MULTICOOKER
Návod k obsluze
MULTIFUNKČNÍ
HRNEC
Návod na obsluhu
MULTIFUNKČNÝ
HRNIEC
Használati útmutató
MULTIFUNKCIÓS
EDÉNY
Instrukcja obsługi
GARNEK
WIELOFUNKCYJNY

MC 8010

MULT IFUNKCIÓ S
ED ÉN Y

TARTALOM
5

A z Ön biztonsága az első helyen

14

Ismerje meg az MC 8010 multifunkciós edényt

18

A z MC 8010 multifunkciós edény funkciói

20

A z MC 8010 multifunkciós edény használata

28

Karbantartás és tisztítás

TARTALOM

3

Gratulálunk
új MC 8010 multifunkciós edényének megvásárlásához.

4

GRATULÁLUNK

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől
magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. Azonban kérjük,
az elektromos készülékek használatánál legyen óvatos és tartsa be a
következő utasításokat:
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA SORÁN BE KELL
TARTANI AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET,
KÖZTÜK A KÖVETKEZŐKET:

útmutatót tegye
• Az első használat
előtt győződjön meg biztonságos helyre
esetleges későbbi
róla, hogy a hálózati
szükség esetére.
aljzat feszültsége
megegyezik
• A készülék első
a készülék alsó
használata előtt
részén található
távolítson el, és
címkén jelzett
környezetkímélő
feszültséggel.
módon semmisítsen
Bármilyen kétség
meg minden
esetén forduljon
csomagolóanyagot
szakképzett
és reklámcímkét.
villanyszerelőhöz.
Ellenőrizze, nem
• A készülék
sérült-e a készülék.
használata előtt
Semmiképpen ne
használjon sérült
figyelmesen olvassa
készüléket, sérült
el valamennyi
kábelt stb.
utasítást, és az
AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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• A készülék semelyik
• Kisgyermekek
részét ne tegye
megfulladásának
gáz-, villany- vagy
elkerülése
mikrohullámú
érdekében távolítsa
sütőbe, se forró
el, és biztonságosan
gáz- vagy villany
semmisítse
főzőfelületre.
meg a készülék
tápkábelének
• Ne helyezze
védőcsomagolását.
a készüléket fal,
függöny, vagy más,
• Ne használja
hőre vagy gőzre
a készüléket
érzékeny anyag
a munkalap vagy
közelébe. Az ilyen
asztal peremén.
felületektől tartson
Bizonyosodjon meg
legalább 20 cm
róla, hogy a felület
távolságot.
egyenes, tiszta,
és nem fröccsent
• A készüléket ne
rá víz vagy egyéb
használja fém
folyadék.
alátéten, mint
pl. a mosogató
• A készüléket ne
csepegtetőtálcája.
tegye gáz- vagy
villanytűzhelyre,
se annak közelébe,
vagy olyan helyre,
ahol forró sütővel
érintkezhet.
6
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• A hálózati
csatlakozónak
könnyen
hozzáférhetőnek kell
lennie, hogy szükség
esetén gyorsan ki
lehessen húzni.
• Mielőtt a készüléket
az áramforráshoz
csatlakoztatja
és bekapcsolja,
ellenőrizze,
hogy teljesen és
megfelelően össze
van-e állítva. Kérjük,
tartsa be az ebben
az útmutatóban
található
utasításokat.
• Ne használja
a készüléket
programozóval,
időkapcsolóval
vagy bármilyen
más tartozékkal,
ami a készüléket
önműködően
kapcsolja.

