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VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního 
konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. 
Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní 
a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ
PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT 
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ PATŘÍ:

•	Před prvním 
použitím se prosím 
ujistěte, že napětí 
ve vaší síťové 
zásuvce odpovídá 
napětí uvedenému 
na typovém štítku 
ve spodní části 
přístroje. Pokud 
máte jakékoliv 
pochybnosti, 
obraťte se prosím 
na kvalifikovaného 
elektrikáře. 

•	Pečlivě si přečtěte 
všechny instrukce 
před ovládáním 
spotřebiče a uložte 

je na bezpečné 
místo pro možné 
použití v budoucnu.

•	Před prvním 
použitím spotřebiče 
odstraňte  
a bezpečně 
ekologicky 
zlikvidujte veškerý 
obalový materiál 
a reklamní štítky. 
Zkontrolujte, že 
spotřebič není 
nikterak poškozen. 
V žádném případě 
nepoužívejte 
poškozený 
spotřebič, spotřebič 
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s poškozeným 
přívodním kabelem 
apod. 

•	Z důvodů vyloučení 
rizika zadušení 
malých dětí 
odstraňte ochranný 
obal zástrčky 
síťového kabelu 
tohoto spotřebiče 
a bezpečně jej 
zlikvidujte.

•	Nepoužívejte 
spotřebič na hraně 
pracovní desky nebo 
stolu. Ujistěte se, že 
je povrch rovný, čistý 
a není potřísněn 
vodou nebo jinou 
tekutinou. 

•	Nestavte spotřebič 
na plynový nebo 
elektrický sporák 
ani do jeho blízkosti 
nebo do míst, kde 
by se mohl dotýkat 
horké trouby.

•	Nevkládejte žádnou 
část spotřebiče do 
plynové, elektrické 
nebo mikrovlnné 
trouby nebo na 
horkou plynovou 
nebo elektrickou 
plotýnku.

•	Nestavte spotřebič 
do blízkosti stěn, 
závěsů nebo jiných 
látek citlivých 
na teplo nebo 
páru. Minimální 
vzdálenost od 
takových povrchů je 
20 cm. 

•	Nepoužívejte 
spotřebič na kovové 
podložce, jako je 
např. odkapávací 
dřez.

•	Zapojená síťová 
zásuvka musí být 
snadno dostupná 
pro případné náhlé 
odpojení. 
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•	Před připojením 
spotřebiče k 
elektrické zásuvce 
a jeho zapnutím 
zkontrolujte, že je 
úplně a správně 
sestaven. Dodržujte 
instrukce v tomto 
návodu k obsluze.

•	Nepoužívejte tento 
spotřebič  
s programátorem, 
časovým spínačem 
nebo jakoukoli jinou 
součástí, která spíná 
přístroj automaticky.

•	Nepoužívejte 
spotřebič v blízkosti 
zdrojů vody, např. 
kuchyňský dřez, 
koupelna, bazén 
apod. 

•	Nepokládejte na 
spotřebič těžké 
nebo horké 
předměty.

•	Nedotýkejte se 
spotřebiče mokrýma 
nebo vlhkýma 
rukama. 

•	Pokud je spotřebič 
v provozu, 
nenechávejte jej bez 
dozoru.

•	Vždy provozujte 
spotřebič na rovném 
povrchu. Spotřebič 
neprovozujte 
na nakloněném 
povrchu  
a nepřemisťujte 
jej ani s ním nijak 
nemanipulujte, 
pokud je v provozu.

•	Vyvarujte se polití 
přívodního kabelu  
a zástrčky vodou 
nebo jinou 
tekutinou.

•	Během provozu se 
spotřebiče zahřívá. 
Nedotýkejte se 
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horkých povrchů, 
hrozí popálení. 

•	Během provozu 
uniká pára 
z bezpečnostních 
ventilu. Vyvarujte se 
kontaktu s párou, 
hrozí popálení. 

•	Buďte opatrní při 
otevírání víka. 
Nahromaděná 
pára bude unikat 
po otevření 
víka směrem do 
místnosti. 

