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Návod na použitie 

MULTIFUNKČNÝ HRNIEC 18 v 1 
R-2850 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 používanie 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, presúvate ho 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. 

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne 
rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča. 

• Zabráňte styku napájacieho kábla s vodou či vlhkosťou. 
• Pred odpojením zo zásuvky spotrebič vypnite a počkajte, než vychladne. 
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• Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre 
použitie vo vonkajších priestoroch. 

• Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch odolný teplu. 
• Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla. 
• Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov ako napr. Záclony, 

utierky na riad, drevený povrch pod. 
• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že je riadne 

zostavený. 
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby pri sňatí veka nedošlo k popáleniu 

unikajúcou parou. 
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nádobou obsahujúci horúcu 

tekutinu. 
• So zapnutým spotrebičom nemanipulujte. 
• Pri prevádzke spotrebiča dochádza k zahrievaniu nádoby a veka. Nedotýkajte 

sa horúceho povrchu. Ku zdvihnutie a prenášanie veka používajte rukoväť. K 
vybratie zahriateho roštu z nádoby použite kliešte. 

• Pre manipuláciu s horúcim spotrebičom používajte ochranné rukavice. 
• Veko odkladajte iba na teplu-vzdorné povrchy. 
• Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu. 
• Nikdy nezapínajte hrniec, ak je nádoba prázdna. 
• Veko aj nádoba sú krehké, zaobchádzajte s nimi opatrne. 
• Pri prevádzke spotrebiča musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre 

cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. 
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POPIS SPOTREBIČA 
 

1. Sklenené veko 
Nepriľnavá vyberateľná 
nádoba 

2. Telo 
3. Základňa 
4. Rukoväť 
5. Displej 
6. Ovládací panel 

 
 
 
 
OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tlačidlá nastavenia času +/- 
• Tlačidlo a svetelná indikácia 

časovača (Preset) 
• Tlačidlo a svetelná indikácia 

funkcie Keep Warm 

• Tlačidlo a svetelná indikácia 
programu (Function) 

• Tlačidlo a svetelná indikácia 
zapnutia/vypnutia 

• Tlačidlá nastavenia teploty +/
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FUNKCIE 

1. Pečenie 
2. Múčnik 
3. Toast 
4. Syr 
5. Čokoláda 
6. Rozmrazenie 
7. Vyprážanie 
8. Stir-fry 
9. Varenie v pare 

10. Dusenie 
11. Fritovanie 
12. Grilovanie 
13. Hot pot 
14. Flapjack 
15. Čistenie 
16. Polievka 
17. Kaša 
18. Ryža

 

PRÍSLUŠENSTVO 

Fritovací kôš    Rošt na varenie v pare 

  

 
 
 

 
 
 
 

Rošt na pečenie 
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POUŽITIE SPOTREBIČA 
• Pozn.: Pri prvom použití spotrebiča môžete zaznamenať mierny zápach. 

Tento jav je úplne normálny a postupne vymiznú. 
• Zapojte spotrebič do el. siete. Ozve sa zvukový signál a rozsvieti sa displej. 
• Tlačidlom programu želaný program, nastavte čas a teplotu a potom stlačte 

tlačidlo zapnuté / vypnuté. 
• Displej zmení farbu na červenú a spotrebič sa uvedie do prevádzky. 
• Ak opäť stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté, spotrebič preruší prevádzku a 

prepne sa do pohotovostného režimu. 
• Ak počas krátkej doby spotrebič opäť zapnete tlačidlom zapnuté/vypnuté, 

bude pokračovať v prevádzke podľa posledného nastavenia (v prípade že 
predtým nedošlo k odpojeniu z el. siete). 

 
NASTAVENIE ČASU A TEPLOTY 

• Potom, čo zvolíte program, nastavte požadovaný čas tlačidlami nastavenie 
času + a -. Nastavenie je možné po minútach. Ak tlačidlo pridržíte, bude 
nastavenie prebiehať po 10 minútach. 