• Ne használja
a készüléket
vízforrás, pl.
konyhai mosogató,
fürdőszoba,
medence stb.
közelében.
• Ne helyezzen
a készülékre nehéz
vagy forró tárgyakat.
• Ne érjen
a készülékhez vizes
vagy nedves kézzel.
• Működés közben
a készüléket soha
ne hagyja felügyelet
nélkül.
• A terméket mindig
sima felületen
használja. Ne
használja
a készüléket ferde
felületen, ne
helyezze át és ne
mozgassa működés
közben.
AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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• A készüléket
• Ügyeljen rá, hogy
kapcsolja ki,
a tápkábelt és
és a tápkábelt
a csatlakozódugókat
mindig húzza ki
ne öntse le
a hálózatból, ha
vízzel vagy más
felügyelet nélkül
folyadékkal.
hagyja, a használat
• Működés közben
befejezése után,
a készülék
mielőtt tisztítani
felmelegszik. Ne
kezdi, mielőtt
érjen hozzá a forró
áthelyezi, szétszedi,
felületekhez, mert
összeállítja vagy
megégetheti magát.
elrakja. Várja meg,
• Működés közben
míg az edény és
a biztonsági
minden tartozéka
szelepekből gőz
kihűl, mielőtt
távozik. Ügyeljen rá,
szétszedi és
hogy ne érje a gőz,
megtisztítja.
mert megégetheti
• A készülék
magát.
tisztításához ne
• Legyen óvatos,
használjon durva
amikor felnyitja
súroló- vagy maró
a fedőt.
hatású szereket.
A felgyülemlett gőz
a fedő felnyitása
után a helyiségbe
távozik.
8

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

FONTOS BIZTONSÁGI
• Tartsa tisztán
UTASÍTÁSOK MINDEN
a készülék belső
ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK
és külső felületét.
HASZNÁLATÁHOZ
Kérjük, tartsa
• Használat előtt
be az ebben az
teljesen tekerje le
útmutatóban
a tápkábelt.
található tisztítási
• A tápkábelt ne
utasításokat.
hagyja az asztal
• A készülékben vagy
vagy konyhapult
annak közelében
széléről lógni, forró
ne tároljon és
felülethez érni vagy
ne használjon
összegabalyodni.
gyúlékony vagy
• Biztonsági okokból
robbanásveszélyes
a készüléket külön
anyagokat, pl.
áramkörbe javasolt
gyúlékony gázzal
csatlakoztatni,
töltött spray-ket.
más készülékektől
• A hálózati kábelt
elkülönítve.
mindig
A készülék
a csatlakozódugónál, csatlakoztatásához
ne a kábelnél fogva
ne használjon
húzza ki.
elosztót vagy
• Ne használjon más
hosszabbító kábelt.
tartozékokat, mint
amit a készülékhez
mellékeltek.

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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A felhasználói
• Áramütés elkerülése
karbantartást és
érdekében ne tegye
tisztítást gyerekek
a készüléket, az
nem végezhetik, ha
alapzatát vagy
nem idősebbek
a tápkábelt
8 évnél és nincsenek
vízbe vagy más
felügyelet alatt.
folyadékba.
A készüléket és
• Ezt a készüléket
a tápkábelt
gyermekek nem
a 8 évnél fiatalabb
használhatják.
gyermekektől távol
A készüléket
kell tartani.
és a tápkábelt
gyermekektől távol • Ezt a készüléket
csökkent mentális
kell tartani.
és fizikai képességű
• Ezt a készüléket
személyek csak
csak 8 évnél
abban az esetben
idősebb gyerekek
használhatják, ha
használhatják,
felügyelet alatt
akik felügyelet
vannak, vagy
alatt vannak, vagy
ha ismertették
ismertették velük
velük a készülék
a berendezés
biztonságos
biztonságos
használati módját,
használati módját
és tisztában vannak
és tisztában vannak
az esetleges
az esetleges
veszélyekkel.
veszélyekkel.
10
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A gyerekeknek
tilos a készülékkel
játszani.
• Ajánlatos
a készüléket
rendszeresen
ellenőrizni.
A készüléket ne
használja, ha
bármilyen módon
sérült vagy hibás
a tápkábel vagy
a csatlakozódugó.
Minden javítást
bízzon
a legközelebbi
Catler szakszervizre.
• A készülék csak
otthoni használatra
készült. A készülék
nem kereskedelmi
használatra készült.
Ne használja
a készüléket mozgó
gépjárműben vagy
hajón, ne használja
szabad téren, ne