•	Spotřebič vypněte 
a napájecí kabel 
odpojte od síťové 
zásuvky vždy, když 
má zůstat bez 
dozoru, po ukončení 
používání, než jej 
začnete čistit, než 
jej budete přenášet 
jinam, rozebírat, 
sestavovat nebo 
před jeho uložením. 

Nechte spotřebič  
i všechny jeho části 
vychladnout před 
rozložením  
a čištěním.

•	Nepoužívejte 
hrubé abrazivní 
nebo žíravé čisticí 
prostředky k čištění 
spotřebiče.

•	Udržujte vnitřní 
i vnější povrch 
spotřebiče čistý. 
Dodržujte instrukce 
o čištění uvedené 
v tomto návodu 
k obsluze.

•	V tomto spotřebiči 
ani jeho blízkosti 
neskladujte ani 
nepoužívejte žádné 
výbušné nebo 
hořlavé látky, např. 
spreje s hořlavým 
plynem.

•	Pro odpojení 
spotřebiče ze 
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síťové zásuvky vždy 
tahejte za zástrčku 
přívodního kabelu, 
nikoliv tahem za 
kabel.

•	Nepoužívejte jiná 
příslušenství než ta 
dodávaná společně 
se spotřebičem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 
VŠECH ELEKTRICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ

•	Před použitím zcela 
odviňte napájecí 
kabel.

•	Přívodní kabel 
nenechávejte viset 
přes okraj stolu 
nebo pracovní 
desky, dotýkat se 
horkých ploch nebo 
se zamotat.

•	Z bezpečnostních 
důvodů 
doporučujeme 
zapojit spotřebič 

do samostatného 
elektrického 
obvodu, 
odděleného 
od ostatních 
spotřebičů. 
Nepoužívejte 
rozdvojku ani 
prodlužovací 
kabel pro zapojení 
spotřebiče do síťové 
zásuvky.

•	Abyste zabránili 
úrazu elektrickým 
proudem, 
neponořujte 
spotřebič, jeho 
základnu ani 
přívodní kabel do 
vody nebo jiné 
tekutiny.

•	Tento spotřebič 
nesmějí používat 
děti. Udržovat 
spotřebič a jeho 
přívod mimo dosah 
dětí.
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•	Tento spotřebič 
mohou používat děti 
ve věku 8 let  
a starší, pokud jsou 
pod dozorem nebo 
byly poučeny  
o používání 
spotřebiče 
bezpečným 
způsobem a rozumí  
případným 
nebezpečím. Čištění 
a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí 
provádět děti, 
pokud nejsou starší 
8 let a pod dozorem. 
Udržovat spotřebič 
a jeho přívod mimo 
dosah dětí mladších 
8 let.

•	Spotřebič mohou 
používat osoby se 
sníženými fyzickými, 
smyslovými 
či mentálními 
schopnostmi nebo 

nedostatkem 
zkušeností  
a znalostí, pokud 
jsou pod dozorem 
nebo byly poučeny 
o používání 
spotřebiče 
bezpečným 
způsobem  
a rozumí případným 
nebezpečím. Děti 
si se spotřebičem 
nesmějí hrát.

•	Doporučujeme 
provádět 
pravidelnou 
kontrolu spotřebiče. 
Spotřebič 
nepoužívejte, je-li 
jakkoli poškozen 
nebo je-li vadný 
napájecí kabel nebo 
zástrčka. Veškeré 
opravy je nutné 
svěřit nejbližšímu 
autorizovanému 
servisnímu středisku 
Catler.
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•	Tento spotřebič 
je určený pouze 
pro domácí 
použití. Spotřebič 
není určený pro 
komerční použití. 
Nepoužívejte 
tento spotřebič 
v pohybujících se 
vozidlech nebo na 
lodi, nepoužívejte jej 
venku, nepoužívejte 
jej pro jiný účel, než 
pro který je určen. 
V opačném případě 
může dojít ke 
zranění. 

•	Jakoukoli jinou 
údržbu kromě 
běžného čistění 
je nutné svěřit 
autorizovanému 
servisnímu středisku 
Catler.

