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Vážený zákazník,  

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.  

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali 

tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi. 

 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 
Prečítajte si pozorne nasledovné bezpečnostné pokyny a odložte si tento návod na použitie.  
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. 
• Zvýšte pozornosť pri používaní prístroja, ak sa v okolí nachádzajú deti.  
• Počas nepoužívania a pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Pred 
rozoberaním prístroja ho nechajte kompletne vychladnúť. 
• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený sieťový kábel alebo preukazuje iné poruchy. Diagnostiku 
a opravy smie vykonávať len odborný pracovník.  
• Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. 
• Pripájajte prístroj len k uzemneným zásuvkám, ktorých hodnota napätia je určená pre daný prístroj.  
• Na ochranu pred zásahom prúdu neponárajte sieťový kábel, zástrčku a základňu do vody či iných 
kvapalín.  
• Deti a osoby so psychickým či fyzickým obmedzením smú používať prístroj len pod dohľadom a po 
poučení o ovládaní prístroja.  
• Nepokúšajte sa sami opravovať prístroj. Opravy sme vykonávať len školený personál.  
• Nepoužívajte prístroj v exteriéri.  
• Nepokladajte kábel cez ostré hrany či horúce povrchy.  
• Neumiestňujte prístroj do blízkosti plynových či elektrických sporákov a rúr na pečenie.  
• Pozorne manipulujte prístrojom, ak sa v ňom nachádza horúci olej či iné horúce kvapaliny. 
• Najskôr pripojte sieťový kábel do zariadenia, až potom zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
Nevarte v základni prístroja, hrozí zásah elektrickým prúdom.  
• Nepripájajte prístroj do diaľkovo ovládateľných zásuviek.  
• Prístroj nie je určený na komerčné použitie, výlučne na použitie v domácnostiach a iných 
podobných miestach.  
• Ak je možné, používajte prístroj s krátkym sieťovým káblom. Elektrický výkon kábla musí byť 
približne rovnaký ako prístroja. Nepokladajte kábel na pracovnú plochu a miesto s ľahkým dosahom 
detí.  
 
  



PREHĽAD PRÍSTROJA 
 

1. Sklená pokrievka 
2. Keramická misa 
3. Základňa 
4. Ovládacie pole 

 

 

 

SPUSTENIE A OVLÁDANIE 

 

Pred prvým použitím odstráňte všetky nálepky a iné baliace materiály. Keramickú misu a pokrievku 
umyte v teplej vode so saponátom a nechajte ich dôkladne vyschnúť.  
Dôležité: Nikdy neponárajte základňu do vody!  
• Pri prvom použití sa môžu uvoľňovať arómy, ktoré sa čoskoro kompletne vytratia. 
• Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Na displeji sa zobrazuje „OFF“ a bliká. Stlačte tlačidlo 
ON/OFF na ovládacom poli a následne stlačte HIGH/LOW/WARM na nastavenie teploty a voľbu 
termostatického režimu. SlowCooker automaticky začne s 12-hodinovou fázou varenia. Po skončení 
času varenia sa zariadenie automaticky prepne do 6-hodinového termostatického režimu. Po šiestich 
hodinách sa zobrazuje na displeji blikajúce „OFF“.  
• Na nastavenie časovača stlačte tlačidlá so šípkami, potom stlačte HIGH/LOW/WARM. Každým 
stlačením sa zvýši/zníži čas o polhodinu. 
• Maximálne nastaviteľná doba varenia predstavuje 12 hodín, najmenšia nastaviteľná doba dosahuje 
hodnotu 30 minút.  
• Po nastavení času môžete opätovným stlačením HIGH/LOW/WARM zvoliť požadovanú funkciu.  
• Na vypnutie prístroja stlačte ON/OFF. Kým sa prístroj vypína, displej zobrazuje „OFF“ a bliká. Vtedy 
vytiahnite keramickú misu s použitím kuchynských rukavíc na pečenie.  
 
