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Návod na použitie 

 POMALÝ HRNIEC 

R-2855 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
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 používaniu 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. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte 

zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. 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. 

• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel 
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov. 
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• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou spotrebiča. Použitie 
príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo zranením osôb. 

• Umiestnite spotrebič na rovnú plochu alebo stôl, nech napájací kábel nevisí 
cez okraj stola alebo pultu. 

• Neklaďte spotrebič na horúci povrch alebo do blízkosti ohňa k zabráneniu 
jeho poškodeniu. 

• Uskladnite spotrebič v suchom prostredí. 
• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných 

podmienkach. 
• Pri prevádzke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu 

vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Pri používaní spotrebiča dochádza k 
zahrievaniu vonkajšieho hrnca, vyberateľné nádoby a pokrievky. Nedotýkajte 
sa horúcich povrchov. K manipulácii s hrncom alebo pokrievkou používajte 
rukoväte a úchyt. 

• Nepoužívajte spotrebič v prípade že, vnútorná keramická nádoba alebo 
sklenená pokrievka sú poškodené (prípadné praskliny). Dbajte na zvýšenú 
pozornosť pri manipulácii s nimi. 

• Keramickú nádobu a sklenenú pokrievku nedávajte do rúry, mraziaceho boxu, 
mikrovlnné rúry a neklaďte na zapnutý sporák akéhokoľvek typu. 

• Nevystavujte keramickú nádobu veľmi rozdielnym teplotám, napr. pridaním 
studenej vody do horúcej nádoby - hrozí prasknutie! 

• Nenechajte nádobu ponorenú do vody dlhšiu dobu (ak potrebujete nechať 
odmočiť zvyšky jedla, naplňte nádobu teplou vodou), na jej vonkajšej spodnej 
časti sa nachádza neglazovaný povrch, ktorý je porézny a teda je schopný 
natiahnuť vodu, čomu by malo byť predísť. 

• Nikdy nezapínajte spotrebič, ak je keramická nádoba prázdna! 
Upozornenie: Vždy pripravujte potraviny len v keramickej vnútornej nádobe! 
Poznámka: na keramickej nádobe sa po určitej dobe používania môžu objaviť ľahké 
nedokonalosti (pavučinky), toto je úplne normálny jav a nie je to dôvod na 
znepokojenie. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 

1. Veko 
2. Rukoväť 
3. Vonkajšia nádoba 
4. Ovládací panel s 

displejom 
 
 
 
POPIS OVLÁDACIEHO PANELU 
 

1. Tlačidlo úrovne teploty a funkcie Keep 
Warm 

2. Tlačidlo + 
3. Svetelná indikácia funkcie Keep Warm 
4. Tlačidlo – 
5. Tlačidlo START/STOP 
6. Sv. indikácia vysokej úrovne teploty 
7. Displej 
8. Sv. indikácia nízkej úrovne teploty 

 
 
PRED PRVÝM POUŽITÍM 

• Odstráňte obalové materiály. 
• Vyberateľnú keramickú nádobu a pokrievku umyte v teplej saponátovej vode, 

riadne osušte. 
• Nikdy neponárajte do vody vonkajšiu časť spotrebiča! 
• Poznámka: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. 

Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymiznú. 
 
POUŽITIE SPOTREBIČA 

• Spotrebič umiestnite na rovné, suché ploche, na vhodnom mieste. 
• Vložte vopred pripravené potraviny do keramickej vnútornej nádoby a tú 

vložte do základne spotrebiča, priklopte sklenenou pokrievkou. 
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• Zapojte spotrebič do el. siete. 
• Stlačte tlačidlo "START/STOP". 
• Nastavte požadovanú dobu prevádzky pomocou tlačidiel + a – (šípka hore/ 

dole) - každé stlačenie tlačidla zodpovedá 30 minútam. Maximálne 
nastavenie doby prevádzky je 12 hodín, minimálne 30 minút. 

• Potom tlačidlom "LOW/HIGH/WARM" nastavte požadovanú teplotu "LOW" -  
nižšia teplota, "HIGH" - vyššia teplota - zodpovedajúce svetelná indikácia sa 
rozsvieti, viď. "POPIS SPOTREBIČA". 5 sekúnd po nastavení teploty sa 
spotrebič spustí. 