•	Doporučujeme 
instalovat proudový 
chránič (standardní 
bezpečností 
spínače ve vaší 
zásuvce), abyste tak 
zajistili zvýšenou 
ochranu při 
použití spotřebiče. 
Doporučujeme, aby 
proudový chránič 
(se jmenovitým 
zbytkovým 
provozním proudem 
nebyl více než  
30 mA) byl 
instalován do 
elektrického 
obvodu, ve kterém 
bude spotřebič 
zapojen. Obraťte se 
na svého elektrikáře 
pro další odbornou 
radu.
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•	Uchovávejte 
spotřebič a přívodní 
kabel mimo dosah 
dětí.

 

VAROVÁNÍ:
SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE 
NA NAKLONĚNÉM POVRCHU A 
NEPŘEMISŤUJTE JEJ ANI S NÍM 
NIJAK NEMANIPULUJTE, POKUD JE 
V PROVOZU.

VAROVÁNÍ:
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
UCHOJTE TYTO INSTRUKCE

VAROVÁNÍ:
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. 
NEPONOŘUJTE DO VODY NEBO JINÉ 
TEKUTINY. PŘED POUŽITÍM ZCELA ODVIŇTE 
PŘÍVODNÍ KABEL.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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Seznamte se svým 
multifunkčním 

hrncem MC 8010
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SEZNAMTE SE SVÝM MULTIFUNKČNÍM HRNCEM MC 8010

A.  Multifunkční hrnec
B. Zámek víka
C. Tlačítko otevření víka
D. Displej a ovládací panel
E. Bezpečnostní ventil

F. Odměrka
G. Nádobka na vodu (zezadu)
H. Vařečka
I. Vnitřní hrnec
J. Parní nástavec

E

B

A
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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 zbývající do konce přípravy. 
Zobrazuje čas – dopoledne (AM) a odpoledne (PM).

Zobrazuje vybranou teplotu.
Zobrazuje vybraný jazyk zvukové funkce (01-English, 02 – Čeština)  
a úroveň hlasitosti zvukového upozornění (0-4).

Ovládací panel
1. Timer – nastavení doby přípravy

2. Auto Clean – nastavení automatického čištění

3. Warm/Reheat – uchování v teple/ohřev potravin

4. Time remaining – zobrazuje čas do konce přípravy

5. Ikona Auto Clean – rozsvítí se, pokud je zvolena funkce „Auto Clean“

6. Ikona Warm – rozsvítí se, pokud je zvolena funkce „Warm“

7. Ikona Risotto – automatický program pro přípravu rizota

8. Ikona Octopus – automatický program pro přípravu chobotnice

9. Ikona Cream – automatický program pro přípravu smetany

10. Recipes – vyberte automatický program pro rizoto, chobotnici nebo smetanu

11. Settings – slouží k nastavení hodin, zvukového upozornění a teploty ohřevu

12. Cancel – zrušení nastavení 
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Přednastavené programy
1. Buckwheat – pohanka

2. Rice – rýže

3. Soup – polévka

4. Curd Cheese – tvarohový sýr

5. Broth – vývar

6. Pilaf – pilaf

7. Fry – smažit

8. Stew – dusit

9. Steam – příprava v páře

10. Oven – příprava v troubě

11. Slow-cook – pomalé vaření

12. Multi Chef – osobní nastavení

13.  Otočný ovladač Start – otáčením ovladače vybíráte z přednastavených funkcí, 
nastavujete hodiny, čas přípravy, teplotu ohřevu apod. Pro potvrzení vámi vybraného 
nastavení stiskněte START (středová část otočného ovladače). 

1

10

11

12136

7

8

9

2

3

5

4
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FUNKCE MULTIFUNKČNÍHO HRNCE MC 8010 

Multifunkční hrnec Catler je v současnosti jeden z nejpokrokovějších multifunkčních hrnců 
na trhu. Systém umělé inteligence IQ umožňuje plně automatizovanou přípravu potravin. 
Hrnec sám řídí celý proces přípravy: od nastavení doby přípravy a tlaku až po nastavení 
teploty v závislosti na vybraném druhu pokrmu a množství surovin. Zvuková upozornění vám 
pomohou jej snadno ovládat a zajistí bezpečné používání. 

