej bude 10 vteřin blikat a poté bude spotřebič 
pokračovat v provozu. 

 
FUNKCE KEEP WARM 

• Funkce Keep Warm uchová pokrm v hrnci déle teplý. 
• Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko Keep Warm (spotřebič musí být 

v pohotovostním režimu). Rozsvítí se světelná indikace. 
• Pro vypnutí funkce opět stiskněte tlačítko Keep Warm. Po dvou hodinách od 

zapnutí funkce Keep Warm se tato funkce vypne automaticky. 
• Touto funkcí končí všechny programy kromě programů Sýr a Čokoláda. 

 
NASTAVENÍ PROGRAMU 

• Spotřebič je vybaven 18-ti programy. 
• Pro výběr programu opakovaně stiskněte tlačítko programu, dokud nezačne 

blikat světelná indikace zvoleného programu. 
• Programy: pečení, moučník, toast, sýr, čokoláda, rozmražení, smažení, stir-

fry, vaření v páře, dušení, fritování, grilování, hot pot, flapjack, čištění, 
polévka, kaše a rýže. 

• Tlačítky nastavení času a teploty nastavte požadovaný čas vaření a teplotu. 
• Pro potvrzení nastavení a započetí vaření stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. 

Světelná indikace zvoleného programu bude svítit. 
• Po uplynutí nastavené doby vaření se spotřebič uvede do pohotovostního 

režimu. 
• Pozn.: Poté, co byl program jednou nastaven, nelze jej během již započatého 

vaření změnit. Pokud chcete zvolit jiný program, je třeba stávající program 
zrušit stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto a uvést spotřebič do pohotovostního 
režimu (barva displeje se změní na modrou). Poté je možné provést 
nastavení jiného programu. 
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POPIS PROGRAMŮ 
PEČENÍ 

• Do nádoby vložte rošt na pečení. Na rošt položte zvolené potraviny. 
• Tlačítkem programu zvolte program Pečení (1) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 

v rozmezí 1-30 minut, nastavení teploty v rozmezí 140–180 °C). 
• Tovární nastavení je 160 °C a 30 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 

 
MOUČNÍK 

• Tlačítkem programu zvolte program Moučník (2) (světelná indikace začne 
blikat). 

• Tlačítkem času můžete upravit nastavení času (nastavení je možné v rozmezí 
1 minuta – 1,5 hodiny). Nastavení teploty nelze upravovat. 

• Tovární nastavení je 140 °C a 1 hodina. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Vymažte nádobu vrstvou jedlého oleje a nechte minutu předehřát. Poté nalijte 

do nádoby těsto a zavřete víko. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 

 
TOAST 

• Vložte do nádoby plátek toastového chleba a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Toast (3) (světelná indikace začne blikat). 
• Tlačítky času můžete upravit nastavení času (nastavení je možné v rozmezí 

1-30 minut). Nastavení teploty nelze upravit. 
• Tovární nastavení je 160 °C a 20 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Po 10 minutách 

plátek chleba otočte. Hotový opečený chléb můžete namazat např. máslem a 
medem. 

• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 
• Pozn.: U tohoto programu nelze použít časovač. 
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SÝR 
• Do nádoby vložte sýr a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Sýr (4) (světelná indikace začne blikat). 
• Tlačítkem času můžete upravit nastavení času (nastavení je možné v rozmezí 

30 minut – 9,59 hodin). Nastavení teploty nelze upravovat. 
• Tovární nastavení je 40 °C a 4 hodiny. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič uvede do pohotovostního režimu. 

 
ČOKOLÁDA 

• Do nádoby vložte čokoládu a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Čokoláda (5) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 

v rozmezí 30 minut - 4 hodiny, nastavení teploty v rozmezí 60–70 °C). 
• Tovární nastavení je 60 °C a 2 hodiny. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič uvede do pohotovostního režimu. 
• Pozn.: U tohoto programu nelze použít časovač. 

 
ROZMRAŽENÍ 

• Do nádoby vložte zmrazené potraviny a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Rozmražení (6) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času můžete upravit čas (nastavení je možné v rozmezí 30 minut - 3 

hodin). Nastavení teploty nelze upravovat. 
• Tovární nastavení je 80 °C a 1 hodina. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 
• Pozn.: U tohoto programu nelze použít časovač. 
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SMAŽENÍ 
• Tlačítkem programu zvolte program Smažení (7) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 

v rozmezí 1–59 minut, nastavení teploty v rozmezí 50–240 °C). 
• Tovární nastavení je 200 °C a 25 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Do nádoby nalijte olej a vložte do něj zvolené potraviny. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 

 
STIR-FRY 

• Tlačítkem programu zvolte program Stir-fry (8) (světelná indikace začne 
blikat). 

• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 
v rozmezí 1–30 minut, nastavení teploty v rozmezí 50–240 °C). 

• Tovární nastavení je 240 °C a 15 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Do nádoby nalijte přiměřené množství oleje a vložte do něj zvolené potraviny. 

Míchejte dřevěnou vařečkou. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 
• Pozn.: U tohoto programu nelze použít časovač. 

 
VAŘENÍ V PÁŘE 

• Do nádoby umístěte rošt na vaření v páře a nalijte do ní vodu (hladina vody 
musí být níže, než je rošt). Rozložte na rošt zvolené potraviny a zavřete víko. 

• Tlačítkem programu zvolte program Vaření v páře (9) (světelná indikace 
začne blikat). 

• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 
v rozmezí 1 minuta – 1 hodina 59 minut, nastavení teploty v rozmezí 100–220 
°C). 

• Tovární nastavení je 220 °C a 15 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 
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DUŠENÍ 
• Do nádoby vložte zvolené potraviny, přidejte odpovídající množství vody a 

zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Dušení (10) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času můžete upravit čas (nastavení je možné v rozmezí 1 minuta - 5 

hodin 59 minut). Nastavení teploty nelze upravovat. 
• Tovární nastavení je 100 °C a 6 hodin. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do režimu Keep Warm. 

 
FRITOVÁNÍ 

• Do nádoby nalijte olej (počítejte s tím, že se objem oleje ještě zvýší 
vložením fritovacího koše). 

• Tlačítkem programu zvolte program Fritování (11) (světelná indikace začne 
blikat). 

• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 
v rozmezí 1 minuta – 9 hodin 59 minut, nastavení teploty v rozmezí 180–240 
°C). 

• Tovární nastavení je 180 °C a 30 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Do fritovacího koše vložte zvolené potraviny a ponořte jej do oleje. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 
• Pozn.: U tohoto programu nelze použít časovač. 

 
GRILOVÁNÍ 

• Do nádoby vložte rošt na pečení. Na rošt položte zvolené potraviny a zavřete 
víko. 

• Tlačítkem programu zvolte program Grilování (12) (světelná indikace začne 
blikat). Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je 
možné v rozmezí 1 minuta – 9 hodin 59 minut, nastavení teploty v rozmezí 
180–240 °C). Tovární nastavení je 240 °C a 30 minut. 

• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do režimu Keep Warm. 



Multifunkční hrnec 18 v 1 R-2850 CZ 

 

 
12 

 

HOT POT 
• Tlačítkem programu zvolte program Hot pot (13) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 

v rozmezí 1 minuta – 1 hodina 59 minut, nastavení teploty v rozmezí 120–240 
°C). 

• Tovární nastavení je 240 °C a 2 hodiny. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 

 
FLAPJACK 

• Smíchejte mouku, vejce a sůl s vodou. Do nádoby nalijte lžičku olivového 
oleje a vložte do ní směs. 

• Tlačítkem programu zvolte program Flapjack (14) (světelná indikace začne 
blikat). 

• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 
v rozmezí 1 minuta – 1 hodina, nastavení teploty v rozmezí 140–180 °C). 

• Tovární nastavení je 160 °C a 40 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do funkce Keep Warm. 

 
ČISTĚNÍ 

• Do nádoby nalijte 2 litry vody a hrnek čisticího prostředku a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Čištění (15) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času a teploty můžete upravit čas a teplotu (nastavení času je možné 

v rozmezí 1 minuta – 9 hodin 59 minut, nastavení teploty v rozmezí 50–240 
°C). 

• Tovární nastavení je 240 °C a 15 minut. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
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POLÉVKA 
• Vložte do nádoby všechny přísady, zalijte odpovídajícím množstvím vody a 

zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Polévka (16) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času můžete upravit čas (nastavení je možné v rozmezí 30 minut - 2 

hodiny). Nastavení teploty nelze upravovat. 
• Tovární nastavení je 110 °C a 1 hodina. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do režimu Keep Warm. 

 
KAŠE 

• Nalijte kaši do nádoby, přidejte přísady a vodu a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Kaše (17) (světelná indikace začne 

blikat). 
• Tlačítky času můžete upravit čas (nastavení je možné v rozmezí 1 minuta – 

1,5 hodin, nastavení teploty v rozmezí 100–140 °C). 
• Tovární nastavení je 110 °C a 1 hodina. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do režimu Keep Warm. 

