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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného 
konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu 
bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri použití elektrických 
zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.

DÔLEŽITÉ OPATRENIA
PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ JE POTREBNÉ 
DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, MEDZI 
KTORÉ PATRIA:

•	Pred prvým 
použitím sa, prosím, 
uistite, že napätie 
vo vašej sieťovej 
zásuvke zodpovedá 
napätiu uvedenému 
na typovom štítku 
v spodnej časti 
prístroja. 

•	Ak máte akékoľvek 
pochybnosti, 
obráťte sa, prosím, 
na kvalifikovaného 
elektrikára. 

•	Pozorne si prečítajte 
všetky inštrukcie 
pred ovládaním 
spotrebiča  

a uložte ich na 
bezpečné miesto 
na možné použitie 
v budúcnosti.

•	Pred prvým 
použitím spotrebiča 
odstráňte  
a bezpečne 
ekologicky 
zlikvidujte všetok 
obalový materiál  
a reklamné štítky. 

•	Skontrolujte, či 
spotrebič nie je 
nijako poškodený. 
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•	V žiadnom prípade 
nepoužívajte 
poškodený 
spotrebič, spotrebič 
s poškodeným 
prívodným káblom  
a pod. 

•	Z dôvodov vylúčenia 
rizika zadusenia 
malých detí 
odstráňte ochranný 
obal zástrčky 
sieťového kábla 
tohto spotrebiča 
a bezpečne ho 
zlikvidujte.

•	Nepoužívajte 
spotrebič na hrane 
pracovnej dosky 
alebo stola. 

•	Uistite sa, že je 
povrch rovný, čistý 
a nie je postriekaný 
vodou alebo inou 
tekutinou. 

•	Neumiestňujte 
spotrebič na 
plynový alebo 
elektrický sporák 
ani do jeho blízkosti 
alebo na miesta, kde 
by sa mohol dotýkať 
horúcej rúry.

•	Nevkladajte žiadnu 
časť spotrebiča do 
plynovej, elektrickej 
alebo mikrovlnnej 
rúry alebo na horúcu 
plynovú alebo 
elektrickú platňu.

•	Neumiestňujte 
spotrebič do 
blízkosti stien, 
závesov alebo iných 
látok citlivých na 
teplo alebo paru. 

•	Minimálna 
vzdialenosť od 
takých povrchov je 
20 cm. 
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•	Nepoužívajte 
spotrebič na kovovej 
podložke, ako je 
napr. odkvapkávací 
drez.

•	Zapojená sieťová 
zásuvka musí byť 
ľahko dostupná 
na prípadné náhle 
odpojenie. 

•	Pred pripojením 
spotrebiča k 
elektrickej zásuvke 
a jeho zapnutím 
skontrolujte, či je 
úplne a správne 
zostavený. 

•	Dodržujte inštrukcie 
v tomto návode 
na obsluhu.

•	Nepoužívajte tento 
spotrebič  
s programátorom, 
časovým spínačom 
alebo akoukoľvek 
inou súčasťou, 

ktorá spína prístroj 
automaticky.

•	Nepoužívajte 
spotrebič v blízkosti 
zdrojov vody, napr. 
kuchynský drez, 
kúpeľňa, bazén  
a pod. 

•	Neklaďte na 
spotrebič ťažké 
alebo horúce 
predmety.

•	Nedotýkajte sa 
spotrebiča mokrými 
alebo vlhkými 
rukami. 

•	Ak je spotrebič 
v prevádzke, 
nenechávajte ho bez 
dozoru.

•	Vždy prevádzkujte 
spotrebič na rovnom 
povrchu. 
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•	Spotrebič 
neprevádzkujte 
na naklonenom 
povrchu  
a nepremiestňujte 
ho ani s ním nijako 
nemanipulujte, ak je 
v prevádzke.

•	Vyvarujte sa 
poliatia prívodného 
kábla a zástrčky 
vodou alebo inou 
tekutinou.

•	Počas prevádzky sa 
spotrebič zahrieva. 

•	Nedotýkajte sa 
horúcich povrchov, 
hrozí popálenie. 

•	Počas prevádzky 
uniká para 
z bezpečnostných 
ventilov. 

•	Vyvarujte sa 
kontaktu s parou, 
hrozí popálenie. 

•	Buďte opatrní pri 
otváraní veka. 

