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Návod k použití 

 POMALÝ HRNEC 

R-2855 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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

• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel 
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů. 
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• Nepoužívejte příslušenství, které není součástí spotřebiče. Použití 
příslušenství, které není doporučené výrobcem, může vést k požáru, úrazu 
elektrickým proudem nebo zraněním osob. 

• Umístěte spotřebič na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes 
okraj stolu nebo pultu. 

• Nepokládejte spotřebič na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění 
jeho poškození. 

• Uskladněte spotřebič v suchém prostředí. 
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných podmínkách. 
• Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad 

spotřebičem a okolo něj. Při používání spotřebiče dochází k zahřívání 
vnějšího hrnce, vyjímatelné nádoby a poklice. Nedotýkejte se horkých 
povrchů. K manipulaci s hrncem nebo poklicí používejte rukojeti a úchyt. 

• Nepoužívejte spotřebič v případě že, vnitřní keramická nádoba nebo skleněná 
poklice jsou poškozeny (případné praskliny). Dbejte zvýšené pozornosti při 
manipulaci s nimi. 

• Keramickou nádobu a skleněnou poklici nedávejte do trouby, mrazicího boxu, 
mikrovlnné trouby a nepokládejte na zapnutý sporák jakéhokoliv typu. 

• Nevystavujte keramickou nádobu velmi rozdílným teplotám, např. přidáním 
studené vody do horké nádoby – hrozí prasknutí! 

• Nenechte nádobu ponořenou do vody delší dobu (pokud potřebujete nechat 
odmočit zbytky jídla, naplňte nádobu teplou vodou), na její vnější spodní části 
se nachází neglazovaný povrch, který je porézní a tudíž je schopen natáhnout 
vodu, čemuž by mělo být předejito. 

• Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je keramická nádoba prázdná! 
Upozornění: Vždy připravujte potraviny pouze v keramické vnitřní nádobě! 
Poznámka: na keramické nádobě se po určité době používání mohou objevit lehké 
nedokonalosti (pavučinky), toto je zcela normální jev a není to důvod k znepokojení.  
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 

1. Víko 
2. Rukojeť 
3. Vnější nádoba 
4. Ovládací panel s 

displejem 
 
 
 
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU 
 

1. Tlačítko úrovně teploty a funkce Keep 
Warm 

2. Tlačítko + 
3. Světelná indikace funkce Keep Warm 
4. Tlačítko – 
5. Tlačítko START/STOP 
6. Sv. indikace vysoké úrovně teploty 
7. Displej 
8. Sv. indikace nízké úrovně teploty 

 
 
PŘED PRVNÍ POUŽITÍM 

• Odstraňte obalové materiály. 
• Vyjímatelnou keramickou nádobu a poklici omyjte v teplé saponátové vodě, 

řádně osušte. 
• Nikdy neponořujte do vody vnější část spotřebiče! 
• Poznámka: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. 

Tento jev je zcela normální a brzy vymizí. 
 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Spotřebič umístěte na rovné, suché ploše, na vhodném místě. 
• Vložte předem připravené potraviny do keramické vnitřní nádoby a tu vložte 

do základny spotřebiče, přiklopte skleněnou poklicí.  
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• Zapojte spotřebič do el. sítě. 
• Stiskněte tlačítko „START/STOP“. 
• Nastavte požadovanou dobu provozu pomocí tlačítek + a – (šipka 

nahoru/dolů) – každé stlačení tlačítka odpovídá 30 minutám. Maximální 
nastavení doby provozu je 12 hodin, minimální 30 minut. 

• Poté tlačítkem „LOW/HIGH/WARM“ nastavte požadovanou teplotu „LOW“ – 
nižší teplota, „HIGH“ – vyšší teplota – odpovídající světelná indikace se 
rozsvítí, viz. „POPIS SPOTŘEBIČE“. 5 vteřin po nastavení teploty se 
spotřebič spustí. 

• Po vypnutí spotřebiče a vyjmutí pokrmu vyčkejte na zchladnutí keramické 
nádoby, nebo ji vyjměte pomocí tepelně izolovaných rukavic. 

