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ČESKY
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Toto zařízení nesmí používat děti od 0 do 8 let. Toto zařízení mohou 
používat děti od 8 let, jsou-li neustále pod dohledem. Toto zařízení mohou 
používat osoby s tělesným, senzorickým a mentálním hendikepem a 
nezkušení uživatelé za předpokladu, že budou pod dohledem nebo poučeni 
o bezpečném použití zařízení a rizicích souvisejících s jeho používáním, a 
tomuto poučení porozumí. Zařízení i napájecí kabel uchovávejte mimo dosah 
dětí mladších 8 let. Děti nesmí provádět údržbu zařízení.
Tento výrobek musí stát na stabilním povrchu a jeho rukojeti musí být 
otočeny tak, aby se předešlo rozlití horkých tekutin. 
Části zařízení mohou být během používání horké. 
Zařízení nikdy neovládejte pomocí externího časovače nebo dálkového 
ovladače. 
Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné, aby jeho výměnu provedl výrobce, 
jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k 
ohrožení.
• Toto zařízení se při provozu zahřívá. Dbejte na to, abyste se při provozu nebo během chladnutí výrobku nedotýkali 

jeho pláště. Předejdete tak riziku popálení, opaření, vzniku požáru nebo jinému zranění osob či vzniku škody na 
majetku.

• Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí 
použití. Nepoužívejte toto zařízení venku.

• Před manipulací se zástrčkou nebo před zapnutím zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.
• Zařízení vždy používejte na stabilním, bezpečném, suchém a rovném povrchu.
• Toto zařízení nesmí být umístěno v blízkosti potenciálně horkých povrchů (jako jsou například plynové či elektrické 

plotny).
• Pokud v důsledku pádu zpozorujete únik vody ze zařízení nebo poškození zařízení, přestaňte zařízení používat.
• Po použití a před čištěním zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté a není zapojeno do zásuvky.
• Před čištěním či uschováním vždy nechejte zařízení vychladnout.
• Nikdy neponořujte jakoukoli část zařízení, napájecí kabel nebo zástrčku do vody či jiné tekutiny.
• Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky, dotýkat se horkých povrchů ani ho nenechávejte zamotaný, 

přiskřípnutý nebo stlačený.
• Během provozu se nedotýkejte vnějších ploch zařízení, mohou být velmi horké. Při sundávání poklice používejte 

kuchyňské rukavice nebo utěrku. Při sundávání poklice dávejte pozor na unikající páru.
• NIKDY se nepokoušejte ohřívat potraviny přímo v základní jednotce. Vždy použijte odnímatelnou varnou nádobu.
• Některé povrchy nejsou uzpůsobeny tomu, aby vydržely delší vystavení vysokým teplotám vznikajícím při použití 

zařízení. Nepokládejte zařízení na povrchy, které by se mohly vlivem vysokých teplot poškodit. Doporučujeme, abyste 
pod zařízení umístili izolační podložku nebo stojánek a předešli tak případnému poškození povrchu.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
 Před čištěním multifunkčního hrnce se ujistěte, že je hrnec vypnut a odpojen ze zásuvky. 

Ohřívací základnu, napájecí kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
• Před prvním použitím multifunkčního hrnce umyjte jeho poklici, varnou nádobu, oboustranný nástavec a odměrku 

na rýži v teplé mýdlové vodě. Poté vše opláchněte a důkladně osušte. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, 
chemikálie ani přípravky na čištění trouby.
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• Před prvním vařením ošetřete vnitřní povrch varné nádoby tenkou vrstvou oleje na vaření. Tím varný povrch připravíte 
k použití.

• Pomocí vlhkého hadříku nebo houbičky otřete vnější i vnitřní strany ohřívací základny. Použijte slabý roztok čisticího 
prostředku. Základní jednotku důkladně osušte.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Některé povrchy kuchyňských linek a stolů nejsou uzpůsobeny tomu, aby vydržely delší 
vystavení vysokým teplotám vznikajícím při použití zařízení. Nepokládejte zahřáté zařízení na povrchy, které by se mohly 
vlivem vysokých teplot poškodit. Doporučujeme, abyste pomalý hrnec umístili na izolační podložku nebo stojánek vhodné 
velikosti a předešli tak případnému poškození povrchu.