•	Nahromadená 
para bude unikať 
po otvorení 
veka smerom do 
miestnosti. 

•	Spotrebič vypnite 
a napájací kábel 
odpojte od sieťovej 
zásuvky vždy, keď 
má zostať bez 
dozoru, po ukončení 
používania, než ho 
začnete čistiť, než 
ho budete prenášať 
inde, rozoberať, 
zostavovať alebo 
pred jeho uložením. 

•	Nechajte spotrebič 
aj všetky jeho časti 
vychladnúť pred 
rozložením  
a čistením.

•	Nepoužívajte 
hrubé abrazívne 
alebo žieravé 
čistiace prostriedky 
na čistenie 
spotrebiča.
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•	Udržujte vnútorný 
aj vonkajší povrch 
spotrebiča čistý. 

•	Dodržujte inštrukcie 
o čistení uvedené 
v tomto návode 
na obsluhu.

•	V tomto spotrebiči 
ani jeho blízkosti 
neskladujte ani 
nepoužívajte žiadne 
výbušné alebo 
horľavé látky, napr. 
spreje s horľavým 
plynom.

•	Na odpojenie 
spotrebiča od 
sieťovej zásuvky 
vždy ťahajte za 
zástrčku prívodného 
kábla, nie ťahom za 
kábel.

•	Nepoužívajte iné 
príslušenstvo, než 
ktoré sa dodáva 
spoločne so 
spotrebičom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY NA POUŽÍVANIE 
VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH 
ZARIADENÍ

•	Pred použitím 
celkom odviňte 
napájací kábel.

•	Prívodný kábel 
nenechávajte visieť 
cez okraj stola alebo 
pracovnej dosky, 
dotýkať sa horúcich 
plôch alebo sa 
zamotať.

•	Z bezpečnostných 
dôvodov 
odporúčame 
zapojiť spotrebič 
do samostatného 
elektrického 
obvodu, 
oddeleného 
od ostatných 
spotrebičov. 
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•	Nepoužívajte 
rozvodku ani 
predlžovací kábel na 
zapojenie spotrebiča 
do sieťovej zásuvky.

•	Aby ste zabránili 
úrazu elektrickým 
prúdom, 
neponárajte 
spotrebič, jeho 
základňu ani 
prívodný kábel do 
vody alebo inej 
tekutiny.

•	Tento spotrebič 
nesmú používať 
deti. 

•	Udržiavať spotrebič 
a jeho prívod mimo 
dosahu detí.

•	Tento spotrebič 
môžu používať deti 
vo veku 8 rokov  
a staršie, ak sú pod 
dozorom alebo boli 
poučené  

o používaní 
spotrebiča 
bezpečným 
spôsobom 
a rozumejú 
prípadným 
nebezpečenstvám. 

•	Čistenie a údržbu 
vykonávanú 
používateľom 
nesmú vykonávať 
deti, ak nie sú staršie 
ako 8 rokov a pod 
dozorom. 

•	Udržiavať spotrebič 
a jeho prívod 
mimo dosahu detí 
mladších ako  
8 rokov.

•	  potrebič môžu 
používať osoby so 
zníženými fyzickými, 
zmyslovými či 
mentálnymi 
schopnosťami 
alebo nedostatkom 
skúseností  



11VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

a znalostí, ak sú pod 
dozorom alebo boli 
poučené  
o používaní 
spotrebiča 
bezpečným 
spôsobom 
a rozumejú 
prípadným 
nebezpečenstvám. 

•	Deti sa so 
spotrebičom nesmú 
hrať.

•	Odporúčame 
vykonávať 
pravidelnú kontrolu 
spotrebiča. 

•	Spotrebič 
nepoužívajte, 
ak je akokoľvek 
poškodený alebo ak 
je chybný napájací 
kábel alebo zástrčka. 

•	Všetky opravy 
je nutné zveriť 
najbližšiemu 
autorizovanému 

servisnému 
stredisku Catler.

•	Tento spotrebič 
je určený iba na 
domáce použitie. 

•	Spotrebič nie je 
určený na komerčné 
použitie. 

•	Nepoužívajte 
tento spotrebič 
v pohybujúcich sa 
vozidlách alebo na 
lodi, nepoužívajte 
ho vonku, 
nepoužívajte ho 
na iný účel, než na 
ktorý je určený. 