használja más célra,
mint amire szolgál.
Ellenkező esetben
sérülés következhet
be.
• A mindennapos
tisztítás kivételével
minden
karbantartást Catler
szakszervizre kell
bízni.
• Javasoljuk,
hogy szereljen
fel áramvédőt
(normál biztonsági
kapcsolókat
a konnektorban),
hogy ezzel
nagyobb védelmet
biztosítson
a készülék
használata során.
Javasoljuk, hogy
az áramvédőt
(névleges hibaáram
leoldási értéke ne
legyen több, mint
AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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30 mA) arra az
áramkörre szerelje
fel, amelyre
a készüléket fogja
csatlakoztatni.
További szakmai
tanácsért forduljon
a villanyszerelőjéhez.
• A készüléket és
a tápkábelt tartsa
gyermekektől távol.
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FIGYELEM:
NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FERDE
FELÜLETEN, NE HELYEZZE ÁT ÉS NE
MOZGASSA MŰKÖDÉS KÖZBEN.
FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT
FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MÁRTSA VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE LE
A TÁPKÁBELT.

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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Ismerje meg az
MC 8010
multifunkciós edényt
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CATLER RECOMMENDS
ASSEMBLING
YOUR FOOD
SAFETY
PROCESSOR
FIRST FP 8010

ISMERJE MEG AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNYT
E
B
A
C

G

D

F

F

I

H

J

A. Multifunkciós edény

F. Mérőedény

B. A fedő zárja

G. Viztartály (hátul)

C. Fedőnyitó gomb

H. Fakanál

D. A kijelző és a kezelőpanel

I.

Belső edény

E. Biztonsági szelep

J.

Pároló betét

ISMERJE MEG AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNYT
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4
7
1

5

8

6

9

2

4

3

Timer – a készítési idő beállítása

2.

Auto Clean – az automatikus tisztítás beállítása

3.

Warm/Reheat – az étel melegen tartása/melegítése

4.

Time remaining – megjeleníti a készítés végéig hátralévő időt

5.

Auto Clean ikon – akkor gyullad ki, ha az „Auto Clean“ funkciót választotta

6.

Warm ikon – akkor gyullad ki, ha a „Warm“ funkciót választotta

7.

Risotto ikon – automatikus program rizottó készítésére

8.

Octopus ikon – automatikus program polip készítésére

9.

Cream ikon – automatikus program tejszín készítésére

10. Recipes – válassza ki a rizottó, polip vagy tejszín automatikus programot
11. Settings – az idő, hangjelzés és melegítési hőmérséklet beállítására szolgál
12. Cancel – a beállítás törlése

Kijelző
Megjeleníti a készítés végéig hátralévő időt.
Megjeleníti az időt – délelőtt (AM) és délután (PM).
Megjeleníti a kiválasztott hőmérsékletet.
Megjeleníti a hangfunkciókhoz kiválasztott nyelvet (01 – English, 02 – Cseh)
és a figyelmeztető hangjelzés hangerejét (0-4).

16
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Kezelőpanel
1.
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Előre beállított programok
1.

Buckwheat – hajdina

2.

Rice – rizs

3.

Soup – leves

4.

Curd Cheese – túró

5.

Broth – alaplé

6.

Pilaf – piláf

7.

Fry – sütés

8.

Stew – dinsztelés

9.

Steam – párolás

10. Oven – sütőben sütés
11. Slow-cook – lassú főzés
12. Multi Chef – egyéni beállítások
13.	Start forgatható kapcsoló – a kapcsoló elforgatásával választhat az előre beállított
funkciók közül, beállíthatja az órát, a készítési időt, a melegítési hőmérsékletet stb.
A kiválasztott beállítás jóváhagyásához nyomja meg a START gombot (a forgatható
kapcsoló közepét).