SOUČÁSTI

A Poklice I Tlačítko funkce Opékání
B Oboustranný nástavec J Tlačítko funkce Pečení
C Varná nádoba K Tlačítko funkce Vaření v páře
D Ohřívací základna L Tlačítka zvýšení/snížení teploty
E Ovládací panel M Tlačítka zvýšení/snížení hodnoty časovačes
F Odměrka na rýži N Displej
G Tlačítko funkce Rychlé opékání O Tlačítko pohotovostního režimun
H Tlačítko funkce Pomalé vaření P Tlačítko start/stop

FUNKCE PRO VAŘENÍ  
Váš multifunkční hrnec Crock-Pot® má pět varných funkcí:
Rychlé opékání – S touto funkcí dosáhnete toho, že před samotným vařením se maso či drůbež rychle zatáhnou (maso 
zhnědne). Tato funkce je vhodná obzvláště v případě, že máte v úmyslu péct maso pomocí funkce pomalého hrnce. Váš 
multifunkční hrnec má pět teplot pro rychlé opékání.
Pomalé vaření – Pomalé vaření funguje tak, že při něm dochází k pomalému nárůstu tepla a udržování stálé teploty. 
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud do uplynutí poloviny varné doby nesejmete skleněnou poklici. Skleněná poklice vám 
umožní kontrolovat průběh přípravy pokrmu, aniž byste museli přerušovat vaření.
Opékání – V multifunkčním hrnci můžete opékat maso i drůbež, brambory i jinou kořenovou zeleninu.
Pečení – Pomocí funkce pečení vašeho multifunkčního hrnce můžete upéct cokoliv: rybami počínaje a dorty konče.
Vaření v páře – Bez sebemenších problémů připravíte dokonalou nadýchanou rýži nebo uvaříte zeleninu či ryby. 
Dopřejte si chutná a zdravá jídla.

POZNÁMKY K POUŽITÍ 
• Varnou nádobu nikdy nenaplňujte až po okraj. Mezi obsahem varné nádoby a jejím horním okrajem by vždy mělo být 

zhruba 2,5 cm místa.
• Dobu vaření a teplotu vaření lze během přípravy kdykoli upravit pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače či 

teploty.
• Pokud varný cyklus skončí, ale vy potřebujete ještě nějakou dobu pokrm připravovat, stiskněte tlačítko požadované 

funkce (Opékání, Pečení, Vaření v páře atd.). Následně pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače nastavte 
požadovanou dodatečnou dobu vaření (v 5minutových krocích) a poté stiskněte tlačítko start/stop. Vaření v 
multifunkčním hrnci bude pokračovat po dobu, kterou jste přidali.

• Funkce Rychlé opékání a Vaření v páře je možné použít bez nastavení časovače. Pokud však chcete, můžete u 
vašeho multifunkčního hrnce využít funkce časovače a pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače nastavit čas.

• Po použití vypojte multifunkční hrnec ze zásuvky. Tento multifunkční hrnec se nevypíná automaticky.
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FUNKCE RYCHLÉ OPÉKÁNÍ 
1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny. Zapojte multifunkční hrnec Crock-Pot® do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu ( ). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka 

pohotovostního režimu. Displej začne blikat. 
3. Stiskněte tlačítko funkce rychlé opékání ( ). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm HI. Toto je výchozí 

nastavení teploty rychlého opékání. Nastavení teploty můžete změnit pomocí tlačítek pro zvýšení/snížení teploty ( ), 
jimiž volíte nastavení High (vysoký výkon), Medium High (středně vysoký výkon), Medium (střední výkon), Medium Low 
(středně nízký výkon) nebo Low (nízký výkon).

4. Do nádoby nalijte olej, pokud jej používáte, a následně stiskněte tlačítko start/stop ( ). Tlačítko se rozsvítí zeleně a 
na displeji se objeví „PreHeating“.