• Maximálne možné nastavenie času je 9 hodín 59 minút. 
• Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlá nastavenia teploty + a -. Nastavenie je 

možné po 10 °C, ak tlačidlo pridržíte, bude nastavenie prebiehať rýchlejšie. 
• Najvyššie možné nastavenie teploty je 240 °C, najnižšie možné nastavenie je 

40 ° C. 
 
FUNKCIA ČASOVAČA 

• Tlačidlo časovača slúži pre nastavenie času odloženého zapnutia spotrebiča. 
• Najprv tlačidlom programu želaný program a nastavte čas a teplotu. 
• Potom stlačte tlačidlo časovača. Svetelná indikácia začne blikať a na displeji 

sa zobrazí čas zapnutia. Ak svetelná indikácia bliká, je možné vykonať 
nastavenie. 

• Tlačidlami nastavenie času + a - nastavte požadovaný čas a potom stlačte 
tlačidlo zapnuté/vypnuté. Tlačidlo časovača bude ďalej svietiť. 

• V nastavený čas tlačidlo zhasne a spotrebič sa uvedie do prevádzky. Na 
displeji sa zobrazí nastavený čas varenia a teplota. 

• Nastavenie časovača je možné až na 9 hodín 59 minút. 
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• Ak je nastavený časovač, môžete stlačením tlačidiel nastavenie času alebo 
teploty skontrolovať alebo upraviť ich nastavenia. Po 10 sekundách sa na 
displeji opäť zobrazí nastavený čas časovača. 

• Pre úpravu nastavenia znova stlačte tlačidlo časovača a tlačidlami nastavenie 
času + a - čas upravte. Displej bude 10 sekúnd blikať a potom bude spotrebič 
pokračovať v prevádzke. 

 
FUNKCIA KEEP WARM 

• Funkcia Keep Warm uchová pokrm v hrnci dlhšie teplý. 
• Pre zapnutie funkcie stlačte tlačidlo Keep Warm (spotrebič musí byť v 

pohotovostnom režime). Rozsvieti sa svetelná indikácia. 
• Pre vypnutie funkcie opäť stlačte tlačidlo Keep Warm. Po dvoch hodinách od 

zapnutia funkcie Keep Warm sa táto funkcia vypne automaticky. 
 
NASTAVENIE PROGRAMU 

• Spotrebič je vybavený 18-tich programy. 
• Pre výber programu opakovane stlačte tlačidlo programu, kým nezačne blikať 

svetelná indikácia zvoleného programu. 
• Programy: pečenie, múčnik, toast, syr, čokoláda, rozmrazení, smaženie, stir-

fry, varenie v pare, dusenie, fritovanie, grilovanie, hot pot, Flapjack, čistenie, 
polievka, kaše a ryže. 

• Tlačidlami nastavenie času a teploty nastavte požadovaný čas varenia a 
teplotu. 

• Pre potvrdenie nastavenia a započatí varenia stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia. Svetelná indikácia zvoleného programu bude svietiť. 

• Po uplynutí nastavenej doby varenia sa spotrebič uvedie do pohotovostného 
režimu. 

• Pozn.: Potom, čo bol program raz nastavený, nemožno ho počas už začatého 
varenia zmeniť. Pokiaľ chcete zvoliť iný program, je potrebné súčasný 
program zrušiť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté a uviesť spotrebič do 
pohotovostného režimu (farba displeja sa zmení na modrú). Potom je možné 
vykonať nastavenie iného programu. 
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POPIS PROGRAMOV 
PEČENIE 

• Do nádoby vložte rošt na pečenie. Na rošt položte zvolenej potraviny. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Pečenie (1) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 

možné v rozmedzí 1-30 minút, nastavenie teploty v rozmedzí 140 -180 °C). 
• Továrenské nastavenie je 160 °C a 30 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 

 
MÚČNIK 

• Tlačidlom programu zvoľte program Múčnik (2) (svetelná indikácia začne 
blikať). 

• Tlačidlom času môžete upraviť nastavenie času (nastavenie je možné v 
rozmedzí 1 minúta - 1,5 hodiny). Nastavenie teploty nemožno upravovať. 