4zónový ohřev
Tepelné těleso na bázi indukce multifunkčního hrnce MC 8010 dokáže rychle a rovnoměrně 
ohřát celý vnitřní povrch hrnce. Čtyři nezávislé tepelné zóny upravují hrnec podle vybraného 
režimu. Teplota a tlak uvnitř hrnce je regulována automaticky díky přetlakovému ventilu pro 
odvod páry. 

Recepty jako od profesionálního kuchaře stisknutím jednoho tlačítka.
Stačí vám jen stisknout jedno tlačítko, abyste připravili vynikající jídlo. Multifunkční hrnec 
Catler MC 8010 neumožňuje jen rychlou a snadnou přípravu, ale také dělá všechny výrazné 
chuti nepřekonatelné. Zkuste originální recept italského šéfkuchaře: rizoto s plody moře, 
chobotnicí a smetanou. Každý recept odpovídá automatickému programu přípravy potravin. 
Potřebujete jen připravit suroviny a vybrat ten správný program.  
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Ovládání vašeho 
multifunkčního hrnce 

MC 8010
OPERATING YOUR ESPRESSO MACHINE ES 8011 SE 
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
1.  Opatrně vybalte hrnec z obalu. Před 

prvním použitím odstraňte veškerý 
obalový materiál a reklamní štítky/ 
etikety. Ujistěte se, že jste vybalili všechny 
části a příslušenství před likvidací 
obalového materiálu. 

2.  Před přípravou vyjměte vnitřní hrnec  
a otřete vnitřní prostor pomocí suché  
a měkké utěrky. 

3.  Omyjte vnitřní hrnec v teplé vodě, otřete 
dosucha. 

4.  Položte multifunkční hrnec na rovný 
povrch (např. na kuchyňskou linku). 
Nepokládejte hrnec na kovové podložky. 

5.  Po správném umístění multifunkčního 
hrnce vložte zpět vnitřní hrnec. Nyní 
můžete vložit suroviny a začít s přípravou 
jídla.

 
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 
1.  Umístěte vnitřní hrnec do přístroje. 

Ujistěte se, že je vnitřní hrnec správně 
vložen. 

2.  Vložte suroviny do vnitřního hrnce.

3.  Zavřete víko a zajistěte otočením zámku 
do pozice • . Uslyšíte cvaknutí zámku.

4.  Vložte zástrčku přívodního kabelu do 
síťové zásuvky. Displej a ovládací panel se 
podsvítí a START bliká.  

POZNÁMKA
Pokud je víko správně zavřeno, displej 
se podsvítí. Pokud je vnitřní hrnec 
nesprávně vložen, zazní „please insert 
the inner pot“ (vložte vnitřní hrnec).

5.  Vyberte program přípravy potravin 
pomocí otočného ovladače. Stiskněte 
START pro spuštění hrnce.  

VAROVÁNÍ:
Množství surovin 
a vody nesmí 
přesáhnout 3 l. 

ADJUSTING THE CLOCK 
•	 Pro nastavení hodin stiskněte jednou 

tlačítko Settings. Číslice hodin se 
rozblikají. Pomocí otočného ovladače 
nastavte hodiny a stiskněte START pro 
potvrzení. Číslice minut se rozbliká. Opět 
pomocí otočného ovladače nastavte 
minuty a pro potvrzení a uložení hodin 
stiskněte START.

•	 Je důležité nastavit správný čas, 
abyste mohli správně určit, kdy bude 
připravované jídlo hotové. 

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO MULTIFUNKČNÍHO HRNCE MC 8010 
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POZNÁMKA:
Multifunkční hrnec Catler MC 8010 je 
vybaven 12hodinovým systémem.  
Pro určení dopoledních a odpoledních 
hodin je hrnec vybaven ikonami  
„AM“ a „PM“. 
AM = dopolední hodiny
PM = odpolední hodiny
Otáčejte ovladačem tak, abyste 
nastavili nejen správné hodiny, ale 
vybrali i dopolední a odpolední 
hodiny, např. pro 9:00 dopoledne je 
třeba, aby displej hodin ukazoval „9“  
a současně svítila ikona „AM“. 
Výběr dopoledních a odpoledních 
hodin je možné pouze, když bliká 
číslice hodin. Pokud jste již hodiny 
potvrdili, stiskněte CANCEL a je třeba 
začít znovu s nastavením. 

NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ
•	 Proces přípravy je doprovázen zvukovým 

upozorněním. Informuje uživatele  
o aktuálním zvoleném režimu, uvolnění 
páry a dokončení procesu přípravy 
apod. 

•	 Tuto funkci můžete vypnout nebo 
zapnout a nastavit hlasitost. Výchozím 
jazykem je angličtina.  

 1.  Pro změnu jazyka, stiskněte 2krát 
tlačítko Settings. Na displeji se zobrazí 
00.

 2.  Otočením ovladače nejprve upravíte 
hlasitost zvukového upozornění 
v angličtině (0 – 4). 

 3.  Poté dalším otáčením přejdete do 
nastavení dalšího jazyka a jeho 
hlasitosti. 

 4.  Dalším otáčením funkci zcela vypnete. 

 5.  Jakmile budou nastavení jazyka a jeho 
hlasitosti dokončena, stiskněte START 
pro uložení nastavení.

 6.  Pokud chcete obnovit předchozí 
nastavení, stiskněte tlačítko CANCEL. 

NASTAVENÍ TEPLOTY OHŘEVU
•	 Pro výběr teploty ohřevu stiskněte 

3krát tlačítko Settings. Výchozí teplota 
ohřevu je 60 °C. 

•	 Pomocí otočného ovladače upravte 
teplotu ohřevu v rozmezí 35 – 80 °C  
a poté stiskněte tlačítko WARM/
REHEAT. Nastavení teploty ohřevu se 
uloží do paměti režimu ohřevu. 

DĚTSKÝ ZÁMEK 
•	 Tato funkce zabraňuje náhodnému 

přeprogramování nebo vypnutí 
přístroje, např. dětmi. Během této 
funkce jsou všechna ovládací tlačítka 
nefunkční. 

•	 Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte 
a podržte tlačítka TIMER a RECIPES 
současně asi na 3 sekundy. Vždy zazní 
zvukové upozornění, pokud jste jej zcela 
nevypnuli. 

FUNKCE ODLOŽENÉHO STARTU
•	 Funkce odloženého startu umožňuje 

připravit jídlo ve vámi určeném čase. 
Maximální doba odložení u této funkce 
je až 13 hodin. 

•	 Při nastavování doby odloženého startu 
je třeba vzít v úvahu i čas zvoleného 
programu. Tato funkce je dostupná 
pro všechny automatické programy 
s výjimkou „Curd Cheese“. 

 1.  Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko 
TIMER, hodiny se rozblikají a nastavte 
dobu ukončení přípravy pomocí 
otočného ovladače. 

 2.  Nyní stiskněte tlačítko Settings pro 
potvrzení. 

 3.  Otočným ovladačem vyberte program 
přípravy potravin. 

 4. Stiskněte START.
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POZNÁMKA
U této funkce je obzvlášť velmi důležité, 
abyste správně nastavili hodiny. 

REŽIM WARM/REHEAT  
(UCHOVÁNÍ V TEPLE/OHŘEV JÍDLA) 
a) Režim WARM (uchování v teple)

•	 Umožňuje uchovávat potraviny v teple. 
Stiskněte jednou tlačítko WARM/
REHEAT. Světelná kontrolka Warm se 
rozsvítí a na displeji se bude načítat 
čas doby uchovávání v teple. V režimu 
ohřevu spotřebič udržujte teplotu 
v rozmezí 35 – 80 °C.  

b) Režim REHEAT (ohřev jídla)

•	 Tato funkce umožňuje ohřívat studená 
uvařená jídla. 

•	 Pro zapnutí funkce ohřevu stiskněte 
2krát tlačítko WARM/REHEAT. 

•	 Proces ohřevu se ihned spustí. Jídlo 
bude ohřáté za asi 15 minut. 