5. Multifunkční hrnec se začne zahřívat. Jakmile multifunkční hrnec dosáhne zvolené teploty, ozve se zvukový signál. 
6. Maso před rychlým opékáním okrájejte a osušte. Při rychlém opékání do hrnce vkládejte malé množství potravin. 

Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!
7. Jakmile skončíte, stisknutím tlačítka start/stop ukončete funkci rychlého opékání. Zelená kontrolka zhasne a displej 

začne blikat. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci rychlé opékání kdykoli zastavit.

FUNKCE POMALÉ VAŘENÍ 
1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny, přidejte do nádoby suroviny a nasaďte poklici. Pokud před pomalým 

vařením necháte maso zatáhnout, bude chutnější a výraznější. K tomu můžete využít funkci Rychlé opékání vašeho 
multifunkčního hrnce. Zapojte multifunkční hrnec Crock-Pot® do zásuvky. Spálení či nedopečení zabráníte tak, že 
varnou nádobu naplníte z ½ až ¾ (nádobu nenaplňujte více než ze ¾, aby nedocházelo k rozlití obsahu). 

2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu ( ). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka 
pohotovostního režimu. Displej začne blikat. 

3. Stiskněte tlačítko funkce pomalého vaření ( ). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm LO a 6:00. To je 
výchozí nastavení pomalého vaření a času. Nastavení vaření změníte tak, že použijete tlačítka pro zvýšení/snížení 
teploty ( ), jimiž zvolíte nastavení Low (nízký výkon), High (vysoký výkon) nebo Warm (ohřev). 

 POZNÁMKA: Nastavení Warm (ohřev) slouží POUZE k udržování teploty již uvařeného jídla. NEPOKOUŠEJTE SE 
pomocí nastavení Warm (ohřev) vařit. Nastavení Warm (ohřev) nedoporučujeme používat po dobu více než 4 hodin.

4. Následně nastavte požadovanou dobu vaření. Výchozí doba vaření je 6 hodin. Pomocí tlačítek zvýšení/snížení 
hodnoty časovače ( ) ji však můžete měnit v krocích po 30 minutách. 

5. Vaření zahájíte stisknutím tlačítka start/stop ( ). Tlačítko se rozsvítí zeleně a váš multifunkční hrnec se začne 
zahřívat. Časovač bude odpočítávat dobu v krocích po 1 minutě.

6. Jakmile bude vaření u konce, multifunkční hrnec vydá tři po sobě jdoucí zvukové signály a poté se automaticky přepne 
do režimu udržování teploty. Váš multifunkční hrnec zůstane v režimu udržování teploty až do chvíle, kdy stisknete 
tlačítko start/stop, tlačítko pohotovostního režimu nebo zařízení odpojíte ze zásuvky.

7. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci pomalé vaření kdykoli zastavit.

FUNKCE OPÉKÁNÍ
1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny a poté do nádoby vložte nástavec. Nástavec může být ve vysoké nebo 

nízké pozici: záleží na tom, co chcete opékat. Při opékání také můžete použít alobal. Nasaďte poklici.

VYSOKO

NÍZKO

2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu ( ). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka 
pohotovostního režimu. Displej začne blikat.
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3. Stiskněte tlačítko funkce opékání ( ). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm 150 ºC a 02:00. To je výchozí 
nastavení teploty a doby opékání. Nastavení teploty změníte tak, že použijete tlačítka pro zvýšení/snížení teploty ( ), 
jimiž zvolíte teplotu v rozmezí 65 ºC a 230 ºC. Budete-li chtít změnit dobu vaření, opakovaně tiskněte tlačítko zvýšení/
snížení hodnoty časovače ( ), dokud nedosáhnete požadované hodnoty. 

4. Stiskněte tlačítko start/stop ( ). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“. 
5. Multifunkční hrnec se začne zahřívat. Jakmile multifunkční hrnec dosáhne zvolené teploty, ozve se zvukový signál. 
6. Jakmile se jednotka předehřeje na zvolenou teplotu, časovač začne s odpočítáváním času, takže co nejrychleji do 

hrnce vložte potraviny. Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!
7. Až časovač dokončí odpočítávání času a vaření se ukončí, váš multifunkční hrnec vydá třikrát za sebou zvukový 

signál, zeleně se rozsvítí tlačítko start/stop a displej začne blikat. 
8. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci opékání kdykoli zastavit.

