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Návod na použitie 

 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ HRNIEC  

R-2815 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre 
použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie. 

• Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, 
ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod. 

• Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu. 
• Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. 
• Pred zapojením spotrebiča do el. siete vždy najprv umiestnite vnútornú 

nádobu do spotrebiča. 
• Nepoužívajte vnútornú nádobu, ak je zdeformovaná. 
• Medzi dnom vnútornej nádoby a vykurovacou jednotkou sa nesmú nachádzať 

žiadne predmety. 
• Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že sú vykurovacia jednotka, 

senzor teploty a vonkajší povrch vnútornej nádoby čisté a suché. 
• Pred použitím vždy skontrolujte, či nie sú ventily upchaté a či je tesnenie čisté 

a nepoškodené. 
• Para nesmie unikať medzi vekom a telom spotrebiča. 
• Nezapínajte spotrebič, ak v ňom nie sú žiadne potraviny a tekutiny. 
• Spotrebič nezakrývajte. Udržujte bezpečnú vzdialenosť (aspoň 15 cm) 

spotrebiča od záclon, stien, nábytku a všetkých ostatných predmetov. 
• Nikdy spotrebič neotvárajte, kým sa tlak dostatočne nezníži. Tlak v hrnci sa 

musia pred otvorením veka rovnať tlaku v okolitom prostredí (plavák v dolnej 
polohe). 

• Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou a tekutinou, ktoré sú počas prevádzky 
uvoľňované ventilom zo spotrebiča. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou pri 
otváraní spotrebiča. 

• Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho 
povrchu. 

• Nezdvíhajte a nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. 
• Pred premiestnením alebo čistením spotrebiča ho najprv vypnite, odpojte z el. 

siete a nechajte vychladnúť. 
• Čistite spotrebič po každom použití. 
• Neumývajte diely v umývačke riadu. 
• Neprekračujte maximálnu rysku pre množstvo vody vo vnútornej nádobe. 
• Neumiestňujte do nádoby počas varenia žiadne kuchynské náčinie. 
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• Vyvarujte sa používaniu ostrého kuchynského náčinia, aby nedošlo k 
poškodeniu vnútorného povrchu nádoby. Používajte len drevené alebo 
plastové teplu odolné kuchynské náčinie. 

• Spotrebič nie je určený na prípravu morských plodov so schránkou. Mohlo by 
dôjsť k poškodeniu povrchu nádoby. 

• Neklaďte na veko spotrebiča magnetické materiály a nepoužívajte spotrebič v 
ich blízkosti. 

• Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Neumývajte spotrebič pod 
tečúcou vodou. 

• Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami. 
• Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom. 
• Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou. V prípade, že veko počas 

prevádzky nie je riadne zatvorené, zobrazí sa na displeji upozornenie a 
spotrebič preruší prevádzku. Po riadnom uzavretí veka bude spotrebič 
pokračovať v prevádzke. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rukoväť veka 
2. Tlakový ventil 
3. Plavák 
4. Ventil plaváka 
5. Veko 
6. Tesniaci krúžok 
7. Vnútorné veko 
8. Vnútorná nádoba 
9. Zberná nádobka na kondenzát 

10. Rukoväť 
11. Ovládací panel 
12. Vonkajší kryt 
13. Vykurovacia jednotka 
14. Teplotný senzor 
15. Základňa 
16. Merná nádobka 
17. Lyžička 
18. Napájací kábel
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OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tlačidlo programu ryža 
2. Tlačidlo programu kaše 
3. Tlačidlo programu polievka 
4. Tlačidlo programu mäso 
5. Tlačidlo - 
6. Tlačidlo časovača 

7. Tlačidlo funkcie Keep Warm/Zrušiť 
8. Tlačidlo + 
9. Tlačidlo programu múčnik 
10. Tlačidlo programu kurča 
11. Tlačidlo programu fazule 
12. Tlačidlo programu pomalé varenie 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elektrický tlakový hrniec R-2815 SK 
 

 
7 

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 
• Odstráňte všetok obalový materiál. 
• Umyte vnútornú nádobu a príslušenstvo, ktoré príde do styku s potravinami, v 

horúcej vode s kuchynským saponátom, opláchnite ho a osušte. Nepoužívajte 
agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky (napr. drôtenku), aby nedošlo k 
poškodeniu povrchu nádoby. 

• Pred vložením vnútornej nádoby do spotrebiča sa uistite, že je nádoba úplne 
suchá. 

• Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je úplne 
normálny a čoskoro vymizne. Odporúčame pred prvým varením naliať do 
spotrebiča vodu a nechať prevariť pri programe "mäso" po dobu cca 30 minút. 

 
POUŽITIE SPOTREBIČA 

• Pre otvorenie veka uchopte držadlo veka a otočte s ním v smere hodinových 
ručičiek do pozície otvorené (č. 1, viď obrázok) a veko zdvihnite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Do vnútornej nádoby pridajte potraviny a 
tekutiny. 

• Celkový objem potravín a tekutín nesmie 
presiahnuť 4/5 kapacity vnútornej nádoby a 
nesmie byť nižší ako 1/5 kapacity nádoby 
(viď obr.). Potraviny, ktoré nadobudnú na 
objeme (sušená zelenina, strukoviny, ryža a 
obilniny) nesmie prekročiť celkový objem 
3/5 (viď obr.). 
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• Osušte vnútornú nádobu a vráťte ju späť do spotrebiča. Jemne s nádobou 
otočte, aby bolo dno nádoby riadne usadené na vykurovacie jednotke, viď 
obrázok. 

Pozn.: Pred vložením vnútornej nádoby do spotrebiča sa uistite, že je nádoba 
suchá a že sa na nej alebo na vykurovacie jednotke nenachádzajú žiadne 
nečistoty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pred nasadením veka odstráňte všetky zvyšky jedla z horného okraja 
vnútornej nádoby, aby ste zaistili správne utesnenie, a uistite sa, že je 
tesniaci krúžok na vnútornom veku riadne nasadený. 

• Pre zatvorenie veka umiestnite veko na spotrebič v pozícii otvorené. Uistite 
sa, že vnútorná strana veka pevne dolieha na vnútornú stranu nádoby, a 
otočte s ním proti smeru hodinových ručičiek do pozície zatvorené (č. 2, viď 
obrázok), kým veko nezaklapne. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektrický tlakový hrniec R-2815 SK 
 

 
9 

 

• Zaistite spotrebič otočením tlakového ventilu tak, aby šípka na spotrebiči 
smerovala na označenie "PRESSURE", viď obrázok. Skontrolujte, že je 
plavák v spodnej pozícii. 

Pozn.: Uistite sa, že je tlakový ventil aj plavák čistý a že nie je ničím blokovaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pripojte k spotrebiču napájací kábel a zapojte spotrebič do el. siete. Ozve sa 
zvukový signál a na displeji sa zobrazí "----". Spotrebič je v pohotovostnom 
režime. 
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• Podľa druhu pokrmu, ktorý chcete pripraviť, 
vyberte na ovládacom paneli zodpovedajúci 
program. Rozsvieti sa svetelná indikácia 
zvoleného programu a na displeji bliká 
predvolený čas prípravy (pozri tabuľku 
nastavenia času prípravy). Tento čas je možné 
upraviť pomocou tlačidiel + a - (kým indikácia 
na displeji bliká). 

Pozn.: Kým indikácia na displeji bliká, môžete zvoliť 
iný program. 
• Cca 5 sekúnd po nastavení času sa spotrebič uvedie do prevádzky. 
• V prípade, že veko nie je riadne umiestnené, sa na displeji zobrazí "OPEN". V 

takomto prípade veko znovu riadne zaistite. 
Pozn.: Čas prípravy sa na displeji začne odpočítavať až potom, čo spotrebič 
dosiahne tlaku 50-60 kPa. 
• Prevádzku spotrebiča môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla funkcie 

Keep Warm/Zrušiť. 
 
TABUĽKA NASTAVENIA ČASU PRÍPRAVY 
Program Predvolený čas 

prípravy 
Rozmedzie nastavenia času 

Ryža 12 min 5-15 min (po 1 minúte) 
Kaša 15 min 8-25 min (po 1 minúte) 
Polievka 25 min 13-38 min (po 1 minúte) 
Mäso 13 min 5-35 min (po 1 minúte) 
Múčnik 45 min 20-90 min (po 1 minúte) 
Kurča 12 min 12-15 min (po 1 minúte) 
Fazule/strukoviny 40 min 20-60 min (po 1 minúte) 
Pomalé varenie 2 hod 0,5-9,5 hod (po 0,5 hodiny) 
 

• Po uplynutí nastaveného času spotrebič vydá zvukový signál a svetelná 
indikácia zvoleného programu zhasne. Potom sa spotrebič automaticky 
prepne do režimu Keep Warm (rozsvieti sa svetelná indikácia a na displeji sa 
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zobrazuje "bb"). Tento režim slúži pre udržanie pokrmu teplého. Pre 
ukončenie režimu Keep Warm stlačte tlačidlo Keep Warm/Zrušiť. 