•	 Po skončení programu se spotřebič 
automaticky přepne do režimu WARM 
(uchování v teple). Světelná kontrolka 
Warm se rozsvítí a na displeji se načítá 
čas doby uchovávání v teple. 

•	 Pro zrušení režimu WARM stiskněte 
tlačítko WARM/REHEAT a následně 
tlačítko CANCEL.

FUNKCE SMARTWARM
•	 Funkce SmartWarm se aktivuje 

automaticky po dokončení programu 
s výjimkou režimu WARM/REHEAT. Bude 
uchovávat potraviny v teple. Během 
doby uchování v teple se na displeji 
bude zobrazovat čas, po který jsou 
potraviny uchovávány v teple,  
a současně bude rozsvícena světelná 
kontrolka, která se nachází v horní 
části víka. Barva podsvícení se mění 
v závislosti na době ohřevu  

(0 – 6 hodin = světle žlutá; / 6 – 12 hodin 
= světle zelená / > 12 hodin = tmavě 
zelená).

REŽIM ÚSPORY ENERGIE
•	 Pokud do 1 minuty nestisknete žádné 

tlačítko, spotřebič se automaticky 
přepne do režimu úspory energie. Tento 
režim se automaticky zruší stisknutím 
libovolného tlačítka nebo otočením 
zámku víka. 

•	 Ujistěte se, že je funkce dětského zámku 
vypnuta.  

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY 
•	 Buckwheat (pohanka)

Slouží pro přípravu jídel z obilí nebo zrn: 
pohanka, kroupy, proso apod. Pomocí 
otočného ovladače vyberte program 
„Buckwheat“. IWkona „Buckwheat“ se 
rozbliká a stiskněte START pro spuštění.
Průměrná doba přípravy je asi 20 minut.

•	 Rice (rýže)
Slouží pro přípravu jídel z rýže. Pomocí 
otočného ovladače vyberte program 
„Rice“. Ikona „Rice“ se rozbliká  
a stiskněte START pro spuštění. 
Doba přípravy se nastaví automaticky. 

•	 Soup (polévka)
Slouží pro přípravu vašich oblíbených 
polévek a jídel z krupek. Pomocí 
otočného ovladače vyberte program 
„Soup“. Ikona „Soup“ se rozbliká a 
stiskněte START pro spuštění.
Průměrná doba přípravy je asi 20 minut.

•	 Curd Cheese
Slouží pro přípravu tvarohového sýra. 
Vložte suroviny do hrnce a vyberte 
program „Curd Cheese“. Ikona „Curd 
Cheese“ se rozbliká a stiskněte START 
pro spuštění.
Průměrná doba přípravy je asi 21 minut.
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•	 Broth (vývar)
Slouží pro přípravu vývarů, vývarových 
nebo krémových polévek, které vyžadují 
manuální nastavení času. Pomocí 
otočného ovladače vyberte program 
„Broth“. Ikona „Broth“ se rozbliká, 
nastavte dobu přípravy. Stiskněte  
START pro spuštění.
Průměrná doba přípravy je 45 minut.
Rozmezí nastaveného času je  
10 – 90 minut.

•	 Pilaf
Slouží pro přípravu pilaf jídel: s masem, 
zeleninou, mořskými plody, sušeným 
ovocem. Pomocí otočného ovladače 
vyberte program „Pilaf“. Ikona „Pilaf“ se 
rozbliká a stiskněte START pro spuštění.
Doba přípravy se nastaví automaticky. 

AUTOMATICKÉ PROGRAMY 
•	 Fry (smažení)

Tento program nahrazuje smažící 
pánev. Můžete smažit se zavřeným 
nebo otevřeným víkem. Tento program 
je vhodný pro tzv. „Stir-fry“ pokrmy, 
asijsou kuchyni apod. Pomocí otočného 
ovladače vyberte režim „Fry“. Ikona 
„Fry“ se rozbliká. Nastavte dobu přípravy 
pomocí otočného ovladače. Stiskněte 
START pro spuštění spotřebiče. 
Výchozí doba smažení je 5 minut.
Možná doba nastavení je 3 – 90 minut.