 
FUNKCE „KEEP WARM“ 

• Tento spotřebič je vybaven funkcí „KEEP WARM“. 
• Spustíte ji tlačítkem „LOW/HIGH/WARM”, jakmile se světelná indikace pro 

funkci „WARM“ rozsvítí, nastavte požadovaný čas provozu, viz kapitola 
„POUŽITÍ SPOTŘEBIČE“. 

• Při zapnutí této funkce spotřebič bude udržovat pokrm teplý po dobu 6 hodin. 
• Další možností je využití pomalého hrnce k ohřevu již uvařeného pokrmu. 
• Nepřesahujte uvedených 6 hodiny, udržování pokrmu v teple delší dobu by 

mohlo mít za následek jeho vysušení, případně změny chuti apod. 
 
TIPY PRO VAŘENÍ V POMALÉM HRNCI 

• Kořenovou zeleninu nakrájejte na malé kousky, vzhledem k tomu, že vaření 
zeleniny většinou trvá déle než vaření masa. Dále doporučujeme kořenovou 
zeleninu před vložením do hrnce lehce orestovat na pánvi, pro výraznější 
chuť. 

• Zeleninu vždy umístěte na dno hrnce a ujistěte se, že všechny ingredience 
jsou ponořeny do tekutiny. 

• Z masa odstraňte veškerý přebytečný tuk, vzhledem k tomu, že vaření 
v pomalém hrnci neumožňuje odpařování tuku. 

• Pokud hodláte použít recept, který není určen přímo pro pomalý hrnec, 
doporučujeme snížit množství tekutiny, neboť při vaření v tomto spotřebiči 
nedochází k odpařování vody jako při běžném vaření. 
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• Neupravené fazole předem namočte a následně nechte vařit cca 10 minut. 
• Pro nejlepší výsledek doporučujeme naplnit hrnec minimálně do poloviny. 
• Pokud je třeba nechat odpařit více tekutiny z pokrmu, doporučujeme přepnout 

spotřebič na „HIGH“ vyšší teplotu, odstranit poklici a nechat dále dusit po 
dobu 30 – 40 minut. 

• Poklici odstraňujte zřídka, jinak dochází ke zbytečnému úniku páry a 
prodloužení doby vaření. 

• Vždy se ujistěte, že hrnec není příliš plný, v případě vaření polévky nechte 
alespoň 5 cm prostoru od poklice. 

• Příprava pokrmů z masa obvykle vyžaduje 8-10 hodin při nižší teplotě a 4-6 
hodin při teplotě vyšší. 

• Vždy používejte kompletně rozmrzlé potraviny. 
• Některé potraviny nejsou vhodné pro použití v pomalém hrnci – např. 

těstoviny, mořské plody, smetana apod. doporučujeme je přidat do jídla ke 
konci doby přípravy. 

• Potraviny v pomalém hrnci by měli být vždy ponořeny do nějakého typu 
tekutiny, jako např. omáčka, vývar apod. 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Před čištěním odpojte spotřebič z elektrické sítě a nechte řádně vychladnout. 
• Keramickou nádobu omyjte teplou vodou. Po odstranění zbytků jídla je 

vhodné napustit do nádoby teplou vodu a nechat odmočit. Nepoužívejte na 
keramickou nádobu drátěnku! Hrozí poškrábání povrchu. 

• Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem. K jeho čištění nepoužívejte 
abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla apod. 

Upozornění: 
• Nikdy neponořujte vnější obal do vody! 
• Keramickou nádobu lze mýt v myčce na nádobí. 
• Pokud jste umístili keramickou nádobu s jídlem do lednice a následně 

plánujete pokrm ohřát – nechte stát keramickou nádobu chvíli v pokojové 
teplotě – jinak hrozí nebezpečí prasknutí nádoby. 

• Keramická nádoba nesmí být použita k vaření na sporáku jakéhokoliv typu. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50-60 Hz 
Jmenovitý příkon   320 W 
Objem vnitřní nádoby 6,5 l 

 
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.  