•	V opačnom prípade 
môže dôjsť k 
zraneniu. 

•	Akúkoľvek inú 
údržbu okrem 
bežného čistenia 
je nutné zveriť 
autorizovanému 
servisnému 
stredisku Catler.
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•	Odporúčame 
inštalovať prúdový 
chránič (štandardné 
bezpečnostné 
spínače vo vašej 
zásuvke), aby ste 
tak zaistili zvýšenú 
ochranu pri použití 
spotrebiča. 

•	Odporúčame, aby 
prúdový chránič 
(s menovitým 
zvyškovým 
prevádzkovým 
prúdom nebol 
viac než 30 mA) 
bol inštalovaný 
do elektrického 
obvodu, v ktorom 
bude spotrebič 
zapojený. 

•	Obráťte sa na svojho 
elektrikára pre ďalšiu 
odbornú radu.

•	Uchovávajte 
spotrebič a prívodný 
kábel mimo dosahu 
detí.

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
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VAROVANIE:
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE 
NA NAKLONENOM POVRCHU A 
NEPREMIESTŇUJTE HO ANI S NÍM 
NIJAKO NEMANIPULUJTE, AK JE 
V PREVÁDZKE.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
UCHOVAJTE TIETO INŠTRUKCIE.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
NEPONÁRAJTE DO VODY ALEBO INEJ 
TEKUTINY.
PRED POUŽITÍM CELKOM ODVIŇTE 
PRÍVODNÝ KÁBEL.

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
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Oboznámte 
sa so svojím 

multifunkčným 
hrncom MC 8010
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM MULTIFUNKČNÝM HRNCOM
 MC 8010

A.  Multifunkčný hrniec
B. Zámka veka
C. Tlačidlo otvorenia veka
D. Displej a ovládací panel
E. Bezpečnostný ventil

F. Odmerka
G. Nádobka na vodu (zozadu)
H. Vareška
I. Vnútorný hrniec
J. Parný násadec 

E

B

A

C

G

D

F

F I

H J
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1 10

11

12

6

7

8

9

2

3

5

4

Displej
Zobrazuje čas zostávajúci do konca prípravy. 
Zobrazuje čas – dopoludnie (AM) a odpoludnie (PM).

Zobrazuje vybranú teplotu.
 Zobrazuje vybraný jazyk zvukovej funkcie (01-English, 02 – Čeština)  
a úroveň hlasitosti zvukového upozornenia (0-4).

 

Ovládací panel
1. Timer – nastavenie času prípravy

2. Auto Clean – nastavenie automatického čistenia

3. Warm/Reheat – uchovanie v teple/ohrev potravín

4. Time remaining – zobrazuje čas do konca prípravy

5. Ikona Auto Clean – rozsvieti sa, ak je zvolená funkcia „Auto Clean“

6. Ikona Warm – rozsvieti sa, ak je zvolená funkcia „Warm“

7. Ikona Risotto – automatický program na prípravu rizota

8. Ikona Octopus – automatický program na prípravu chobotnice

9. Ikona Cream – automatický program na prípravu smotany

10. Recipes – vyberte automatický program pre rizoto, chobotnicu alebo smotanu

11. Settings – slúži na nastavenie hodín, zvukového upozornenia a teploty ohrevu

12. Cancel – zrušenie nastavenia 
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Prednastavené programy
1. Buckwheat – pohánka

2. Rice – ryža

3. Soup – polievka

4. Curd Cheese – tvarohový syr

5. Broth – vývar

6. Pilaf – pilaf

7. Fry – smažiť

8. Stew – dusiť

9. Steam – príprava v pare

10. Oven – príprava v rúre

11. Slow-cook – pomalé varenie

12. Multi Chef – osobné nastavenie

13.  Otočný ovládač Start – otáčaním ovládača vyberáte z prednastavených funkcií, 
nastavujete hodiny, čas prípravy, teplotu ohrevu a pod. Na potvrdenie vami vybraného 
nastavenia stlačte START (stredová časť otočného ovládača). 
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FUNKCIE MULTIFUNKČNÉHO HRNCA MC 8010 

Multifunkčný hrniec Catler je v súčasnosti jeden z najpokrokovejších multifunkčných hrncov 
na trhu. Systém umelej inteligencie IQ umožňuje plne automatizovanú prípravu potravín. 
Hrniec sám riadi celý proces prípravy: od nastavenia času prípravy a tlaku až po nastavenie 
teploty v závislosti od vybraného druhu pokrmu a množstva surovín. Zvukové upozornenia 
vám pomôžu ho ľahko ovládať a zaistia bezpečné používanie. 