•	 Stew (dušení)
Díky tomuto programu můžete 
připravovat šťavnaté jídlo podobně jako 
v tlakovém hrnci. Není třeba přidávat 
vodu. Režim „Stew“ je ideální pro dušení 
masa, jater, ryb nebo zeleniny. 
Pomocí otočného ovladače vyberte 
režim „Stew“. Ikona „Stew“ se rozbliká. 
Nastavte dobu přípravy pomocí 
otočného ovladače. Stiskněte START pro 
spuštění spotřebiče.
Výchozí doba dušení je 35 minut.
Možná doba nastavení je 10 – 90 minut.

•	 Steam (vaření v páře)
U tohoto programu potřebujete 
speciální napařovací nástavec. Díky 
tomuto programu si jídlo uchová své 
vitamíny a přirozenou chuť. 
Pomocí otočného ovladače vyberte 
režim „Steam“. Ikona „Steam“ se 
rozbliká. Nastavte dobu přípravy pomocí 
otočného ovladače. Stiskněte START pro 
spuštění spotřebiče.
Výchozí doba přípravy je 25 minut.
Možná doba nastavení je 10 – 90 minut.

•	 Oven (pečení v troubě)
Tento programu je vhodný pro přípravu 
koláčů, cupcaků, sušenek a dalších 
sladkých pokrmů, stejně jako pečené 
maso, rybu a zeleninu. 
Pomocí otočného ovladače vyberte 
režim „Oven“. Ikona „Oven“ se rozbliká. 
Nastavte dobu přípravy a teplotu 
pomocí otočného ovladače. Stiskněte 
START pro spuštění spotřebiče.
Výchozí doba přípravy je 60 minut.
Možná doba nastavení je 10 – 90 minut.
Výchozí teplota pečení je 130 °C.
Možná teplota nastavení je  
120 – 130 – 140 °C.  

VAROVÁNÍ: 
V žádném případě 
neotevírejte víko 
před dokončením 
přípravy, pokud byl 
zvolen režim „Oven“. 
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•	 Slow-cook (pomalé vaření)
Tento program je vhodný pro přípravu 
jídel, které vyžadují delší dobu přípravy. 
Multifunkční hrnec Catler využívá 
technologii, díky které budete moci 
připravovat suroviny z zatavených 
obalech. 
Teplota uvnitř obalu je stálá, což 
zajišťuje perfektní šťavnatost jídla. 
Pomocí otočného ovladače vyberte 
režim „Slow-cook“. Ikona „Slow-
cook“ se rozbliká. Nastavte dobu 
přípravy a teplotu pomocí otočného 
ovladače. Stiskněte START pro spuštění 
spotřebiče.
Po dosažení nastavení teploty hrnec 
vydá zvukový signál. 
Výchozí doba přípravy je 30 minut.
Možná doba nastavení je 
10 minut – 16 hodin.
Doba nastavení času:
10 minut – 1 hodina po intervalech  
1 minuty
1 – 4 hodiny po 5minutových 
intervalech
4 – 16 hodin po 10 minutových 
intervalech
Výchozí teplota je 55 °C
Možná teplota nastavení je 40 – 90 °C. 

•	 Multi Chef (Vlastní program)
Tento program umožňuje nastavit 
dobu přípravy a teplotu pro vybraný 
recept. Vybraná teplota bude udržována 
během celé doby přípravy. Díky této 
funkci připravíte svůj vlastní recept vámi 
zvolenou metodou přípravy. 
Pomocí otočného ovladače vyberte 
režim „Multi Chef“ a nastavte dobu 
přípravy a teplotu. Stiskněte START pro 
spuštění spotřebiče.
Výchozí doba přípravy je 50 minut.
Možná doba nastavení je 5 – 540 minut.
Výchozí teplota je 100 °C.
Možná teplota nastavení je 35 – 140 °C. 

POZNÁMKA:
Pokud připravujete další jídlo ihned po 
dovaření, je třeba vzít v úvahu i teplotu 
vnitřního hrnce. Pokud je stále teplý, 
bude třeba zkrátit dobu přípravy. 
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Péče a čištění
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ:
Před čištěním odpojte zástrčku přívodního 
kabelu ze síťové zásuvky. Vyčkejte, až všechny 
části multifunkčního hrnce zcela vychladnout.   

