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Használati útmutató 
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Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek.     A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban  a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel. 

• Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a készülék részei. A gyártó 
által nem javasolt tartozékok használata tűzhöz, áramütéshez vagy más 
balesethez vezethetnek. 

• A készüléket helyezze egyenes felületre vagy asztalra, hogy a csatlakozó kábel 
ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről. 

• A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne tegye azt forró felületre, 
sem nyílt láng közelébe. 

• A készüléket száraz helyen tárolja. 
• A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra 

tervezték. 
• Főzés közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő 

áramlására. A készülék használata során a fazék külső burkolata, a kivehető 
edény és a fedő felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A fazék vagy 
a fedő mozgatásakor használja a fogantyút és a fazék fülét. 

• Ne használja a készüléket, ha a belső kerámia edény vagy az üvegfedő sérült 
(pl. repedt). Ezekkel bánjon minden esetben fokozott elővigyázatossággal. 

• A kerámia edényt és az üvegfedőt na tegye sütőbe, fagyasztó boxba, 
mikroullámú sütőbe és semmilyen bekapcsolt tűzhelyre ne tegye le. 

• Ne tegye ki a kerámia edényt nagy hőmérsékletkülönbségnek, pl. úgy, hogy 
hidegvizet önt a forró edénybe – törésveszély áll fennt! 

• Ne hagyja az edényt hosszabb ideig vízben állni (ha az ételmaradékot szeretné 
kiáztatni, engedjen a fazékba melegvizet), külső alsó részén mázatlan felület 
található, mely porózus, ezért felszívja a vizet, ami nem kívánatos. 

• Soha ne kapcsolja be a készüléket, amennyiben a kerámia edény üres. 
Figyelmeztetés: Az élelmiszert minden esetben a belső kerámia edényben készítse! 
Megjegyzés: a kerámia edényen bizonyos idejű használat után kisebb hibák (pókhálók) 
jelenhetnek meg, ami teljesen normális jelenség és nem ad okot aggodalomra.  
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

1. Fedő 
2. Fogantyú 
3. Külső edény 
4. Vezérlőpanel kijelzővel 

 
 
 
A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 
 

1. Hőfok-szabályozó és Keep warm 
funkció  

2. + gomb 
3. Keep Warm funkció szimbóluma 
4. – gomb 
5. START/STOP kapcsoló 
6. Magas hőfok dióda 
7. Kijelző 
8. Alacsony hőfok dióda 

 
 
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

• Távolítsa el a csomagolóanyagot. 
• A kivehető kerámia edényt és a fedőt mossa el mosogatószeres melegvízben 

és törölje szárazra. 
• A készülék külső részét soha ne merítse vízbe. 
• Megjegyzés: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. 

Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik. 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• A készüléket helyezze a megfelelő helyen egyenes, száraz felületre. 
• Az előkészített élelmiszert tegye a belső kerámia edénybe, s ezt helyezze a 

készülék aljzatába, majd takarja le az üvegfedővel.  
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
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• Nyomja meg a START/STOP kapcsolót. 
• A + és – gombok (fel- és lefelé mutató nyíl) segítségével állítsa be a főzés idejét 

– egy-egy gomblenyomás 30 percnek felel meg. A főzést max. 12 órára és min. 
30 percre lehet beállítani. 

• Ezután a „LOW/HIGH/WARM“ gombbal állítsa be a kívánt hőfokot „LOW“ – 
alacsonyabb hőfok, „HIGH“ – magasabb hőfok – meggyullad a megfelelő 
dióda, ld. a „A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA” bekezdést. A hőfok beállítását követő 5 
mp múlva a készülék bekapcsol. 

• A készülék leállítását és az élelmiszer kivételét követően várja meg, míg a 
kerámia edény lehűl vagy izolált kesztyű segítségével az edényt emelje ki. 