4-zónový ohrev
Tepelné teleso na báze indukcie multifunkčného hrnca MC 8010 dokáže rýchlo  
a rovnomerne ohriať celý vnútorný povrch hrnca.  
Štyri nezávislé tepelné zóny upravujú hrniec podľa vybraného režimu.  
Teplota a tlak vnútri hrnca sa reguluje automaticky vďaka pretlakovému ventilu na odvod 
pary. 

  

Recepty ako od profesionálneho kuchára stlačením jedného tlačidla.
Stačí vám len stlačiť jedno tlačidlo, aby ste pripravili vynikajúce jedlo. 
Multifunkčný hrniec Catler MC 8010 neumožňuje len rýchlu a jednoduchú prípravu,  
ale takisto robí všetky výrazné chuti neprekonateľné. 
Skúste originálny recept talianskeho šéfkuchára: rizoto s plodmi mora, chobotnicou  
a smotanou. 
Každý recept zodpovedá automatickému programu prípravy potravín. 
Potrebujete len pripraviť suroviny a vybrať ten správny program. 
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Ovládanie vášho 
multifunkčného 
hrnca MC 8010

OPERATING YOUR ESPRESSO MACHINE ES 8011 SE 
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PRED PRVÝM POUŽITÍM 
1.  Opatrne vybaľte hrniec z obalu. Pred 

prvým použitím odstráňte všetok 
obalový materiál a reklamné štítky/
etikety. Uistite sa, že ste vybalili všetky 
časti a príslušenstvá pred likvidáciou 
obalového materiálu. 

2.  Pred prípravou vyberte vnútorný hrniec  
a utrite vnútorný priestor pomocou 
suchej a mäkkej utierky. 

3.  Umyte vnútorný hrniec v teplej vode, 
utrite dosucha. 

4.  Položte multifunkčný hrniec na rovný 
povrch (napr. na kuchynskú linku). 
Neklaďte hrniec na kovové podložky. 

5.  Po správnom umiestnení multifunkčného 
hrnca vložte späť vnútorný hrniec. Teraz 
môžete vložiť suroviny a začať s prípravou 
jedla.

 
ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE 
1.  Umiestnite vnútorný hrniec do prístroja. 

Uistite sa, že je vnútorný hrniec správne 
vložený. 

2.  Vložte suroviny do vnútorného hrnca.

3.   Zavrite veko a zaistite otočením zámky 
do pozície •. Začujete cvaknutie zámky.

4.  Zapojte zástrčku prívodného kábla do 
sieťovej zásuvky. Displej a ovládací panel 
sa podsvietia a START bliká.  

POZNÁMKA
Ak je veko správne zatvorené, displej 
sa podsvieti. Ak je vnútorný hrniec 
nesprávne vložený, zaznie „please 
insert the inner pot“ (vložte vnútorný 
hrniec).

5.  Vyberte program prípravy potravín 
pomocou otočného ovládača. Stlačte 
START na spustenie hrnca. 

VAROVANIE:
Množstvo surovín 
a vody nesmie 
presiahnuť 3 l. 

NASTAVENIE HODÍN
•	 Na nastavenie hodín stlačte raz tlačidlo 

Settings. Číslice hodín sa rozblikajú. 
Pomocou otočného ovládača nastavte 
hodiny a stlačte START na potvrdenie. 
Číslica minút sa rozbliká. Opäť pomocou 
otočného ovládača nastavte minúty  
a na potvrdenie a uloženie hodín stlačte 
START.

•	 Je dôležité nastaviť správny čas, aby 
ste mohli správne určiť, kedy bude 
pripravované jedlo hotové. 

