
TLAKOVÝ HRNEC
Návod k obsluze

Bezpečnost elektronických zařízení FIRST Austria odpovídá uznávaným technickým směrnicím a 
zákonným bezpečnostním předpisům. Každý uživatel zařízení však musí respektovat následující 
bezpečnostní pokyny:

 Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro 
budoucí použití

 Tento produkt není určen pro jiné použití, než je uvedeno v tomto návodu
 Před připojením zařízení ke zdroji napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení 

odpovídá napětí v elektrické síti ve vaší domácnosti. Pokud ne, kontaktujte svého prodejce a 
zařízení nepoužívejte.

 Pokud je zařízení uzemněno (třída ochrany I), musí být uzemněna také síťová zásuvka a 
prodlužovací kabel, ke kterému je připojen

 Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu. Nedovolte, aby se kabel dotýkal 
horkých povrchů

 Nepoužívejte ani nepokládejte žádnou část tohoto spotřebiče na horký povrch nebo do jeho 
blízkosti (jako je plynový nebo elektrický hořák nebo vyhřívaná trouba).

 Ujistěte se, že přístroj, který je používán, je na pevném, rovném povrchu mimo dosah dětí, 
aby nedošlo k převrácení, poškození nebo zranění

 Před použitím zkontrolujte a vyčistěte omezovací ventil tlaku a plovákový ventil.
 Nepřenášejte tlakový hrnec držením za rukojeť víka. Místo toho použijte úchytku na boku.
 Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte zařízení ani kabel do žádné 

kapaliny.
 Nepoužívejte zařízení nebo napájecí kabel, pokud vykazují známky poškození!

Odneste výrobek do autorizovaného a kvalifikovaného servisního střediska ke kontrole nebo 
opravě.

 Nepoužívejte zařízení prázdné.
 Nikdy se nepokoušejte zapojit nebo odpojit spotřebič mokrýma rukama, nebo stojíte-li ve 

vodě.
 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití.
 Nepoužívejte toto zařízení venku.
 Nikdy nenechávejte spotřebič v chodu bez dozoru.
 Během použití nebo bezprostředně po něm se vyhněte kontaktu s horkou párou. Nebezpečí 

popálení!
 Zařízení se při používání zahřívá. Nedotýkejte se proto horkých částí.
 Nepokoušejte se otevřít víko, když je plovákový ventil v horní poloze. To znamená, že v hrnci 

je stále ještě tlak.
 Buďte zvláště opatrní při přemisťování hrnce obsahujícího horké tekutiny.
 Po použití, před každým čištěním a v případě poruchy vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.
 Dokud je zařízení horké, musí být pod dohledem, i když není zapojeno Před 

čištěním/uložením spotřebiče počkejte, až zcela vychladne.
 Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel, ale za zástrčku.
 Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s fyzickým, smyslovým nebo 

mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem 
nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení a pokud rozumí nebezpečí, které s tím 



souvisí. Zabraňte dětem, aby si s tímto zařízením hrály. Tento spotřebič by neměly čistit a 
udržovat děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo 
dosah dětí mladších 8 let.

 Neodpovídáme za žádné škody, ke kterým může dojít, pokud je zařízení používáno k jiným 
účelům, než ke kterým je ručeno, nebo pokud je používáno nevhodný způsobem.

 Opravy a jiné práce na zařízení smí provádět pouze autorizovaný odborný personál!