 
PRÍPRAVA POTRAVÍN 
 
•Koreňovú zeleninu nakrájajte na malé, rovnomerné kúsky, pretože sa varia pomalšie ako mäso. Pred 
pridaním do hrnca opečte zeleninu 2-3 minúty pri vysokej teplote. Zelenina musí byť v hrnci na jeho 
spodnej strane, všetky suroviny musia byť kompletne ponorené do vody.  



• Pred varením odstráňte z mäsa tukové časti, pretože tuk nemožno v hrnci napariť. Ak varíte podľa 
receptu, znížte množstvo vody, keďže pri tomto type varenia nedochádza k takému odpareniu vody 
ako pri konvenčnom varení. 
• Neuvarené jedlo nenechávajte dlhý čas v hrnci pri izbovej teplote. Nepoužívajte prístroj na 
ohrievanie jedla. 
• Červenú fazuľu treba pred varením namočiť do vody a nechať 10 minút prevariť, aby sa z plodov 
vyplavili možné jedovaté látky. 
• Používajte teplomer pri príprave mäsa, aby ste sa ubezpečili, že sa pripravuje pri optimálnej 
teplote.  
• Prírodná kamenina sa pri vysokých teplotách spečie, preto sa môže stať, že na keramickej mise 
vzniknú mierne nerovnosti a pokrievka dokonale nedolieha. Keďže pri pomalom varení nevzniká 
žiadna para, dochádza k minimálnej strate teploty. Normálne používanie môže na povrchu misy 
spôsobiť mierne nerovnosti. 
• Nevkladajte keramickú misu a sklenú pokrievku do rúry na pečenie, chladničky, mikrovlnky alebo na 
plynové či elektrické platne. Nevystavujte misu náhlym teplotným zmenám. Ak do horúcej misy 
nalejete studenú vodu, môže puknúť.  
• Nenechávajte misu dlho ponorenú vo vode. Na namočenie nalejte do misy trocha vody. 
• Na spodnej strane misy sa nachádza neglazúrovaná plocha. Keďže táto plocha nasáva vodu, dávajte 
pozor, aby sa neomočila. 
• Nepoužívajte prístroj, ak keramická misa je prázdna alebo nie je vsadená do základne.  
 
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
 
• Pred čistením vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Nechajte ho kompletne 
vychladnúť.  
• Keramická misa nie je určená do umývačky riadu, môžete ju umývať v teplej vode a saponátom. Na 
dôkladné očistenie misy od zvyškov jedla do nej nalejte teplú vodu s trochou saponátu a nechajte 
pôsobiť cez noc.  
• Vonkajší povrch základne čistite navlhčenou handrou. Nepožívajte žiadne prostriedky na drhnutie 
(napr. kefy, drôtenky), aby ste nepoškodili jej povrch. 
• Opravy smie vykonávať len odborný personál.  
 
 
DÔLEŽITÉ POKYNY NA ČISTENIE 
 
• Nikdy neponárajte základňu do vody a iných kvapalín 
• Neumývajte pokrievku a keramickú misu v umývačke riadu, mohli by puknúť.  
• Sklenú pokrievku neodkladajte do chladničky, mohla by puknúť.  
• Keď vyberiete keramickú misu z chladničky, nechajte ju 40 minút stáť pri izbovej teplote, väčší 
teplotný rozdiel môže spôsobiť jej puknutie.  
• Nepoužívajte keramickú misu na plynovom sporáku, mohla by puknúť. 
• Pred varením nechajte všetky suroviny dôkladne rozmraziť. 
 
 
POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU 
 

Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii 
odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho 
odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. 
Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa 
šetria aj vyčerpateľné zdroje. 



PREHLÁSENIE O ZHODE 
 
 Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. 
 
  Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam: 

 

2004/108/EG (EMV) 
2011/65/EU  (RoHS) 
2006/95/EG (LVD) 

 