OVLÁDANIE VÁŠHO MULTIFUNKČNÉHO HRNCA MC 8010
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POZNÁMKA
Multifunkčný hrniec Catler MC 
8010 je vybavený 12-hodinovým 
systémom. Na určenie dopoludňajších 
a odpoludňajších hodín je hrniec 
vybavený ikonami „AM“ a „PM“. 
AM = dopoludňajšie hodiny
PM = odpoludňajšie hodiny
Otáčajte ovládačom tak, aby ste 
nastavili nielen správne hodiny,  
ale vybrali aj dopoludňajšie  
a odpoludňajšie hodiny, napr. pre 9:00 
dopoludnia je potrebné, aby displej 
hodín ukazoval „9“ a súčasne svietila 
ikona „AM“.  Výber dopoludňajších  
a odpoludňajších hodín je možný iba 
vtedy, keď bliká číslica hodín. Ak ste už 
hodiny potvrdili, stlačte CANCEL a je 
potrebné začať znovu s nastavením. 

NASTAVENIE ZVUKOVÉHO 
UPOZORNENIA
•	 Proces prípravy je sprevádzaný 

zvukovým upozornením. Informuje 
používateľa o aktuálnom zvolenom 
režime, uvoľnení pary a dokončení 
procesu prípravy a pod. 

•	 Túto funkciu môžete vypnúť 
alebo zapnúť a nastaviť hlasitosť. 
Východiskovým jazykom je angličtina. 

 1.  Na zmenu jazyka stlačte 2-krát tlačidlo 
Settings. Na displeji sa zobrazí 00.

 2.  Otočením ovládača najprv upravíte 
hlasitosť zvukového upozornenia 
v angličtine (0 – 4). 

 3.  Potom ďalším otáčaním prejdete do 
nastavenia ďalšieho jazyka a jeho 
hlasitosti. 

 4.  Ďalším otáčaním funkciu celkom 
vypnete. 

 5.  Hneď ako budú nastavenia jazyka 
a jeho hlasitosti dokončené, stlačte 
START na uloženie nastavenia.

 6.  Ak chcete obnoviť predchádzajúce 
nastavenie, stlačte tlačidlo CANCEL. 

NASTAVENIE TEPLOTY OHREVU
•	 Na výber teploty ohrevu stlačte 3-krát 

tlačidlo Settings. Východisková teplota 
ohrevu je 60 °C. 

•	 Pomocou otočného ovládača upravte 
teplotu ohrevu v rozmedzí 35 – 80 °C a 
potom stlačte tlačidlo WARM/REHEAT. 
Nastavenie teploty ohrevu sa uloží do 
pamäte režimu ohrevu. 

DETSKÁ ZÁMKA
•	 Táto funkcia zabraňuje náhodnému 

preprogramovaniu alebo vypnutiu 
prístroja, napr. deťmi. Počas tejto funkcie 
sú všetky ovládacie tlačidlá nefunkčné. 

•	 Na zapnutie/vypnutie funkcie stlačte 
a podržte tlačidlá TIMER a RECIPES 
súčasne asi na 3 sekundy. Vždy zaznie 
zvukové upozornenie, ak ste ho celkom 
nevypli. 

FUNKCIA ODLOŽENÉHO ŠTARTU
•	 Funkcia odloženého štartu umožňuje 

pripraviť jedlo vo vami určenom čase. 
Maximálny čas odloženia pri tejto funkcii 
je až 13 hodín. 

•	 Pri nastavovaní času odloženého 
štartu je potrebné vziať do úvahy aj 
čas zvoleného programu. Táto funkcia 
je dostupná pre všetky automatické 
programy s výnimkou „Curd Cheese“. 

 1.  Na zapnutie funkcie stlačte tlačidlo 
TIMER, hodiny sa rozblikajú a nastavte 
čas ukončenia prípravy pomocou 
otočného ovládača. 
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 2.  Teraz stlačte tlačidlo Settings na 
potvrdenie. 

 3.  Otočným ovládačom vyberte program 
prípravy potravín. 

 4.  Stlačte START.

POZNÁMKA
Pri tejto funkcii je obzvlášť veľmi 
dôležité, aby ste správne nastavili 
hodiny. 

REŽIM WARM/REHEAT  
(UCHOVANIE V TEPLE/OHREV JEDLA) 
a) Režim WARM (uchovanie v teple)

•	 Umožňuje uchovávať potraviny v teple. 
Stlačte raz tlačidlo WARM/REHEAT. 
Svetelná kontrolka Warm sa rozsvieti 
a na displeji sa bude načítať čas 
uchovávania v teple. V režime ohrevu 
spotrebič udržuje teplotu v rozmedzí 
35 – 80 °C.  

b) Režim REHEAT (ohrev jedla)

•	 Táto funkcia umožňuje ohrievať studené 
uvarené jedlá. 