POPIS: (obr. I)

1. Těsnění krytu (uvnitř)
2. Ochrana proti ucpání (uvnitř)
3. Plovákový ventil
4. Omezovací ventil tlaku
5. Rukojeť víka

VNITŘNÍ HRNEC
6. Vnitřní hrnec

HLAVNÍ JEDNOTKA
7. Rukojeť pro přenášení
8. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL (obr. II)
A. Přednastavené programy – programy označené * mají nastavitelnou úroveň tlaku
B. Ikona tlumení – aktivuje/deaktivuje pípnutí přidržením tlačítka {Warm/Cancel} po 

dobu přibližně 6 sekund
C. Ikona ohřevu – zobrazuje se během ohřevu
D. Ikona odloženého startu – zobrazuje se, když byl nastaven odložený start
E. Ikona teploty – zobrazí se při nastavování teploty pro funkci vaření „Sous Vide“
F. Zobrazení času (hodiny: minuty).
G. Indikátor úrovně tlaku – zobrazuje úroveň tlaku zvolenou pro konkrétní programy 

(*). (Malý střední vysoký).
H. Provozní stav – zobrazuje aktuální provozní stav (předehřívání, vaření, udržování 

teploty).
I. Tlačítko úrovně tlaku – stiskněte pro výběr )rovně tlaku pro konkrétní programy (*). 

(Malý střední vysoký).
J. Tlačítko odloženého startu - stisknutím nastavíte čas odloženého startu. Nastavte 

čas pomocí ovládacího tlačítko (00:30 – 24:00)
K. Ovládací knoflík – otáčením upravte nastavení, stisknutím spusťte program
L. Tlačítko čas/teplota – stisknutím nastavíte teplotu/čas pro možnost „Sous Vide“. 

Nastavte hodnoty pomocí ovládacího knoflíku.
M. Tlačítko Warm/Cancel – stisknutím spustíte funkci udržování teploty nebo zrušíte 

jakýkoliv probíhající program

VENTIL OMEZOVÁNÍ TLAKU:
Udržet tlak / Uvolnit tlak

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím spotřebič očistěte vnitřní hrnec, vnitřní část víka a veškeré přiložené 
příslušenství vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Poté je opláchněte a osušte.

POUŽITÍ
Sejmutí víka: (obr. III). Uchopte víko za rukojeť a otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste jej 



odemkli. Jemně zvedněte víko a otevřete je.
Upevnění víka: (obr. IV). Umístěte víko na tlakový hrnec tak, aby správně sedělo. Poté jím otočte proti
směru hodinových ručiček, abyste jej uzamkli.

VAŘENÍ:

1. Otevřete víko a vložte jídlo a tekutinu do vnitřní nádoby podle vašeho receptu. Ujistěte se, že
jste naplnili hrnec alespoň po značku 1/5, ale nikdy nepřekračujte hranici 4/5. Pokud 
připravujete potraviny, které během vaření nabývají na objemu, jako jsou fazole nebo rýže, 
nenaplňujte hrnec nad značku 3/5.

2. Víko musíte zavřít, pokud nepoužíváte program „Sauté“. Před uzavřením víka musíte 
zkontrolovat, zda jsou vnější strany vnitřního hrnce a těsnění víka čisté.

3. Ujistěte se, že přetlakový ventil (4) je správně připojen a plovákový ventil (3) je v dolní 
poloze. V závislosti na zvoleném programu umístěte omezovací ventil tlaku do polohy 
„Zadržet tlak“ nebo „Uvolnit tlak“ (Další podrobnosti naleznete v tabulce „PŘEDVOLBA 
PROGRAMŮ VAŘENÍ“).

4. Připojte napájení kabel ke zdroji střídavého proudu. Na ovládacím panelu se zobrazí „0000“.
5. Vyberte požadovaný program vaření stisknutím odpovídajícího tlačítka. Displej času bude 

blikat. Nastavte požadovanou dobu vaření otáčením ovládacího knoflíku Stisknutím tlačítka 
spustíte program.

6. Po uplynutí doby vaření tlakový hrnec zapípá a automaticky se přepne do režimu „Udržování 
teploty“. Tento režim je navržen tak, aby udržoval jídlo teplé, dokud nebudete připraveni 
uvolnit tlak a vyjmout jídlo z hrnce. Režim „Udržování teploty“ může zůstat aktivní až 24 
hodin. Pro dosažení nejlepších výsledků se však doporučuje jídlo vyjmou do 6 hodin po 
ukončení vaření.