• Továrenské nastavenie je 140 °C a 1 hodina. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Vymažte nádobu vrstvou jedlého oleja a nechajte minútu predhriať. Potom 

nalejte do nádoby cesto a zatvorte veko. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 

 
TOAST 

• Vložte do nádoby plátok toastového chleba a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Toast (3) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času môžete upraviť nastavenie času (nastavenie je možné v 

rozmedzí 1-30 minút). Nastavenie teploty nie je možné upraviť. 
• Továrenské nastavenie je 160 °C a 20 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Po 10 minútach 

plátok chleba otočte. Hotový opečený chlieb môžete namazať napr. Maslom a 
medom. 

• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 
• Pozn.: Pri tomto programe nie je možné použiť časovač. 
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SYR 
• Do nádoby vložte syr a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Syr (4) (svetelná indikácia začne blikať). 
• Tlačidlom času môžete upraviť nastavenie času (nastavenie je možné v 

rozmedzí 30 minút - 9,59 hodín). Nastavenie teploty nemožno upravovať. 
• Továrenské nastavenie je 40 °C a 4 hodiny. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič uvedie do pohotovostného režimu. 

 
ČOKOLÁDA 

• Do nádoby vložte čokoládu a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Čokoláda (5) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 

možné v rozmedzí 30 minút - 4 hodiny, nastavenie teploty v rozmedzí 60 -70 
°C). 

• Továrenské nastavenie je 60 °C a 2 hodiny. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič uvedie do pohotovostného režimu. 
• Pozn.: Pri tomto programe nie je možné použiť časovač. 

 
ROZMRAZENIE 

• Do nádoby vložte zmrazené potraviny a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Rozmrazenie (6) (svetelná indikácia 

začne blikať). 
• Tlačidlami času môžete upraviť čas (nastavenie je možné v rozmedzí 30 

minút - 3 hodín). Nastavenie teploty nemožno upravovať. 
• Továrenské nastavenie je 80 °C a 1 hodina. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 
• Pozn.: Pri tomto programe nie je možné použiť časovač. 
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VYPRÁŽANIE 
• Tlačidlom programu zvoľte program Vyprážanie (7) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 

možné v rozmedzí 1 - 59 minút, nastavenie teploty v rozmedzí 50 -240 °C). 
• Továrenské nastavenie je 200 °C a 25 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Do nádoby nalejte olej a vložte do neho zvolenej potraviny. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 

 
STIR-FRY 

• Tlačidlom programu zvoľte program Stir-fry (8) (svetelná indikácia začne 
blikať). 

• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 
možné v rozmedzí 1 - 30 minút, nastavenie teploty v rozmedzí 50 -240 °C). 

• Továrenské nastavenie je 240 °C a 15 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté / vypnuté. 
• Do nádoby nalejte primerané množstvo oleja a vložte do neho zvolenej 

potraviny. Miešajte drevenou vareškou. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 
• Pozn.: Pri tomto programe nie je možné použiť časovač. 

 
VARENIE V PARE 

• Do nádoby umiestnite rošt na varenie v pare a nalejte do nej vodu (hladina 
vody musí byť nižšie než je rošt). Rozložte na rošt zvolenej potraviny a 
zatvorte veko. 

• Tlačidlom programu zvoľte program Varenie v pare (9) (svetelná indikácia 
začne blikať). 

• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 
možné v rozmedzí 1 minúta - 1 hodina 59 minút, nastavenie teploty v 
rozmedzí 100 -220 °C). 

• Továrenské nastavenie je 220 °C a 15 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 
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DUSENIE 
• Do nádoby vložte zvolenej potraviny, pridajte zodpovedajúce množstvo vody 

a zavrite veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Dusenie (10) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času môžete upraviť čas (nastavenie je možné v rozmedzí 1 

minúta - 5 hodín 59 minút). Nastavenie teploty nemožno upravovať. 
• Továrenské nastavenie je 100 °C a 6 hodín. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do režimu Keep Warm. 

 
FRITOVANIE 

• Do nádoby nalejte olej (počítajte s tým, že sa objem oleja ešte zvýši 
vložením fritovacieho koša). 