 
A „KEEP WARM” FUNKCIÓ  

• A jelen készülék „KEEP WARM” funkcióval van ellátva. 
• Ezt a „LOW/HIGH/WARM” gomb segítségével kapcsolja be, amint meggyullad 

a „WARM“ funkció diódája, állítsa be a szükséges melegítési időt, ld. a „A 
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA“ bekezdést. 

• A funkció bekapcsolása után a készülék 6 órán át melegen tartja az élelmiszert. 
• További lehetőség, hogy a lassúfőzőben megmelegíti a már kész ételt. 
• Ne lépje túl a már említett 6 órát, az élelmiszer huzamosabb ideig való melegen 

tartása annak kiszáradását, ízének változását, stb. okozhatja. 
 
ÖTLETEK A LASSÚFŐZŐ HASZNÁLATÁHOZ 

• A gyökérzöldséget szeletlje fel, mert a zöldség főzése rendszerint tovább tart, 
mint a húsé. Javasoljuk továbbá, hogy a gyökérzöldséget – mielőtt a 
lassúfőzőbe teszi – a jobb íz érdekében pirítsa meg. 

• A zöldséget mindig az edény aljára tegye és ellenőrizze, hogy a hozzávalókat 
ellepi-e a folyadék. 

• A húsról távolítsa el a fölösleges hájat, mivel a lassúfőző nem teszi lehetővé a 
zsiradék elpárolgását. 

• Amennyiben olyan receptet kíván használni, amely nem igényli a lassúfőzőt, 
javasoljuk, hogy kevesebb folyadékot használjon, mivel a jelen készülékből a 
főzés során nem párolog el a víz, mint más edényből. 

• A babot áztassa be előre, majd főzze kb. 10 percig. 
• A legjobb eredmény elérése érdekében a főzőedényt legalább félig töltse meg. 
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• Ha több folyadék elpárologtatására van szükség, javasoljuk, hogy kapcsolja a 
készüléket a „HIGH” nagyobb hőfokra, vegye le a fedőt és 30-40 percig hagyja 
főni az ételt. 

• A fedőt ne emelgesse, mert a gőz elpárolog, ami meghosszabbítja a főzés 
idejét. 

• Mindig ellenőrizze, hogy a fazék nincs-e túl tele, leves főzése esetén hagyjon 
a fedő alatt min. 5 cm helyet. 

• Húsétel készítése rendszerint 8-10 órát igényel alacsonyabb hőmérsékleten és 
4-6 órát magasabb hőfokon. 

• A fagyasztott élelmiszert minden esetben teljesen felengedve dolgozza fel. 
• Vannak olyan élelmiszerek, amelyek nem alkalmasak lassúfőzőben való 

elkészítésre, pl. tésztafélék, a tenger gyümölcsei, tejföl, stb. Ezeket a főzés 
vége felé tegye az edénybe. 

• A lassúfőzőben készített élelmiszereket mindig lepje el valamilyen folyadék, pl. 
szósz, leves, stb. 
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 
• Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja teljesen kihűlni. 
• A kerámia edényt mossa el melegvízzel. Az ételmaradék eltávolítása után 

javasoljuk, hogy az edénybe engedjen vizet és hagyja ázni. Ne használjon a 
kerámia edény tisztítására edénysúrolót! Megkarcolhatja az edény felületét. 

• A készülék külső felületét törölje le nedves ruhával. A tisztításhoz ne használjon 
abrazív tisztítószereket, se benzint, oldószereket, stb. 

Figyelmeztetés: 
• Soha ne merítse a küilső burkolatot vízbe! 
• A kerámia edény mosható mosogatógépben. 
• Ha  kerámia edényt hűtőszekrénybe tette és meg kívánja melegíteni, hagyja az 

edényt egy ideig szobahőmérsékleten, ellenkező esetben az edény 
megrepedhet. 

• A kerámia edényt nem szabad semmilyen tűzhelyen használni. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50-60 Hz 
Névleges teljesítmény   320 W 
A belső edény űrtartalma 6,5 l 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek.   