ISMERJE MEG AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNYT
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AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNY FUNKCIÓI
A Catler multifunkciós edény jelenleg az egyik legmodernebb multifunkciós edény a piacon.
Az IQ mesterséges intelligenciával rendelkező rendszer az élelmiszerek teljes mértékben
automatizált elkészítését teszi lehetővé. Az edény maga irányítja a készítés teljes folyamatát:
a készítési idő és a nyomás beállításától kezdve egészen a hőmérsékletnek az étel fajtájától és
az alapanyagok mennyiségétől függő beállításáig. A hangjelzések segítenek Önnek a készülék
vezérlésében, és gondoskodnak a biztonságos használatáról.
4-zónás melegítés
Az MC 8010 multifunkciós edény indukciós alapú fűtőeleme gyorsan és egyenletesen melegíti
fel az edény teljes belső felületét. Négy egymástól független hőmérsékleti zóna szabályozza
az edény hőmérsékletét a kiválasztott üzemmódtól függően. Az edény a belsejében levő
hőmérsékletet és nyomást automatikusan szabályozza, köszönhetően a gőz elvezetésére
szolgáló túlnyomás elleni szelepnek.
Profi szakácshoz méltó receptek egy gombnyomásra.
Elég egyetlen gombot megnyomnia egy kiváló étel készítéséhez. A Catler MC 8010
multifunkciós edény nem csak a gyors és egyszerű elkészítést teszi lehetővé, de
felülmúlhatatlan ízeket is teremt. Próbálja ki egy olasz főszakács eredeti receptjét: rizottó
a tenger gyümölcseivel, polippal és tejszínnel. Minden recept egy automatikus ételkészítési
programnak felel meg. Csak elő kell készítenie az alapanyagokat, és kiválasztani a megfelelő
programot.
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Az MC 8010
multifunkciós edény
használata
20

OPERATING YOUR ESPRESSO MACHINE ES 8011 SE

AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNY HASZNÁLATA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
MEGJEGYZÉS
Ha a fedő megfelelően le van zárva,
kigyullad a kijelző háttérvilágítása.
Ha a belső edény nincs megfelelően
behelyezve, elhangzik a „please insert
the inner pot“ (tegye be a belső
edényt) felszólítás.

1. Óvatosan csomagolja ki az edényt. Az
első használat előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot és reklámcímkét.
Győződjön meg róla, hogy minden
alkatrészt és tartozékot kicsomagolt,
mielőtt kidobja a csomagolóanyagot.
2. Ételkészítés előtt vegye ki a belső edényt,
és törölje át a belső felületet egy száraz és
puha ronggyal.
3. Mossa el a belső edényt meleg vízben,
törölje szárazra.
4. A multifunkciós edényt sima felületre
(pl. konyhapultra) helyezze. Ne tegye az
edényt fém alátétre.

5. A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a kívánt készítési programot.
Nyomja meg a START gombot az edény
bekapcsolásához.

FIGYELEM:
Az alapanyagok és
a víz mennyisége
nem haladhatja meg
a 3 litert.

5. Miután a multifunkciós edényt
megfelelően elhelyezte, tegye vissza
a belső edényt. Most beteheti az
alapanyagokat, és elkezdhet ételeket
készíteni.
ALAPMŰVELETEK
1. Tegye a belső edényt a készülékbe.
Győződjön meg róla, hogy belső edény
megfelelően van behelyezve.
1. Tegye bele az alapanyagokat a belső
edénybe.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
•

Az óra beállításához nyomja meg
egyszer a Settings gombot. Az órákat
jelző számjegyek villogni kezdenek.
A forgatható kapcsoló segítségével
állítsa be az órát, és nyomja meg
a START gombot a megerősítéshez.
A perceket jelző számjegyek villogni
kezdenek. A forgatható kapcsoló
segítségével állítsa be a perceket,
a megerősítéshez és az idő
elmentéséhez nyomja meg
a START gombot.

•

Fontos a pontos idő beállítása, hogy
megfelelően meg tudja határozni,
mikorra lesz kész az étel.

1. Csukja le a fedőt, és rögzítse a zár •
állásba történő elfordításával. Hallani
fogja a zár kattanását.
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
aljzatba. A kijelző és a kezelőpanel
háttérvilágítása kigyullad, és villog
a START felirat.

AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNY HASZNÁLATA
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MEGJEGYZÉS
A Catler MC 8010 multifunkciós edény
12-órás rendszerrel rendelkezik.
A délelőtti és a délutáni órák
megkülönböztetésére az edényen az
„AM” és „PM” ikonok szolgálnak.
AM = délelőtti órák
PM = délutáni órák
Úgy forgassa a kapcsolót, hogy ne
csak a helyes órát állítsa be, hanem
a délelőtti vagy délutáni időpontot
is válassza ki, pl. délelőtt 9:00 esetén
a kijelzőnek a „9”-et kell mutatnia, és
egyidejűleg világítania kell az „AM”
ikonnak.
A délelőtti vagy délutáni órák
kiválasztása csak akkor lehetséges, ha
az órákat jelző számjegyek villognak.
Ha már jóváhagyta az órák beállítását,
nyomja meg a CANCEL gombot, és
kezdje újra a beállítást.