• Tlačidlom programu zvoľte program Fritovanie (11) (svetelná indikácia začne 
blikať). 

• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 
možné v rozmedzí 1 minúta - 9 hodín 59 minút, nastavenie teploty v rozmedzí 
180 -240 °C). 

• Továrenské nastavenie je 180 °C a 30 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Do fritovacieho koša vložte zvolenej potraviny a ponorte ho do oleja. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 
• Pozn.: Pri tomto programe nie je možné použiť časovač. 

 
GRILOVANIE 

• Do nádoby vložte rošt na pečenie. Na rošt položte zvolenej potraviny a 
zatvorte veko. 

• Tlačidlom programu zvoľte program Grilovanie (12) (svetelná indikácia začne 
blikať). Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie 
času je možné v rozmedzí 1 minúta - 9 hodín 59 minút, nastavenie teploty v 
rozmedzí 180 -240 °C). Továrenské nastavenie je 240 °C a 30 minút. 

• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do režimu Keep Warm. 
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HOT POT 
• Tlačidlom programu zvoľte program Hot pot (13) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 

možné v rozmedzí 1 minúta - 1 hodina 59 minút, nastavenie teploty v 
rozmedzí 120 -240 °C). 

• Továrenské nastavenie je 240 °C a 2 hodiny. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 

 
FLAPJACK 

• Zmiešajte múku, vajcia a soľ s vodou. Do nádoby nalejte lyžičku olivového 
oleja a vložte do nej zmes. 

• Tlačidlom programu zvoľte program Flapjack (14) (svetelná indikácia začne 
blikať). 

• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 
možné v rozmedzí 1 minúta - 1 hodina, nastavenie teploty v rozmedzí 140 -
180 °C). 

• Továrenské nastavenie je 160 °C a 40 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 

 
ČISTENIE 

• Do nádoby nalejte 2 litre vody a hrnček čistiaceho prostriedku a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Čistenie (15) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času a teploty môžete upraviť čas a teplotu (nastavenie času je 

možné v rozmedzí 1 minúta - 9 hodín 59 minút, nastavenie teploty v rozmedzí 
50 - 240 °C). 

• Továrenské nastavenie je 240 °C a 15 minút. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
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POLIEVKA 
• Vložte do nádoby všetky prísady, zalejte zodpovedajúcim množstvom vody a 

zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Polievka (16) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času môžete upraviť čas (nastavenie je možné v rozmedzí 30 

minút - 2 hodiny). Nastavenie teploty nemožno upravovať. 
• Továrenské nastavenie je 110 °C a 1 hodina. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do režimu Keep Warm. 

 
KAŠA 

• Nalejte kašu do nádoby, pridajte prísady a vodu a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Kaša (17) (svetelná indikácia začne 

blikať). 
• Tlačidlami času môžete upraviť čas (nastavenie je možné v rozmedzí 1 

minúta - 1,5 hodín, nastavenie teploty v rozmedzí 100 - 140 °C). 
• Továrenské nastavenie je 110 °C a 1 hodina. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do režimu Keep Warm. 

 
RYŽA 

• Do nádoby nasypte 5 hrnčekov ryže a 6 hrnčekov vody a zatvorte veko. 
• Tlačidlom programu zvoľte program Ryža (18). 
• Továrenské nastavenie je 150 °C a 35 minút. 
• Nastavenie času ani teploty nie je možné upraviť. 
• Pre spustenie programu stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. 
• Po skončení programu sa spotrebič prepne do funkcie Keep Warm. 
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ZOZNAM PROGRAMOV 
Program Čas Teplota 
1 Pečenie 1-30 min 140-180 °C 
2 Múčnik 1 min-1,5 h 140 °C 
3 Toast 1-30 min 160 °C 
4 Syr 30 min - 9 h 59 min 40 °C 
5 Čokoláda 30 min - 4 h 60-70 °C 
6 Rozmrazovanie 30 min - 3 h 80 °C 
7 Vyprážanie 1-59 min 50-240 °C 
8 Stir-fry 1-30 min 50-240 °C 
9 Varenie v pare 1 min – 1 h 59 min 100-220 °C 
10 Dusenie 1 min – 5 h 59 min 100 °C 
11 Fritovanie 1 min – 9 h 59 min 180-240 °C 
12 Grilovanie 1 min – 9 h 59 min 180-240 °C 
13 Hot pot 1 min – 1 h 59 min 120-240 °C 
14 Flapjack 1 min – 1 h 140-180 °C 
15 Čistenie 1 min – 9 h 59 min 50-240 °C 
16 Polievka 30 min – 2 h 110 °C 
17 Kaša 1 min-1,5 h 100-140 °C 
18 Ryža 35 min 150 °C 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. 
• Vyberateľnú nádobu umyte v roztoku teplej vody a kuchynského saponátu. 

