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Návod k použití pro 

MULTIFUNKČNÍ HRNEC EASY COOK 
R-292 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby. 
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 
 

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
 
 

Upozornění  
• Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, 

smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a 
znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány 
instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. 

• Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí 
bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické 
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke 
které chcete spotřebič připojit. 

• Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 
časového spínače nebo dálkového ovládání. 

• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku. 
• Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. 
• Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.  
• Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, 

neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem 
tepla.  

• Tento spotřebič je určen k tepelné úpravě potravin. Nepoužívejte jej k jiným 
účelům. 
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• Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.  
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že je řádně sestaven.  
• Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci 

vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti 
hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěný povrch 
apod. 

• Upozornění: Horký povrch! Při provozu spotřebiče dochází k zahřívání 
nádoby a víka. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení 
pokožky. Ke zdvihnutí a přenášení víka používejte sklopné madlo. K 
přenášení nádoby používejte rukojeti stojanu. K vyjmutí zahřátého roštu z 
nádoby slouží kleště, které jsou součástí příslušenství tohoto spotřebiče. 

• Do zahřáté skleněné nádoby nelijte studenou vodu. Mohlo by dojít k jejímu 
poškození. 

• Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se skleněnou nádobou obsahující 
horkou tekutinu. 

• Víko odkládejte pouze na teplu-vzdorné povrchy. 
• Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud chcete sejmout víko nebo 

pokud ho nebudete používat, před přemístěním a pokud ho necháváte bez 
dozoru. Po ukončení používání nechte spotřebič a jeho příslušenství 
vychladnout.  

• Víko s ovládací jednotkou neoplachujte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte 
do vody nebo jiné tekutiny.  

• Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.  
• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel 

nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.  
• Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by 

dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od 
zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.  

• Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo 
zástrčka, v případě, že nefunguje správně nebo je-Ii poškozen. Jakákoliv 
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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! 

 