• Po skončení varenia uvoľnite tlak otočením tlakového ventilu tak, aby šípka 
na spotrebiči smerovala na označenie "PRESSURE RELEASE", viď obrázok. 
Počkajte, kým sa tlak úplne neuvoľní a plavák neklesne do spodnej polohy. 

Upozornenie: Pri tomto kroku dôjde k uvoľneniu tlaku a tým horúcej pary zo 
spotrebiča. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu a k zraneniu. 
Pre otočenie ventilu môžete použiť aj teplu odolné kuchynské náčinie. Ak 
pripravujete tekutý pokrm, neuvoľňujte tlakový ventil ihneď po dovarení, inak by 
mohlo dôjsť k vystreknutiu tekutiny skrz ventil. Počkajte, kým sa spotrebič 
neochladí a tlak v spotrebiči neklesne. Vo chvíli, kedy je tlak dostatočne uvoľnený, 
klesne plavák spotrebiče do dolnej polohy. Pre rýchlejšie ochladenie môžete 
spotrebič odpojiť z el. siete a umiestniť na veko mokrú utierku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Odpojte spotrebič z el. siete. 
• Odstráňte veko podľa pokynov vyššie v tejto kapitole a vyberte pokrm. Dbajte 

pritom na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k zraneniu unikajúci horúcou 
parou. 

Upozornenie: Pred otvorením veka musí byť uvoľnený všetok tlak v hrnci! 
 
NASTAVENIE ČASOVAČA 

• Funkcia časovača umožňuje odložiť štart varenia až o 24 hodín. 
• Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača. Rozsvieti sa svetelná 

indikácia časovača. Nastavenie je možné po 30 minútach. 
Pozn.: Nastavenie je možné vykonať, ak svetelná indikácia na displeji bliká. 
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• Potom môžete nastaviť požadovaný program a čas varenia, pozrite postup v 
predchádzajúcej kapitole (nastavenie programu a času varenia je možné 
vykonať aj pred nastavením časovača). 

• Po 5 sekundách dôjde k uloženiu nastavenia a spotrebič začne odpočítavať 
čas. Po uplynutí nastavenej doby svetelná indikácia časovača zhasne a 
spotrebič sa uvedie do prevádzky podľa zvoleného programu. 

• Pre zrušenie časovača stlačte tlačidlo funkcie Keep Warm/Zrušiť. 
 
TIPY PRE VYBRANÉ PROGRAMY 
Program RYŽA 

• Ryžu môžete odmerať v mernej nádobke, ktorá je súčasťou balenia. 
• Pred varením ryžu prepláchnite, aby sa zbavila prebytočného škrobu a 

nepripekala sa ku dnu nádoby. 
• Pridajte vodu podľa rysiek vnútri nádoby. 
• Po uvarení odporúčame ryžu zamiešať. 

 
Program POMALÉ VARENIE 

• Počítajte s tým, že pri pomalom varení sa tekutina nevyvarí tak ako pri 
bežnom varení. Odporúčame preto znížiť obsah tekutiny u receptov, ktoré nie 
sú určené pre pomalé varenie. 

 
Tabuľka prípravy mäsa 
Druh mäsa Váha Čas 
Hovädzia pečienka 1,4 kg 1,5 h 
Hovädzie rebrá 1,8-2,3 kg 6 h 
Morčacie prsia 2,7-3,2 kg 3-4 h 
Celé kurča 1,8-2,7 kg 4 h 
Kuracie kúsky, s kosťami 1,4-1,8 kg 1,5 h 
Varená šunka 3,4 kg 3 h 
Bravčová panenka 0,9-1,4 kg 1,5-2,5 h 
Bravčová pečienka 1,8-2,3 kg 2-2,5 h 
Bravčové kotlety 0,9-1,4 kg 2-3 h 
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Program KURČA 
• Tento program je určený na prípravu kurčaťa v pare (za použitia roštu na 

varenie v pare, nie je súčasťou balenia). 
• Čas prípravy sa bude líšiť v závislosti na veľkosti a spôsobu naporciovania 

mäsa. 
 