Potom ju vypláchnite čistou vodou a osušte. Na odstránenie pripečených 
zvyškov potravín použite hubku. Vonkajší povrch očistite vlhkou handričkou a 
osušte. 

• Veko čistite jemnou hubkou navlhčenou v roztoku teplej vody a neutrálneho 
kuchynského saponátu. Opláchnite a dôkladne osušte. 

• Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody. 
• Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drôtené hubky alebo 

rozpúšťadlá. 
• Spotrebič nie je určený na umývanie v umývačke. 
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RECEPTY 
 
KURACIE KRÍDELKÁ PEČENÁ NA MEDE 
1 kg kuracích krídel, 2 lyžice medu, 2 lyžice paradajkového pretlaku 
Marináda: 
3 lyžice citrónovej šťavy, 3 lyžice sójovej omáčky, 1 lyžička nastrúhaného 
zázvoru 
Krídelká umyte pod tečúcou vodou, osušte je plátenným obrúskom a vložte do misy. 
Marinádu pripravíte zmiešaním citrónovej šťavy, sójovej omáčky a zázvoru. Krídelká 
prelejte pripravenou marinádou a za občasného otočenia nechajte marinovať 3 až 4 
hodiny. Odstráňte 2 lyžice marinády a zmiešajte ich s medom a paradajkovým 
pretlakom. 
Krídelká umiestnite na rošt, vyberte program Pečenie a pečte 10 minút pri teplote 160 
°C. Po 10 minútach krídelká vyberte a potrite ich zmesou z marinády, medu a 
paradajkového pretlaku. Krídelká vráťte späť na rošt a pečte je ďalších 5 minút. Znovu 
ich vyberte a potrite zmesou. Vložte ich späť a pečte ešte 5 minút. 
 
PEČENÉ KURA 
1 celé kurča bez drobkov, 1 malá cibuľa, 1 lyžica masla, ½ šálky šampiňónov, 1 a 
½ šálky na kocky nakrájaných rožkov, 1 lyžička nastrúhanej citrónovej kôry, 1 
lyžica nasekanej pažítky, 1 lyžica sušenej majoránky, 1 ušľahanej vajce, 1½ 
šálky kuracieho vývaru (alebo kuracieho bujónu), štipka muškátového orieška, 
cesnak, soľ a korenie na dochutenie 
Kurča umyte pod tečúcou vodou a osušte plátenným obrúskom. Olúpte cibuľu a 
nasekajte ju nadrobno. Na panvici rozohrejte maslo a speňte na ňom cibuľku. Pridajte 
šampiňóny a restujte zhruba 1 minútu. Nechajte vychladnúť a primiešajte na kocky 
nakrájané rožky, pažítku, citrónovú kôru, majoránku, muškátový oriešok, ušľahanej 
vajcia a dochuťte soľou a korením. Vzniknutú zmesou naplňte kura a otvor uzavrite 
špáradlami. Kurča potrite maslom a soľou a umiestnite na rošt. Zvoľte program 
Pečenie a pečte 20 minút pri teplote 160 °C. Potom kura otočte, potrite maslom a 
pečte približne ďalších 20 minút alebo až bude dozlatista opečené. 
 
 
 
 



Multifunkčný hrniec 18 v 1 R-2850 SK 

 

 
16 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220–240 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Príkon 1500 W 
Objem 5 l 
Regulátor teploty 40-240 °C 

 
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. 