•	 Na zapnutie funkcie ohrevu stlačte 2-krát 
tlačidlo WARM/REHEAT. 

•	 Proces ohrevu sa ihneď spustí. Jedlo 
bude ohriate za asi 15 minút. 

•	 Po skončení programu sa spotrebič 
automaticky prepne do režimu WARM 
(uchovanie v teple). Svetelná kontrolka 
Warm sa rozsvieti a na displeji sa načíta 
čas uchovávania v teple. 

•	 Na zrušenie režimu WARM stlačte 
tlačidlo WARM/REHEAT a následne 
tlačidlo CANCEL.

FUNKCIA SMARTWARM
•	 Funkcia SmartWarm sa aktivuje 

automaticky po dokončení programu 
s výnimkou režimu WARM/REHEAT. 
Bude uchovávať potraviny v teple. V 
priebehu uchovania v teple sa na displeji 
bude zobrazovať čas, keď sa potraviny 
uchovávajú v teple, a súčasne bude 
rozsvietená svetelná kontrolka, ktorá 
sa nachádza v hornej časti veka. Farba 
podsvietenia sa mení v závislosti od času 
ohrevu (0 – 6 hodín = svetložltá; / 6 – 12 
hodín = svetlozelená / > 12 hodín = 
tmavozelená).

REŽIM ÚSPORY ENERGIE
•	 Ak do 1 minúty nestlačíte žiadne 

tlačidlo, spotrebič sa automaticky 
prepne do režimu úspory energie. Tento 
režim sa automaticky zruší stlačením 
ľubovoľného tlačidla alebo otočením 
zámky veka. 

•	 Uistite sa, že je funkcia detskej zámky 
vypnutá.   

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY 
•	 Buckwheat (pohánka)

Slúži na prípravu jedál z obilia alebo zŕn: 
pohánka, krúpy, proso a pod. Pomocou 
otočného ovládača vyberte program 
„Buckwheat“. Ikona „Buckwheat“ sa 
rozbliká a stlačte START na spustenie.
Priemerný čas prípravy je asi 20 minút.

•	 Rice (ryža)
Slúži na prípravu jedál z ryže. Pomocou 
otočného ovládača vyberte program 
„Rice“. Ikona „Rice“ sa rozbliká a stlačte 
START na spustenie.
Čas prípravy sa nastaví automaticky. 
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•	 Soup (polievka)
Slúži na prípravu vašich obľúbených 
polievok a jedál z krúpok. Pomocou 
otočného ovládača vyberte program 
„Soup“. Ikona „Soup“ sa rozbliká  
a stlačte START na spustenie.
Priemerný čas prípravy je asi 20 minút.

•	 Curd Cheese
Slúži na prípravu tvarohového syra. 
Vložte suroviny do hrnca a vyberte 
program „Curd Cheese“. Ikona „Curd 
Cheese“ sa rozbliká a stlačte START na 
spustenie.
Priemerný čas prípravy je asi 21 minút. 

•	 Broth (vývar)
Slúži na prípravu vývarov, vývarových 
alebo krémových polievok, ktoré 
vyžadujú manuálne nastavenie času. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
program „Broth“. Ikona „Broth“ sa 
rozbliká, nastavte čas prípravy. Stlačte 
START na spustenie.
Priemerný čas prípravy je 45 minút.
Rozmedzie nastaveného času je  
10 – 90 minút.

•	 Pilaf
Slúži na prípravu jedál pilaf: s mäsom, 
zeleninou, morskými plodmi, sušeným 
ovocím. Pomocou otočného ovládača 
vyberte program „Pilaf“. Ikona „Pilaf“ sa 
rozbliká a stlačte START na spustenie.
Čas prípravy sa nastaví automaticky. 

AUTOMATICKÉ PROGRAMY 
•	 Fry (smaženie)

Tento program nahradzuje panvicu na 
smaženie. Môžete smažiť so zatvoreným 
alebo otvoreným vekom. Tento program 
je vhodný pre tzv. „Stir-fry“ pokrmy, 
ázijskú kuchyňu a pod. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
režim „Fry“. Ikona „Fry“ sa rozbliká. 
Nastavte čas prípravy pomocou 
otočného ovládača. Stlačte START na 
spustenie spotrebiča. 