Program MÚČNIK 

• Spracujte cesto podľa receptu a vložte ho do vnútornej nádoby. 
• Počas prípravy odporúčame múčnik skontrolovať a podľa toho upraviť 

zostávajúci čas prípravy. 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho vychladnúť. 
 
 Čistenie veka 
 

1. Tlakový ventil 
2. Plavák 
3. Ventil pary 
4. Ventil plaváka 
5. Veko 
6. Kryt ventilu pary 
7. Vnútorné veko 
8. Tesniaci krúžok 

 
• Vyberte vnútorné veko a tesniaci krúžok a umyte ich. 
• Vyberte tlakový ventil a kryt ventilu pary a dôkladne ich umyte. 
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• Ventil plaváka umyte zospodu veka. 
Pohybujte plavákom hore a dole a 
prepláchnite ho pritom dôkladne vodou. 

Dôležité: Zaistite, aby plavák, ventil plaváka, 
tlakový ventil, ventil pary a kryt ventilu pary 
boli čisté a neboli ničím blokované. 

 
 
 
 
 
Čistenie nádob a príslušenstva 

• Vnútornú nádobu umyte za použitia hubky alebo handričky v teplej vode s 
neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite ju a osušte. 

• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu 
povrchu nádoby. 

• Pred uskladnením alebo pred ďalším použitím sa uistite, že je nádoba úplne 
suchá. 

• Telo spotrebiča utrite vlhkou handričkou, odstráňte z neho všetky zvyšky jedla 
a osušte ho.  

Upozornenie: Nikdy neponárajte telo spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny, ani 
ho neumývajte pod tečúcou vodou. 
• Vykurovaciu jednotku a teplotný senzor opatrne utrite vyžmýkanou 

navlhčenou handričkou. Zvyšky nečistôt môžete opatrne odstrániť napr. 
špáradlom. 
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• Opatrne odoberte zbernú nádobku na kondenzát (viď obrázok), vyprázdnite ju 
a umyte. Potom ju umiestnite späť na spotrebič. 

• Príslušenstvo (mernú nádobku a lyžičku) umyte v teplej vode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Spotrebič nie je určený na umývanie v umývačke riadu. 
• Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste. 
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TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV 
Problém Možná príčina Riešenie 
Veko nemožno 
zavrieť 
 

Zle umiestnené tesnenie Umiestnite riadne tesnenie 
Plavák nie je v správnej pozícii Stlačte plavák dole 

Veko sa nedá 
otvoriť (po 
uvoľnení tlaku) 

Plavák je stále v hornej pozícii Stlačte plavák dole 

Pokrm nie je 
uvarený 

Cudzí predmet, zvyšky jedla 
alebo nečistoty na vykurovacie 
jednotke / vnútornej nádobe 

Odstráňte všetky nečistoty alebo 
cudzie predmety z vykurovacej 
jednotky a vnútornej nádoby 

Poškodená vykurovacia 
jednotka alebo zdeformovaná 
vnútorná nádoba 

Kontaktujte autorizovaný servis 

Vzduch alebo 
para uniká spod 
okrajov 
veka 

Zle umiestnený tesniaci krúžok Umiestnite riadne tesniaci 
krúžok 

Zvyšky potravín na tesniacim 
krúžku 

Vyčistite tesniaci krúžok 

Opotrebovaný tesniaci krúžok Vymeňte tesniaci krúžok 
Veko nie je správne uzavreté Uzatvorte správne veko 

Vzduch alebo 
para uniká z 
ventilu plaváka 

Zvyšky potravín vo ventile 
plaváka 

Vyčistite ventil plaváka 

Tesnenie plaváka je 
opotrebované 

Vymeňte tesnenie plaváku 

Plavák sa 
nezdvíha 

Tlakový ventil nie je správne 
umiestnený 

Umiestnite správne tlakový 
ventil 

Nedostatok surovín Skontrolujte, či je v nádobe 
dostatočné množstvo surovín 

Chybový kód E1 Porucha senzora teploty Kontaktujte autorizovaný servis 
Chybový kód E2 Skrat senzora teploty Kontaktujte autorizovaný servis 
Chybový kód E3 Príliš vysoká teplota vo vnútri 

nádoby 
Počkajte, kým teplota neklesne 

Chybový kód E4 Porucha tlakového spínača Kontaktujte autorizovaný servis 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
Menovitý rozsah napätia 220-240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 1000 W 
Objem 6 l 
Prevádzkový tlak 35-80 kPa 

 
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. 

 