A HANGJELZÉS BEÁLLÍTÁSA

1. A további forgatással a funkciót
teljesen kikapcsolhatja.
1. Ha befejezte a nyelv és a hangerő
beállítását, a mentéshez nyomja meg
a START gombot.
1. Ha vissza szeretne térni az előző
beállításhoz, nyomja meg a CANCEL
gombot.
A MELEGÍTÉS HŐMÉRSÉKLETÉNEK
BEÁLLÍTÁSA
•

A melegítés hőmérsékletének
kiválasztásához nyomja meg háromszor
a Settings gombot. A melegítés
alapértelmezett hőmérséklete 60 °C.

•

A forgatható kapcsoló segítségével
módosíthatja a melegítés hőmérsékletét
35 – 80 °C között, azután nyomja meg
a WARM/REHEAT gombot.
A melegítés hőmérsékletének beállítása
mentésre kerül a melegítés üzemmód
memóriájába.

GYEREKZÁR

•

A készítés folyamatát figyelmeztető
hangjelzés kíséri. Ez tájékoztatja
a felhasználót az éppen aktív
üzemmódról, a gőz kiengedéséről és
a készítés befejezéséről stb.

•

Ez a funkció megakadályozza, hogy
a készüléket pl. gyerekek véletlenül
átprogramozzák vagy kikapcsolják. Ha
ez a funkció aktív, egyik kezelőgomb
sem működik.

•

Ezt a funkciót ki- ill. bekapcsolhatja, és
beállíthatja a hangerőt. Alapértelmezett
nyelv az angol.

•

A funkció be-/kikapcsolásához nyomja
meg, és tartsa kb. 3 másodpercig
lenyomva egyszerre a TIMER és
a RECIPES gombot. Mindig hallatszik
a hangjelzés, ha nem kapcsolta ki
teljesen.

1. A nyelv módosításához nyomja meg
kétszer a Settings gombot. A kijelzőn
megjelenik a 00.
2. A kapcsoló elforgatásával először
módosíthatja az angol nyelvű
hangjelzés hangerejét (0 – 4).
3. Azután a további forgatással léphet
át a következő nyelv és annak
hangerejének a beállítására.
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KÉSLELTETETT INDÍTÁS FUNKCIÓ
•

A késleltetett indítás funkció lehetővé
teszi, hogy az étel az Ön által
meghatározott időben készüljön el.
A maximális késleltetési idő 13 óra.

•

A késleltetett indítás időtartamának
beállításakor figyelembe kell venni
a kiválasztott program időtartamát is.
Ez a funkció a „Curd Cheese” kivételével
valamennyi automatikus programnál
elérhető.
1. A funkció bekapcsolásához nyomja
meg a TIMER gombot, az óra villogni
kezd, és a forgatható kapcsoló
segítségével beállíthatja a készítés
befejezésének idejét.
1. Most nyomja meg a Settings gombot
a jóváhagyáshoz.
1. A forgatható kapcsolóval válassza ki
a készítési programot.

•

A melegítés azonnal megkezdődik.
Az étel kb. 15 perc alatt melegszik fel.

•

A program befejeztével az edény
automatikusan átkapcsol WARM
(melegen tartás) üzemmódba.
A Warm kontroll-lámpa kigyullad, és
a kijelzőn megkezdődik a melegen
tartás időtartamának számolása.

•

A WARM üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a WARM/REHEAT, majd
a CANCEL gombot.

SMARTWARM FUNKCIÓ
•

1. Nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS
Ennél a funkciónál különösen nagyon
fontos, hogy az óra pontosan legyen
beállítva.

WARM/REHEAT ÜZEMMÓD (AZ ÉTEL
MELEGEN TARTÁSA/MELEGÍTÉSE)
a) A WARM (melegen tartás)
•

Üzemmód lehetővé teszi az élelmiszerek
melegen tartását. Nyomja meg egyszer
a WARM/REHEAT gombot.
A Warm kontroll-lámpa kigyullad, és
a kijelzőn megkezdődik a melegen
tartás időtartamának számolása.
Melegítés üzemmódban a készülék
35 – 80 °C között tartja meg
a hőmérsékletet.