Východiskový čas smaženia je 5 minút.
Možný čas nastavenia je 3 – 90 minút.

•	 Stew (dusenie)
Vďaka tomuto programu môžete 
pripravovať šťavnaté jedlo podobne 
ako v tlakovom hrnci. Nie je potrebné 
pridávať vodu. Režim „Stew“ je ideálny 
na dusenie mäsa, pečene, rýb alebo 
zeleniny. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
režim „Stew“. Ikona „Stew“ sa rozbliká. 
Nastavte čas prípravy pomocou 
otočného ovládača. Stlačte START na 
spustenie spotrebiča.
Východiskový čas dusenia je 35 minút.
Možný čas nastavenia je 10 – 90 minút.

•	 Steam (varenie v pare)
Pri tomto programe potrebujete 
špeciálny naparovací násadec. Vďaka 
tomuto programu si jedlo uchová svoje 
vitamíny a prirodzenú chuť. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
režim „Steam“. Ikona „Steam“ sa 
rozbliká. Nastavte čas prípravy pomocou 
otočného ovládača. Stlačte START na 
spustenie spotrebiča.
Východiskový čas prípravy je 25 minút.
Možný čas nastavenia je 10 – 90 minút.

•	 Oven (pečenie v rúre)
Tento program je vhodný na prípravu 
koláčov, cupcakov, sušienok a ďalších 
sladkých pokrmov, takisto ako pečeného 
mäsa, ryby a zeleniny. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
režim „Oven“. Ikona „Oven“ sa rozbliká. 
Nastavte čas prípravy a teplotu 
pomocou otočného ovládača. Stlačte 
START na spustenie spotrebiča.
Východiskový čas prípravy je 60 minút.
Možný čas nastavenia je 10 – 90 minút.
Východisková teplota pečenia je 130 °C.
Možná teplota nastavenia je  
120 – 130 – 140 °C.  
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VAROVANIE: 
V žiadnom prípade 
neotvárajte veko 
pred dokončením 
prípravy, ak bol 
zvolený režim „Oven“. 

•	 Slow-cook (pomalé varenie)
Tento program je vhodný na prípravu 
jedál, ktoré vyžadujú dlhší čas prípravy. 
Multifunkčný hrniec Catler využíva 
technológiu, vďaka ktorej budete môcť 
pripravovať suroviny v zatavených 
obaloch. 
Teplota vnútri obalu je stála, čo zaisťuje 
perfektnú šťavnatosť jedla. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
režim „Slow-cook“. Ikona „Slow-cook“ 
sa rozbliká. Nastavte čas prípravy  
a teplotu pomocou otočného ovládača. 
Stlačte START na spustenie spotrebiča.
Po dosiahnutí nastavenia teploty hrniec 
vydá zvukový signál. 
Východiskový čas prípravy je 30 minút.
Možné nastavenie času je  
10 minút – 16 hodín.
Nastavenie času:
10 minút – 1 hodina po intervaloch  
1 minúty
1 – 4 hodiny po 5-minútových 
intervaloch
4 – 16 hodín po 10-minútových 
intervaloch
Východisková teplota je 55 °C
Možné nastavenie teploty je 40 – 90 °C.  

•	 Multi Chef (Vlastný program)
Tento program umožňuje nastaviť čas 
prípravy a teplotu pre vybraný recept. 
Vybraná teplota sa bude udržiavať po 
celý čas prípravy. Vďaka tejto funkcii 
pripravíte svoj vlastný recept vami 
zvolenou metódou prípravy. 
Pomocou otočného ovládača vyberte 
režim „Multi Chef“ a nastavte čas 
prípravy a teplotu. Stlačte START na 
spustenie spotrebiča.
Východiskový čas prípravy je 50 minút.
Možný čas nastavenia je 5 – 540 minút.
Východisková teplota je 100 °C.
Možná teplota nastavenia je 35 – 140 °C.  

POZNÁMKA:
Ak pripravujete ďalšie jedlo ihneď po 
dovarení, je potrebné vziať do úvahy aj 
teplotu vnútorného hrnca. Ak je stále 
teplý, bude potrebné skrátiť čas prípravy. 
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Starostlivosť  
a čistenie
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

VAROVÁNÍ:
Pred čistením odpojte zástrčku prívodného 
kábla od sieťovej zásuvky. Vyčkajte, až všetky 
časti multifunkčného hrnca celkom vychladnú. 
hrnce zcela vychladnout.   