VAROVÁNÍ:
Při čištění nevystavujte spotřebič nebo 
přívodní kabel kapající nebo stříkající vodě. 
Neponořujte spotřebič, jeho základnu ani 
přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
K čištění žádné části multifunkčního hrnce 
nepoužívejte drátěnky, brusné čisticí 
prostředky, chemikálie, rozpouštědla ani 
jiné podobné látky, které mohly nenávratně 
poškodit spotřebič a jeho části.    

VAROVÁNÍ:
Žádná z částí multifunkčního hrnce není 
vhodná pro mytí v myčce.
Odnímatelné části, jako jsou vařečka, vnitřní 
hrnec, nástavec na přípravu v páře a nádobku 
na vodu, omyjte v teplé vodě s trochou 
kuchyňského přípravku na mytí nádobí. 
Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha. 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ
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ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU 
•	 Otřete vnější povrch i prostor pro 

vnitřní hrnec měkkou houbičkou mírně 
navlhčenou v čisté teplé vodě, poté 
otřete dosucha.  

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO HRNCE
•	 Po dokončení přípravy vyčkejte, až 

hrnec zcela vychladne. Omyjte hrnec 
v teplé vodě s trochou kuchyňského 
přípravku na mytí nádobí. Opláchněte 
čistou vodou a otřete dosucha.

VNITŘNÍ VÍKO S TĚSNĚNÍM
•	 Otevřete víko hrnce. Stiskněte bílé 

tlačítko PUSH umístěné na vnitřní straně 
víka, zámek uvolní vnitřní víko a budete 
jej moci vyjmout. Opatrně jej omyjte 
v teplé vodě s trochou kuchyňského 
přípravku na mytí nádobí. Opláchněte 
čistou vodou a otřete dosucha. 

VAROVÁNÍ:
V žádném případě 
neodstraňujte 
těsnění z víka. 
Těsnění nikterak 
nepoškozujte.
Ujistěte se, že těsnění 
je k víku řádně 
připevněné. 

TLAKOVÝ VENTIL 
•	 Po každém použití je třeba tlakový 

ventil vyčistit. Opatrně odstraňte ventil. 
Vyčistěte prostor pod ventilem pomocí 
měkké utěrky namočené v teplé vodě. 
Opláchněte ventil pod tekoucí vodou, 
důkladně otřete dosucha a znovu 
nainstalujte.  

FUNKCE AUTO CLEAN  
(AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)
•	 Tato funkce usnadňuje proces čištění. 

Multifunkční hrnec Catler dokáže sám 
vyčistit vnitřní hrnec a tlakový ventil  
a odstranit nečistoty. 

 1.  Do vnitřního hrnce nalijte 2 sklenice 
vody.

 2.  Zavřete víko. Zámek uveďte do 
polohy •.

 3.  Vyberte režim „Auto Clean“ pomocí 
otočného ovladače. 

•	 Doba trvání: 16 minut. 

•	 Jakmile je čištění dokončené, zazní 
zvukový signál.

POZNÁMKA
Během této doby bude horké pára 
unikat ventilem ven. 
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VAROVÁNÍ:
Vyvarujte se kontaktu s unikající horkou 
párou. V žádném případě neotvírejte víko 
ihned po dokončení procesu automatického 
čištění. Vyčkejte alespoň 10 minut před 
otevřením víka. Používejte vždy jen čistou 
vodu. Nepřidávejte žádné čisticí prostředky 
ani chemikálie. 

USKLADNĚNÍ 
•	 Čistý a sestavený hrnec uložte suchém, 

dobře větraném místě. Hrnec uložte 
ve vodorovné poloze na suchý a rovný 
povrch. Na hrnec nepokládejte žádné 
předměty.   

PÉČE A ČIŠTĚNÍ
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte 
tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských 
zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou 
likvidací tohoto produktu 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.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo 
dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace  
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Výrobek je v souladu s požadavky EU.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.

Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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