A SmartWarm funkció a program
befejezése után automatikusan
aktiválódik, kivéve a WARM/REHEAT
üzemmódot. Melegen tartja az
élelmiszereket. A melegen tartás
közben a kijelző mutatja az időt, ami
alatt az élelmiszereket melegen tartja,
és egyidejűleg kigyullad a fedél felső
részében található kontroll-lámpa.
A háttérvilágítás színe a melegítés
időtartamától függően változik
(0 – 6 óra = halványsárga; / 6 – 12 óra
= világoszöld / > 12 óra = sötétzöld).

ENERGIATAKARÉKOS MÓD
•

Ha 1 percig egyetlen gombot sem
nyom meg, a készülék automatikusan
átkapcsol készenléti üzemmódba. Ez az
üzemmód automatikusan megszűnik,
ha megnyomja bármelyik gombot, vagy
elfordítja a fedél zárját.

•

Győződjön meg róla, hogy a gyerekzár
funkció ki van kapcsolva.

b) REHEAT üzemmód (az étel melegítése)
•

Ez a funkció lehetővé teszi a főtt, hideg
ételek felmelegítését.

•

A melegítés funkció bekapcsolásához
nyomja meg kétszer a WARM/REHEAT
gombot.

AZ MC 8010 MULTIFUNKCIÓS EDÉNY HASZNÁLATA
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ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK
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•

Buckwheat (hajdina)
Gabonából vagy magokból: hajdinából,
darából, kölesből stb. készülő ételekhez
használható. A forgatható kapcsoló
segítségével válassza ki a „Buckwheat”
programot. A „Buckwheat” ikon villogni
kezd, a beindításhoz nyomja meg
a START gombot.
Az átlagos készítési idő kb. 20 perc.

•

Rice (rizs)
Rizsből készülő ételekhez használható.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a „Rice” programot. A „Rice”
ikon villogni kezd, a beindításhoz
nyomja meg a START gombot.
A készítési idő automatikusan
beállítódik.

•

Soup (leves)
Kedvenc leveseinek és darás ételeinek
készítésére szolgál. A forgatható
kapcsoló segítségével válassza ki
a „Soup” programot. A „Soup” ikon
villogni kezd, a beindításhoz nyomja
meg a START gombot.
Az átlagos készítési idő kb. 20 perc.

•

Curd Cheese
Túró készítésére szolgál. Tegye az
alapanyagokat az edénybe, és válassza
ki a „Curd Cheese“ programot.
A „Curd Cheese” ikon villogni kezd,
a beindításhoz nyomja meg a START
gombot.
Az átlagos készítési idő kb. 21 perc.

•

Broth (alaplé)
Alaplevek, erőlevesek vagy krémlevesek
készítésére szolgál, amelyekhez az idő
kézi beállítása szükséges. A forgatható
kapcsoló segítségével válassza ki
a „Broth” programot. A „Broth” ikon
villogni kezd, állítsa be a készítés
időtartamát. Nyomja meg a START
gombot a beindításhoz.
Az átlagos készítési idő 45 perc.
Az idő 10 – 90 perc között állítható be.
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•

Pilaf
Piláf-ételek készítésére szolgál: hússal,
zöldséggel, tenger gyümölcseivel, aszalt
gyümölccsel. A forgatható kapcsoló
segítségével válassza ki a „Pilaf”
programot. A „Pilaf” ikon villogni kezd,
a beindításhoz nyomja meg a START
gombot.
A készítési idő automatikusan
beállítódik.

AUTOMATIKUS PROGRAMOK
•

Fry (sütés)
Ez a program kiváltja a sütőserpenyőt.
Süthet lezárt vagy nyitott fedővel. Ez
a program ún. „Stir-fry“ ételek, ázsiai
receptek stb. készítésére alkalmas.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a „Fry” üzemmódot. A „Fry”
ikon villogni kezd. Állítsa be a készítés
időtartamát a forgatható kapcsoló
segítségével. Nyomja meg a START
gombot a készülék beindításához.
A sütés alapértelmezett időtartama
5 perc.
Az időtartam 3 – 90 perc között állítható
be.

