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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1) Důležité instrukce: 
- nepoužívejte přístroj venku 
-  tento přístroj je vyroben pouze pro osobní užití, není 

vhodný pro komerční používání
- přístroj smí používat pouze dospělé osoby 
- nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru 
-  používejte originální varnou nádobu, nekombinujte 

s jiným neoriginálním příslušenstvím
- přístroj obsluhujte vždy suchýma rukama 
- držte mimo dosah tepelných zdrojů 
- hrnec stavte pouze na vodorovný a teplu odolný povrch
-  přístroj nepoužívejte v blízkosti záclon, skříní a jiných 

hořlavých látek

2) Odpojení zdroje:
-  vypněte přístroj a vyndejte zástrčku ze zásuvky tahem 

za zástrčku (ne kabel)
-  nenechte napájecí kabel dotýkat se horkých povrchů, 

před umytím počkejte až přístroj a jeho vybavení 
vychladne před umytím a uskladněním

3) Správné použití:
-  nenechávejte na místech, kde na přístroj dosáhnou 

děti, nedovolte, aby se děti k přístroji přiblížily zvláště 
v případě jeho používání

-  některé části výrobku mohou být při používání velmi 
horké, hrozí nebezpečí popálení

4) Bezpečnostní pokyny:
-  nepoužívejte poškozený výrobek. Nepoužívejte bez 

doporučeného příslušenství výrobcem, jelikož to může 
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem

- nepoužívejte k jiným účelům než je určeno 
- pokud je hrnec vypnutý, vyndejte zástrčku ze zásuvky 
-  víko i varná nádoba mohou být opláchnuty vodou až po 

ochlazení
- pokud je hrnec nebo víko rozbité, nepoužívejte jej 
-  pravidelně kontrolujte přístroj a kabel, kvůli poškození
-  pokud je poškozen přístroj nebo přívodní kabel, nepo-

užívejte jej
-  nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy kontaktujte 

autorizovaný servis
- nedotýkejte se víka nebo vařiče během používání
- použijte rukavice k vyjmutí horké varné nádoby
-  jakoukoli manipulaci s přístrojem provádějte po dosta-

tečném vychladnutí varné nádoby

5) Elektrické požadavky:
-  zkontrolujte si typový štítek, aby korespondoval s el. 

jištěním a napětím v místě použití
-  chybné sestavení výrobku může vést k úrazu elektrickým 

proudem
Upozornění:
Pozor: Při prvním použití můžete ucítit slabý zápach, toto 
je zcela normální a během používání vymizí.

ÚDRŽBA:

- před užitím si pročtěte veškeré instrukce
-  varnou nádobu, příslušenství a víko můžete před prvním 

použití umýt ve vlažné vodě s jarem. Po uschnutí vraťte 
nádobu na své místo. Varnou nádobu nasazujte do těla 
výrobku tak, aby do sebe správně zapadly kontakty 
varné spirály.

-  k omytí hrnce, nepoužívejte žádné abrasivní čistící látky, 
hrozí nevratné poškození nepřilnavé povrchové úpravy.   
Poté opatrně otřete i vnější stranu topné nádoby

-  stejnou údržbu provádějte i po použití (vždy nechte 
dostatečně vychladnout)

Důležité upozornění:
-  pro míchání a obracení potravin v hrnci používejte pou-

ze plastové nebo dřevěné nástroje! Nepoužívejte žádné 
kovové nástroje, mohlo by dojít k poškození nepřilnavé 
vrstvy varné nádoby

POUŽITÍ: 

Varnou nádobu umístěte do těla multifunkčního hrnce 
tak, aby do sebe dobře zapadly kontakty varné spirály. Do 
nádoby vložte vhodné příslušenství, pokud je to třeba. 
Přístroj připojte do sítě a tím je připraven k použití.
Pozn.: pokud je to třeba používejte při provozu krycí 
skleněnou poklici.

Pro míchání a obracení pokrmu používejte pouze nástroje 
určené pro nádobí s nepřilnavým povrchem, aby nedošlo 
k poškození nepřilnavé vrstvy. V žádném případě nepou-
žívejte nože a jiné kovové nástroje.

POPIS:

Funkce 
-  vaření, rychlé opékání, hot pot, pomalé vaření, smažení, 

grilování, napařování (vaření v páře), fritování
-  vyjímatelná varná nádoba s nepřilnavým povrchem, 

průhledné skleněné víko, snadné mytí
-  lze nastavit čas a teplotu 

Základní technické parametry produktu
- kapacita nádoby: 5l (při plné nádobě)  
Doporučené plnění olejem je mezi ryskami „min“ a „max.“
- napájení: 220-240V / 50Hz
- příkon: 1500W

CZHRNEC MULTIFUNKČNÍ 8v1
Návod k použití

model : MF-02C
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete 
plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.
Kuchařku pro multifunkční hrnec 8v1 najdete na našem webu www.tvproducts.cz
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Popis částí produktu:
1. Skleněné víko
2. Vyjímatelná varná nádoba
3. Prostor pro vložení varné nádoby
4. Základna
5. Regulace teploty
6. Časovač