VAROVÁNÍ:
Pri čistení nevystavujte spotrebič alebo 
prívodný kábel kvapkajúcej alebo striekajúcej 
vode. Neponárajte spotrebič, jeho základňu 
ani prívodný kábel do vody alebo inej tekutiny.
Na čistenie žiadnej časti multifunkčného 
hrnca nepoužívajte drôtenky, brúsne čistiace 
prostriedky, chemikálie, rozpúšťadlá ani 
iné podobné látky, ktoré mohli nenávratne 
poškodiť spotrebič a jeho časti. 

VAROVÁNÍ:
Žiadna z častí multifunkčného hrnca nie je 
vhodná na umývanie v umývačke.
Odnímateľné časti, ako sú vareška, vnútorný 
hrniec, násadec na prípravu v pare a nádobka 
na vodu, umyte v teplej vode s trochou 
kuchynského prípravku na umývanie riadu. 
Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha. 

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
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ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU 
•	 Utrite vonkajší povrch aj priestor pre 

vnútorný hrniec mäkkou hubkou mierne 
navlhčenou v čistej teplej vode, potom 
utrite dosucha. 

  
ČISTENIE VNÚTORNÉHO HRNCA
•	 Po dokončení prípravy vyčkajte, až 

hrniec celkom vychladne. Umyte hrniec 
v teplej vode s trochou kuchynského 
prípravku na umývanie riadu. Opláchnite 
čistou vodou a utrite dosucha.

VNÚTORNÉ VEKO S TESNENÍM
•	 Otvorte veko hrnca. Stlačte biele tlačidlo 

PUSH umiestnené na vnútornej strane 
veka, zámka uvoľní vnútorné veko 
a budete ho môcť vybrať. Opatrne 
ho umyte v teplej vode s trochou 
kuchynského prípravku na umývanie 
riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite 
dosucha. 

VAROVANIE:
V žiadnom prípade 
neodstraňujte 
tesnenie z veka. 
Tesnenie nijako 
nepoškodzujte.
Uistite sa, že tesnenie 
je k veku riadne 
pripevnené. 

TLAKOVÝ VENTIL 
•	 Po každom použití je potrebné tlakový 

ventil vyčistiť. Opatrne odstráňte 
ventil. Vyčistite priestor pod ventilom 
pomocou mäkkej utierky namočenej 
v teplej vode. Opláchnite ventil pod 
tečúcou vodou, dôkladne utrite dosucha 
a znovu nainštalujte.   

FUNKCIA AUTO CLEAN  
(AUTOMATICKÉ ČISTENIE)
•	 TTáto funkcia uľahčuje proces čistenia. 

Multifunkčný hrniec Catler dokáže sám 
vyčistiť vnútorný hrniec a tlakový ventil 
a odstrániť nečistoty. 

 1.  Do vnútorného hrnca nalejte  
2 poháre vody.

 2.  Zavrite veko. Zámku uveďte do 
polohy •.

 3.  Vyberte režim „Auto Clean“ pomocou 
otočného ovládača. 

•	 Trvanie: 16 minút. 

•	 Hneď ako je čistenie dokončené, zaznie 
zvukový signál. 

POZNÁMKA
Za tento čas bude horúca para unikať 
ventilom von. 
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VAROVANIE:
Vyvarujte sa kontaktu s unikajúcou horúcou 
parou. V žiadnom prípade neotvárajte veko 
ihneď po dokončení procesu automatického 
čistenia. Vyčkajte aspoň 10 minút pred 
otvorením veka. Používajte vždy len 
čistú vodu. Nepridávajte žiadne čistiace 
prostriedky ani chemikálie. 

USKLADNENIE
•	 Čistý a zostavený hrniec uložte na 

suchom, dobre vetranom mieste. Hrniec 
uložte vo vodorovnej polohe na suchý  
a rovný povrch. Na hrniec neklaďte 
žiadne predmety.    

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
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POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ 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 sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a  recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
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. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v  súlade s  národnými 
predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Výrobok je v súlade s požiadavkami EÚ.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



POZNÁMKY