 
RÝŽE 

• Do nádoby nasypte 5 hrnků rýže a 6 hrnků vody a zavřete víko. 
• Tlačítkem programu zvolte program Rýže (18). 
• Tovární nastavení je 150 °C a 35 minut. 
• Nastavení času ani teploty nelze upravit. 
• Pro spuštění programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. 
• Po skončení programu se spotřebič přepne do režimu Keep Warm. 

 
 
 
 
 
 



Multifunkční hrnec 18 v 1 R-2850 CZ 

 

 
14 

 

SEZNAM PROGRAMŮ 
Program Čas Teplota 
1 Pečení 1-30 min 140-180 °C 
2 Moučník 1 min-1,5 h 140 °C 
3 Toast 1-30 min 160 °C 
4 Sýr 30 min - 9 h 59 min 40 °C 
5 Čokoláda 30 min - 4 h 60-70 °C 
6 Rozmražení 30 min - 3 h 80 °C 
7 Smažení 1-59 min 50-240 °C 
8 Stir-fry 1-30 min 50-240 °C 
9 Vaření v páře 1 min – 1 h 59 min 100-220 °C 
10 Dušení 1 min – 5 h 59 min 100 °C 
11 Fritování 1 min – 9 h 59 min 180-240 °C 
12 Grilování 1 min – 9 h 59 min 180-240 °C 
13 Hot pot 1 min – 1 h 59 min 120-240 °C 
14 Flapjack 1 min – 1 h 140-180 °C 
15 Čištění 1 min – 9 h 59 min 50-240 °C 
16 Polévka 30 min – 2 h 110 °C 
17 Kaše 1 min-1,5 h 100-140 °C 
18 Rýže 35 min 150 °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. 
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RECEPTY 
 
KUŘECÍ KŘIDÉLKA PEČENÁ NA MEDU 
1 kg kuřecích křídel, 2 lžíce medu, 2 lžíce rajčatového protlaku 
Marináda: 
3 lžíce citronové šťávy, 3 lžíce sojové omáčky, 1 lžička nastrouhaného zázvoru 
Křidélka omyjte pod tekoucí vodou, osušte je plátěným ubrouskem a vložte do mísy. 
Marinádu připravíte smícháním citronové šťávy, sojové omáčky a zázvoru. Křidélka 
přelijte připravenou marinádou a za občasného otočení nechte marinovat 3 až 4 
hodiny. Odeberte 2 lžíce marinády a smíchejte je s medem a rajčatovým protlakem. 
Křidélka umístěte na rošt, zvolte program Pečení a pečte 10 minut při teplotě 160 °C. 
Po 10 minutách křidélka vyjměte a potřete je směsí z marinády, medu a rajčatového 
protlaku. Křidélka vraťte zpět na rošt a pečte je dalších 5 minut. Znovu je vyjměte a 
potřete směsí. Vložte je zpět a pečte ještě 5 minut. 
 
PEČENÉ KUŘE 
1 celé kuře bez drobů, 1 malá cibule, 1 lžíce másla, ½ šálku žampionů, 1 a ½ 
šálku na kostičky nakrájených rohlíků, 1 lžička nastrouhané citronové kůry, 1 
lžíce nasekané pažitky, 1 lžíce sušené majoránky, 1 ušlehané vejce, 1½ šálku 
kuřecího vývaru (nebo kuřecího bujónu), špetka muškátového oříšku, česnek, 
sůl a pepř na dochucení 
Kuře omyjte pod tekoucí vodou a osušte plátěným ubrouskem. Oloupejte cibuli a 
nasekejte ji nadrobno. Na pánvi rozehřejte máslo a zpěňte na něm cibulku. Přidejte 
žampiony a restujte zhruba 1 minutu. Nechte vychladnout a přimíchejte na kostičky 
nakrájené rohlíky, pažitku, citronovou kůru, majoránku, muškátový oříšek, ušlehané 
vejce a dochuťte solí a pepřem. Vzniklou směsí naplňte kuře a otvor uzavřete párátky. 
Kuře potřete máslem a solí a umístěte na rošt. Zvolte program Pečení a pečte 20 
minut pří teplotě 160 °C. Poté kuře otočte, potřete máslem a pečte zhruba dalších 20 
minut nebo až bude dozlatova opečené. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Jmenovitý rozsah napětí 220–240 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Příkon 1500 W 
Objem 5 l 
Regulátor teploty 40-240 °C 

 
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. 