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Funkce:
1. Vaření (Boil)
2. Rychlé opékání (Stir-Fry)
3. Hot pot / fondue (Hot Pot)
4. Pomalé vaření (Slow Cook)
5. Smažení (Fry)
6. Grilování (Grill)
7. Napařování / vaření v páře (Steam)
8. Fritování (Deep Fry)

Příslušenství:
fritovací košík s rukojetí
napařovací mřížka
mřížka na grilování
fondue vidlička (6 ks)

OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY

 Červená kontrolka nalevo značí zapnutí, zelená kontrolka 
napravo značí aktivaci topné spirály (nádoba se nahřívá).
Horní ovladač je pro nastavení teploty. Teplotu lze nasta-
vit v rozmezí od 80 do 240°C (+/- 15°C) Spodní ovladač 
je časovač s volitelnými funkcemi. Pokud jej nastavíte na 
pozici ON, produkt bude pracovat bez časového omezení. 
Pokud nastavíte pozici mezi OFF až 120, tak bude výrobek 
pracovat až do naplnění Vámi nastaveného časového 
limitu a pak se sám vypne. Možnost nastavení je 0 až 120 
minut. 

Upozornění:
Teploty stupnice odpovídají teplotám pod poklicí. Při 
vaření bez poklice, se musí počítat s tím, že se pokrm 
ochlazuje okolní teplotou a je proto nutné zvýšit teplotu 
termostatu.

Při vyšším množství uvolňování páry, může docházet 
k odkapávání vody výpustí nádoby. Snižte teplotu na 
termostatu nebo nadzvedněte poklici.

Pozor: Níže uvedené teploty jsou pouze doporučené. 
Zákazník si může nastavit různou teplotu na vaření 
dle svých požadavků, zvyklostí a potřeb.

1) Vaření
-  nalijte vodu do hrnce, zavřete víko a nastavte teplotu 

na 220-240°C, hladina vody nesmí být výše než je ryska 
MAX. 

-  po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vy-
pojte hrnec ze zásuvky.

2) Rychlé opékání
-  nalijte do nádoby olej a rozehřejte nádobu na teplotu 

180-220°C.
- vložte jídlo a smažte
-  po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF a vy-

pojte hrnec ze zásuvky.

3) Hot pot / fondue
-  nalijte správné množství vody do hrnce a nastavte 

teplotu na 120-140°C
-  vložte jídlo a zavřete víko. Nechte pořádně provařit před 

podáváním
-  vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF 

a vypojte hrnec ze zásuvky.

4) Pomalé vaření (tzv. pomalý hrnec)
-  vložte ingredience (dle vašeho receptu) do hrnce a 

zavřete víko
-  nastavte teplotu na 120-140°C , indikátor se rozsvítí 

zeleně
-  k udržení teploty a vlhkosti během vaření neotevírejte 

víko 
-  pokud je to nutné, doplňte v průběhu vaření potřebné 

množství vody
-  vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF 

a vypojte hrnec ze zásuvky.

5) Smažení
- nalijte olej a rozehřejte nádobu na 180-220°C
- po nahřátí oleje můžete smažit
-  vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF 

a vypojte hrnec ze zásuvky.

6) Grilování
- na dno hrnce umístěte sítko
- na něj položte ingredience, které chcete grilovat 
-  nastavte teplotu na 200-240°C, indikátor se rozsvítí 

zeleně
- grilované jídlo občas otočte
-  po dokončení grilování se ujistěte, že je jídlo hotové 

i zevnitř
-  vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF 

a vypojte hrnec ze zásuvky.

7) Napařování, vaření v páře
-  použijte sítko na vaření v páře a umístěte je na horní 

lem hrnce
-  přidejte dva hrnky vody (udržujte hladinu vody pod 

sítkem)
- umístěte jídlo na sítko a zavřete víko
-  nastavte teplotu na 200-240°C, indikátor se rozsvítí 

zeleně
-  k udržení teploty a vlhkosti během vaření neotevírejte 

víko
-  po dokončení vaření v páře vyndejte opatrně sítko 

z hrnce
-  vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF 

a vypojte hrnec ze zásuvky.
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8) Fritování
-  naplňte hrnec olejem až po rysku MAX. Aby bylo zajiš-

těno, že po přidání jídla do oleje se olej nevylije. Nikdy 
nepřesahujte tuto rysku

-  nastavte teplotu na 180-220°C, indikátor se rozsvítí 
zeleně

-  umístěte ingredience do košíku na fritování a po nahřátí 
jej ponořte do oleje. 

- pro manipulaci s košíkem použijte k tomu určený úchyt
-  položte usmažené jídlo na papírové utěrky k vysátí 

přebytečného oleje
-  vždy po dokončení práce nastavte ovladač na pozici OFF 

a vypojte hrnec ze zásuvky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli zá-
vadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se 
řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v dů-

sledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou vý-

robku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení… ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými 
podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, 
použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpe-
čeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 
riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v 
návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v 
závislosti na modelu. 