•

Stew (dinsztelés)
Ennek a programnak köszönhetően
lédús ételeket készíthet, hasonlóan
a kuktafazékhoz. Nem szükséges víz
hozzáadása. A „Stew“ üzemmód
ideális hús, máj, hal vagy zöldség
dinszteléséhez.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a „Stew” üzemmódot.
A „Stew” ikon villogni kezd. Állítsa be
a készítés időtartamát a forgatható
kapcsoló segítségével. Nyomja
meg a START gombot a készülék
beindításához.
A dinsztelés alapértelmezett időtartama
35 perc.
Az időtartam 10 – 90 perc között
állítható be.

•

•

Steam (párolás)
Ennél a programnál szüksége lesz
a speciális pároló betétre. Ennek
a programnak köszönhetően az étel
megőrzi a benne lévő vitaminokat és
a természetes ízét.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a „Steam” üzemmódot.
A „Steam” ikon villogni kezd. Állítsa be
a készítés időtartamát a forgatható
kapcsoló segítségével. Nyomja meg
a START gombot a készülék
beindításához.
A párolás alapértelmezett időtartama
25 perc.
Az időtartam 10 – 90 perc között
állítható be.
Oven (sütőben sütés)
Ez a program alkalmas kalácsok,
cupcake-ek, kekszek és más édességek,
valamint sült hús, hal és zöldség
készítésére.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki az „Oven” üzemmódot. Az
„Oven” ikon villogni kezd. Állítsa be
a készítés időtartamát és hőmérsékletét
a forgatható kapcsoló segítségével.
Nyomja meg a START gombot
a készülék beindításához.
A sütés alapértelmezett időtartama
60 perc.
Az időtartam 10 – 90 perc között
állítható be.
A sütés alapértelmezett hőmérséklete
130 °C.
A beállítható hőmérséklet
120 – 130 – 140 °C.

FIGYELEM:
Semmiképpen se
nyissa fel a fedőt
a készítés befejezése
előtt, ha a készülék
„Oven” üzemmódban
van.
•

Slow-cook (lassú főzés)
Ez a program hosszabb készítési időt
igénylő ételek készítésére alkalmas.
A Catler multifunkciós edény
által alkalmazott technológiának
köszönhetően lezárt csomagolásban
levő élelmiszereket is feldolgozhat.
A csomagolásban egyenletes
hőmérséklet van, ami biztosítja, hogy az
étel tökéletesen lédús legyen.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a „Slow-cook” üzemmódot.
A Slow-cook ikon villogni kezd. Állítsa be
a készítés időtartamát és hőmérsékletét
a forgatható kapcsoló segítségével.
Nyomja meg a START gombot
a készülék beindításához.
A beállított hőmérséklet elérése után
az edény hangjelzést ad.
A főzés alapértelmezett időtartama
30 perc.
Az időtartam 10 perc – 16 óra között
állítható be.
Az idő beállításának időtartamai:
10 perc – 1 óra: 1-perces
intervallumokban
1 – 4 óra: 5-perces intervallumokban
4 – 16 óra: 10-perces intervallumokban
Az alapértelmezett hőmérséklet 55 °C
A hőmérséklet 40 – 90 °C között állítható
be.
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•

Multi Chef (Egyéni program)
Ez a program lehetővé teszi a készítési
idő és a hőmérséklet beállítsát az adott
recepthez. A készülék a készítés teljes
időtartama alatt megtartja a kiválasztott
hőmérsékletet. Ennek a funkciónak
köszönhetően saját receptet készíthet
el az Ön által megválasztott készítési
móddal.
A forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki a „Multi Chef” üzemmódot,
és állítsa be a készítés időtartamát és
a hőmérsékletet. Nyomja meg a START
gombot a készülék beindításához.
A készítés alapértelmezett időtartama
50 perc.
Az időtartam 5 – 540 perc között
állítható be.
Az alapértelmezett hőmérséklet 100 °C.
A hőmérséklet 35 – 140 °C között
állítható be.
MEGJEGYZÉS:
Ha rögtön a főzés befejezése után másik
ételt is készít, figyelembe kell venni a
belső edény hőmérsékletét is. Ha még
mindig meleg, le kell rövidíteni
a készítési időt.
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Karbantartás
és tisztítás
28

