
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESLA EliteCook K50 



 

Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral TESLA EliteCook K50.  

 

Před použitím elektrického multifunkčního tlakového hrnce si prosím důkladně pročtěte 

pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla. 

 před použitím si důkladně pročtěte celý návod k použití 

 tento uživatelský návod si uschovejte 

 správné používání přístroje výrazně prodlouží jeho životnost 

 dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození 

elektrického tlakového hrnce nebo pro případ vašeho zranění 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ 

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. 

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům: 

 Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití může mít za následek tělesné zranění nebo 

poškození majetku. 

 Před každým použitím zkontrolujte ventilační potrubí a odvzdušnění, aby jste se ujistili, že jsou 

bez jakýchkoliv zablokování. Odstraňte a vyčistěte veškeré nečistoty z odvzdušňovacího ventilu. 

 K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku nebo tlakový hrnec do 

vody nebo jiné kapaliny. 

 Připojte zástrčku k tlakovému hrnci a teprve potom zapojte kabel do síťové zásuvky. Pro odpojení 

zařízení stiskněte jednou tlačítko “ZRUŠIT” a poté odpojte zástrčku ze zásuvky. 

 Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. 

 Nepoužívejte zařízení s poškozenou šňůrou, v případě pokud tlakový hrnec nefunguje správně 

nebo byl poškozen jakýmkoli způsobem. Vraťte tlakový hrnec servisnímu oddělení TESLA pro 

kontrolu, opravu nebo pro elektrické a mechanické nastavení. 

 Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vařte pouze v dodávané vnitřní odnímatelné nádobě 

na vaření. 

 POZOR! V průběhu vaření a při otevření horního víka může dojít k silnému vertikálnímu úniku 

horké páry. Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají! Buďte opatrní!  

 Použití přídavných příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění. 

 Neumísťujte tlakový hrnec na plynový hořák, elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby. 

 Tlakový hrnec nenaplňujte více než ze dvou třetin. Navíc by tlakový hrnec neměl být naplněn více 

než do poloviny objemu pokud vaříte potraviny, které pění nebo expandují jako jsou rýže, zrna, 

suché fazole, hrách a čočka, nebo potraviny, které jsou převážně kapaliny, jako jsou např. 

polévky. Můžete tímto zablokovat odvzdušňování tlakového hrnce a vyvíjet nadměrný tlak.  

 Nepoužívejte tlak na vaření jablek, brusinek, rebarbory, obilovin, těstovin, rozkrájeného hrachu a 

sušených polévkových směsí. Tyto potraviny mají tendenci pěnit, pěna a její rozstřikování mohou 



zablokovat odvzdušňovací otvor nebo zámek ventilace/krytu vzduchu. 

 Tento spotřebič vaří pod tlakem. Nesprávné použití může mít za následek opaření. Vždy se 

ujistěte se, že je tlakový hrnec před provozem řádně uzavřen. 

 Neotvírejte tlakový hrnec, dokud není uvolněn veškerý vnitřní tlak. Uvolňovací ventil musí být 

otočen do polohy STEAM OUT - Vypuštění páry”.  

 Při přemísťování tlakového hrnce postupujte opatrně z důvodů velmi horké kapaliny. Nedotýkejte 

se horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti tlakového hrnce. 

 Chcete-li zajistit bezpečný provoz a vyhovující výkon, vyměňte silikonový těsnící kruh, pokud 

se tento zmenšil, ztvrdnul, zdeformoval se, je popraskaný nebo roztrhaný. Používejte pouze 

originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu. 

 Při použití tlakového hrnce v blízkosti dětí je nutná důkladná kontrola. 

 Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly tlakový hrnec. 

 Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému použití. 

 Nepoužívejte tento spotřebič k fritování. 

 Nepoužívejte venku. 

 Nepoužívejte tlakový hrnec v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí. 

 Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce. 

 Neopravujte tlakový hrnec, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě 

záruky. 

 Nepoužívejte tlakový hrnec, pokud máte mokré ruce nebo nohy. 

 Uchovávejte jej z dosahu hořlavých a těkavých látek. 

 Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako 

např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU 

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným 

způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.  

NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM. 

Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky na 230 V. 

 

ČÁSTI ELEKTRICKÉHO TLAKOVÉHO HRNCE 

 

1 Páka ventilu 4 Uvolňovací ventil 

2 Rukojeť horního víka 5 Odvzdušňovací ventil 

3 Ventil pro rychlé uvolnění tlaku    

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