7. Stisknutím tlačítka {Warm/Cancel} opustíte režim „Udržování teploty“ nebo zrušíte spuštěný 
program.
Poznámka: U programů, které vaří pod tlakem, se nastavená doba vaření nespustí, dokud 
není během předehřívání dosaženo dostatečné úrovně tlaku. Po dosažení této úrovně se 
plovákový ventil (3) zvedne a časovač odpočívá.

Uvolnění tlaku po vaření: Po uvaření a zrušení režimu „Udržování teploty“ je nutné nejprve 
uvolnit tlak v hrnci, než bude možné sundat poklici.

VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte otevřít víko násilím. Pokud se víko neotevře snadno, znamená
to, že uvnitř nádoby je stále přítomen tlak. Před otevřením víka je nutné jej uvolnit. Víko lze 
bezpečně otevřít, kdy je plovákový ventil v dolní poloze.

Uvolnění tlaku lze provést dvěma způsoby:

1. Přirozené uvolnění – po zrušení režimu „Udržování teploty“ tlakový hrnec vychladne a 
vnitřní tlak pomalu klesá. Tento proces trvá několik minut (obvykle 10 až 60 minut) 
v závislosti na množství potravin v tlakovém hrnci

2. Rychlé uvolnění – Tato metoda uvolní tlak v krátkém čase otočením omezovacího ventilu 
tlaku do polohy „Uvolnění tlaku“.

3. Pozor! Horká pára začne okamžitě unikat z ventilačních otvorů. Pozor, ať se nespálíte! 
Doporučujeme zakrýt si ruku utěrkou.

4. Jakmile se tlak uvolní, plovákový ventil (3) začne klesat. Jakmile je v dolní poloze, lze víko 
bezpečně otevřít.
Tip: U potravin s vysokým obsahem kapaliny nebo škrobu doporučujeme používat 



metodu „Přirozené uvolnění“, protože metoda „Rychlé uvolnění“ pravděpodobně 
způsobí rozstřikování při uvolnění tlaku a ucpání omezovacího ventilu tlaku.

ČASOVAČ ZPOŽDĚNÉHO STARTU:
1. Začátek vaření můžete odložit nastavením zpoždění podle následujících pokynů:
2. Nejprve zvolte program vaření a nastavte preferovanou dobu vaření-/úroveň tlaku. 
3. Poté stiskněte tlačítko (Delay time) a nastavte zpoždění otáčením ovládacího knoflíku (00:30 

– 24:00 v 30minutových intervalech).
4. Začněte stisknutím ovládacího tlačítka. Na displeji se zobrazí vámi nastavené zpoždění startu 

a spustí se odpočítávání. Po uplynutí času tlakový hrnec zahájí proces vaření.

Poznámka: Funkce odloženého startu není dostupná pro programy „Pečení“, „Sauté“ a „Jogurt“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění a údržba jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a efektního používání výrobku

 Před čištěním spotřebič vždy odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
 Nikdy neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody. Nedovolte, aby se elektrické části 

dostaly do kontaktu s vlhkostí
 Tělo tlakového hrnce otřete měkkým vlhkým hadříkem
 Sejměte víko a vyjměte vnitřní hrnec. Umyjte vnitřní hrnec jemným čisticím prostředkem a 

měkkým hadříkem
 Po každém použití důkladně omyjte vnitřek víka, včetně těsnění víka, přetlakového ventilu, 

plovákového ventilu a ochrany proti ucpání.
 Malá nádrž na kondenzát je umístěna v zadní části jednotky. Vyjměte a důkladně omyjte. 

Poté jej vraťte na místo

TECHNICKÉ ÚDAJE

220-240V*50/60Hz*1000W

Likvidace s ohledem na životní prostředí. Můžete přispět k ochraně životního prostředí! Je třeba 
dodržovat místní předpisy. Likvidaci vašeho použitého elektrického spotřebiče je třeba provést 
v příslušném středisku pro likvidaci odpadu.