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELEM:
Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati
aljzatból. Várja meg, amíg a multifunkciós
edény minden része teljesen kihűl.
FIGYELEM:
Tisztítás közben ne tegye ki a készüléket és
a tápkábelt csepegő vagy folyó víznek.
A készüléket, az alapzatát és a tápkábelt soha
ne mártsa vízbe vagy más folyadékba.
A multifunkciós edény egyik részének
tisztításához se használjon fém edénysúrolót,
súrolószert, vegyszert, oldószert vagy más
hasonló anyagot, amely visszafordíthatatlan
kárt okozhatna a készülékben vagy annak
valamely alkatrészében.
FIGYELEM:
A multifunkciós edény egyetlen alkatrésze sem
mosható mosogatógépben.
A levehető alkatrészeket, mint a fakanalat,
a belső edényt, a pároló betétet és
a víztartályt mossa meg meleg vízben egy
kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel,
és törölje szárazra.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
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A KÜLSŐ FELÜLET TISZTÍTÁSA
•

A külső felületet és a belső edény
behelyezésére szolgáló területet törölje
le puha, tiszta, meleg vízben enyhén
megnedvesített szivaccsal, majd törölje
szárazra.

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ SZELEP
•

A BELSŐ EDÉNY TISZTÍTÁSA
•

Főzés után várja meg, amíg az edény
teljesen kihűl. Az edényt mossa el meleg
vízben egy kevés mosogatószerrel.
Öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra.

AUTO CLEAN (AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS)
FUNKCIÓ
•

A BELSŐ FEDŐ A TÖMÍTÉSSEL
•

Nyissa ki az edény fedőjét. Nyomja meg
a fedő belső oldalán levő PUSH gombot,
a zár kiold, és kiveheti a belső fedőt.
Óvatosan mossa meg meleg vízben egy
kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta
vízzel, és törölje szárazra.

FIGYELEM:
Semmiképpen se
távolítsa el
a fedő tömítését.
Semmilyen módon
ne tegyen kárt
a tömítésben.
Győződjön meg
róla, hogy a tömítés
megfelelően rögzítve
van-e a fedőhöz.
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Minden használat után ki kell tisztítani
a nyomásszabályozó szelepet. Óvatosan
távolítsa el a szelepet. Egy meleg vízbe
mártott puha ronggyal tisztítsa meg
a szelep alatti területet. Öblítse le
a szelepet folyó víz alatt, alaposan
törölje szárazra, és szerelje vissza.

Ez a funkció megkönnyíti a tisztítást.
A Catler multifunkciós edény képes
maga megtisztítani a belső edényt
és a nyomásszabályozó szelepet, és
eltávolítani a szennyeződéseket.
1. A
 belső edénybe öntsön 2 pohár vizet.
1. C
 sukja le a fedőt. A zárat állítsa •
helyzetbe.
1. A
 forgatható kapcsoló segítségével
válassza ki az „Auto Clean”
üzemmódot.

•

Időtartam: 16 perc.

•

Amint a tisztítás befejeződött,
hangjelzés hallatszik.

MEGJEGYZÉS
Ez idő alatt a szelepen keresztül forró
gőz távozik.

FIGYELEM:
Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
Semmiképpen se nyissa fel a fedőt
közvetlenül az automatikus tisztítás
befejezése után. Várjon legalább 10 percet
a fedő felnyitásával. Mindig csak tiszta
vizet használjon. Ne használjon semmilyen
tisztítószert vagy vegyszert.
TÁROLÁS
•

A tiszta, összeállított edényt száraz,
jól szellőző helyen tárolja. Az edényt
vízszintes helyzetben, száraz és egyenes
felületre helyezze. Az edényre ne tegyen
semmilyen tárgyakat.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus
berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz
a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt
termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók. A termék megfelelő módon történő
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.
További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladék
nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki.
Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat
a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre
vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.
A termék összhangban van az EU irányelvek követelményeivel.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden
módosításra vonatkozó jog fenntartva.
A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

2017
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