• Po vypnutí spotrebiča a vybratí pokrmu počkajte na vychladnutí keramické 
nádoby, alebo ju vyberte pomocou tepelne izolovaných rukavíc. 

 
FUNKCIA "KEEP WARM" 

• Tento spotrebič je vybavený funkciou "KEEP WARM". 
• Spustíte ju tlačidlom "LOW/HIGH/WARM", ako náhle sa svetelná indikácia 

pre funkciu "WARM" rozsvieti, nastavte požadovaný čas prevádzky, pozri 
kapitolu "POUŽITIE SPOTREBIČA". 

• Pri zapnutí tejto funkcie spotrebič bude udržiavať pokrm teplý po dobu 6 
hodín. 

• Ďalšou možnosťou je využitie pomalého hrnca k ohrevu už uvareného 
pokrmu. 

• Nepresahujte uvedených 6 hodiny, udržiavanie pokrmu v teple dlhšiu dobu by 
mohlo mať za následok jeho vysušenie, prípadne zmeny chuti apod. 

 
TIPY PRE VARENIE V POMALOM HRNCI 

• Koreňovú zeleninu nakrájajte na malé kúsky, vzhľadom k tomu, že varenie 
zeleniny väčšinou trvá dlhšie ako varenie mäsa. Ďalej odporúčame koreňovú 
zeleninu pred vložením do hrnca ľahko orestovať na panvici, pre výraznejšiu 
chuť. 

• Zeleninu vždy umiestnite na dno hrnca a uistite sa, že všetky ingrediencie sú 
ponorené do tekutiny. 

• Z mäsa odstráňte všetok prebytočný tuk, vzhľadom k tomu, že varenie v 
pomalom hrnci neumožňuje odparovanie tuku. 
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• Ak plánujete použiť recept, ktorý nie je určený priamo pre pomalý hrniec, 
odporúčame znížiť množstvo tekutiny, pretože pri varení v tomto spotrebiči 
nedochádza k odparovaniu vody ako pri bežnom varení. 

• Neupravené fazuľa vopred namočte a následne nechajte variť cca 10 minút. 
• Pre najlepší výsledok odporúčame naplniť hrniec minimálne do polovice. 
• Pokiaľ je treba nechať odpariť viac tekutiny z pokrmu, odporúčame prepnúť 

spotrebič na "HIGH" vyššiu teplotu, odstrániť pokrievku a nechať ďalej dusiť 
po dobu 30 - 40 minút. 

• Pokrievku odstraňujte zriedka, inak dochádza k zbytočnému úniku pary a 
predĺženie doby varenia. 

• Vždy sa uistite, že hrniec nie je príliš plný, v prípade varenie polievky nechajte 
aspoň 5 cm priestoru od pokrievky. 

• Príprava pokrmov z mäsa zvyčajne vyžaduje 8-10 hodín pri nižšej teplote a 4-
6 hodín pri teplote vyššej. 

• Vždy používajte kompletne rozmrazené potraviny. 
• Niektoré potraviny nie sú vhodné pre použitie v pomalom hrnci - napr. 

cestoviny, morské plody, smotana apod. Odporúčame ich pridať do jedla ku 
koncu doby prípravy. 

• Potraviny v pomalom hrnci by mali byť vždy ponorené do nejakého typu 
tekutiny, ako napr. omáčka, vývar apod. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte riadne 
vychladnúť. 

• Keramickú nádobu umyte teplou vodou. Po odstránení zvyškov jedla je 
vhodné napustiť do nádoby teplú vodu a nechať odmočiť. Nepoužívajte na 
keramickú nádobu drôtenku! Hrozí poškriabaniu povrchu. 

• Vonkajší povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou. K jeho čistenie 
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá apod. 

Upozornenie: 
• Nikdy neponárajte vonkajší obal do vody! 
• Keramickú nádobu je možné umývať v umývačke riadu. 
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• Ak ste umiestnili keramickú nádobu s jedlom do chladničky a následne 
plánujete pokrm ohriať - nechajte stáť keramickú nádobu chvíľu v izbovej 
teplote - inak hrozí nebezpečenstvo prasknutia nádoby. 

• Keramická nádoba nesmie byť použitá na varenie na sporáku akéhokoľvek 
typu. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50-60 Hz 
Menovitý príkon 320 W 
Objem vnútornej nádoby 6,5 l 

 
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. 
 
 