Tipy
Pokud při opékání drůbeže chcete dosáhnout hnědší a propečenější kůrčičky, položte maso na prvních 30 minut přípravy 
prsní částí dolů. Poté maso na zbývající dobu přípravy otočte.
Dokonalého opečení masa dosáhnete tak, že před zabalením do alobalu maso necháte zatáhnout. Toho dosáhnete pomocí 
funkce rychlého opékání. Než maso položíte na nástavec, varnou nádobu opatrně vytřete kuchyňskou papírovou utěrkou. 
Tak zabráníte unikání výpeku otvory pro únik páry v poklici.

FUNKCE PEČENÍ
1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny a poté do nádoby vložte nástavec, pokud jej používáte. Nasaďte poklici.
2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu ( ). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka 

pohotovostního režimu. Displej začne blikat. 
3. Stiskněte tlačítko funkce pečení ( ). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm 175 ºC a 01:00. To je výchozí 

nastavení teploty a doby pečení. Nastavení teploty změníte tak, že použijete tlačítka pro zvýšení/snížení teploty ( ), 
jimiž zvolíte teplotu v rozmezí 65 ºC a 230 ºC. Nyní je zapotřebí nastavit dobu pečení. Pomocí tlačítek zvýšení/snížení 
hodnoty časovače ( ) nastavte čas pečení v 5minutových krocích.

4. Stiskněte tlačítko start/stop ( ). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“. 
5. Multifunkční hrnec se začne zahřívat. Jakmile multifunkční hrnec dosáhne zvolené teploty, ozve se zvukový signál. 
6. Jakmile se jednotka předehřeje na zvolenou teplotu, spustí se vaření, takže co nejrychleji do hrnce vložte potraviny. 

Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!
7. Až časovač dokončí odpočítávání času a vaření se ukončí, váš multifunkční hrnec vydá třikrát za sebou zvukový 

signál, zeleně se rozsvítí tlačítko start/stop a displej začne blikat. 
8. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci pečení kdykoli zastavit. Place the cooking bowl into the heating base, then 

place the rack into the cooking bowl if you are using it. Fit the lid.

Tipy 
Určité přísady lze uvařit přímo ve varné nádobě. Dorty a další potraviny s vysokým obsahem tuku/cukru by měly být 
připravovány ve vhodné formě umístěné na oboustranném nástavci. Pokud pečete přímo ve varné nádobě, je zapotřebí ji 
vyložit pečicím papírem, aby se přísady nepřilepily na povrch nádoby.

FUNKCE VAŘENÍ V PÁŘE 
Potraviny připravené v páře jsou zdravé. Tato příprava nevyžaduje žádný tuk a potraviny při ní přicházejí o méně živin a 
vitamínů. Při vaření v páře se potraviny pokládají na oboustranný nástavec, takže jakmile se do varné nádoby nalije voda, 
nepřijdou s ní do styku. Množství vody, které můžete do nádoby nalít, závisí na otočení nástavce. 
1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny a poté do nádoby vložte nástavec do vysoké nebo nízké pozice. Pokud 

nástavec vložíte do nízké pozice, použijte 180 ml studené vody. Vaření v páře bude tak trvat přibližně 5 minut – to 
je ideální doba pro přípravu listové zeleniny a chřestu. Pokud nástavec vložíte do vysoké pozice, použijte 1,2 litru 
studené vody. Toto množství vody vystačí na 45 minut vaření v páře.

2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu ( ). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka 
pohotovostního režimu. Displej začne blikat.
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3. Stiskněte tlačítko funkce vaření v páře ( ). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm HI. Dobu vaření 
naprogramujte pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače ( ). Časovač není nutné nastavovat.

4. Stiskněte tlačítko start/stop ( ). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“. 
5. Multifunkční hrnec se začne zahřívat. Když se rozehřeje na teplotu potřebnou k tvorbě páry, ozve se zvukový signál. 
6. Jakmile se jednotka předehřeje, časovač začne s odpočítáváním času, takže co nejrychleji do hrnce vložte potraviny. 

Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!
7. Až časovač dokončí odpočítávání času a vaření se ukončí, váš multifunkční hrnec vydá třikrát za sebou zvukový 

signál, zeleně se rozsvítí tlačítko start/stop a displej začne blikat. 
8. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci vaření v páře kdykoli zastavit.

Potravina Pozice nástavce Doba vaření Poznámky
Chřest Nízko 4-5 minut Odstraňte zdřevnatělé konce
Špenát Nízko 3-4 minut Celé, očištěné
Mrkev Vysoko 7-10 minut Oloupejte a nakrájejte na plátky silné 5 

mm
Nové brambory Vysoko 15-20 minut Očistěte a ponechte vcelku
Zelí Vysoko 10-15 minut Nakrájejte na čtvrtky, odstraňte stonek
Brokolice Vysoko 5-8 minut Odřízněte stonek a rozeberte na růžičky
Kukuřičný klas Vysoko 10-15 minut Celý, odstraňte slupku
Pórek Vysoko 8-10 minut Očistěte a nakrájejte na kolečka silná 1 

cm
Květák Vysoko 5-10 minut Rozeberte na růžičky
Lusky cukrového 
hrášku

Vysoko 5-8 minut Odřízněte špičku a stonek, ponechte 
vcelku

Růžičková kapusta Vysoko 10-15 minut Oloupejte a na spodní straně nařízněte 
do kříže

Celer Vysoko 5-10 minut Ponechte vcelku nebo nakrájejte na kostky
Máslová dýně Vysoko 10-12 minut Oloupejte a nakrájejte na kostky o straně 

2 cm
Sladké brambory Vysoko 8-12 minut Oloupejte a nakrájejte na kostky o straně 

2 cm
Filet z kuřete Vysoko 10-15 minut v závislosti 

na velikosti
Očistěte a ponechte vcelku  

Filet z lososa Vysoko 6-10 minut dv závislosti 
na velikosti

V případě potřeby okořeňte

Celá malá ryba Vysoko 10-15 minut v závislosti 
na velikosti

Rybu zbavte vnitřností, vypláchněte ji a 
osušte

Celé krevety Vysoko 5-7 minut Omyjte a osušte
Knedlíčky Dim Sum Vysoko Vařte podle instrukcí na obalu
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Bezpečnostní funkce pro případ vaření bez vody
Pokud při vaření v páře dojde voda, bezpečnostní funkce váš multifunkční hrnec automaticky vypne. Pokud se tak stane, na 
displeji se objeví OFF. Jakmile dokončíte vaření v páře a vaše potraviny budou dostatečně uvařené, jednoduše multifunkční 
hrnec vypněte. Pokud však ve vaření v páře potřebujete pokračovat, či pokud chcete v páře uvařit další potraviny, 
postupujte takto: 
1. Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu (symbol) multifunkční hrnec vypněte ( ).
2. Do varné nádoby dolijte požadované množství studené vody (minimálně 180 ml).
3. Na 2 minuty multifunkční hrnec odstavte, aby se resetovala jeho bezpečnostní funkce pro případ vaření bez vody.
4. Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu ( ) multifunkční hrnec zase zapněte.  
5. Stiskněte tlačítko funkce vaření v páře ( ).
6. Stiskněte tlačítko start/stop ( ). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“. Jakmile bude 

předehřev jednotky u konce, můžete ve vaření pokračovat.
7. Pokud se na displeji nezobrazuje „PreHeating“, pak multifunkční hrnec vypněte a než budete opět pokračovat od kroku 

4, nechte ho ještě chvíli vychladnout.
Vaření rýže ve vašem multifunkčním hrnci
Není zapotřebí nastavovat časovač, neboť jakmile se rýže uvaří, multifunkční hrnec se automaticky vypne.
Doba vaření se může lišit, ale uvařit například 2 hrníčky oprané bílé rýže trvá zhruba 10 minut (včetně předehřevu).
• Bílou nepředvařenou rýži vždy před vařením propláchněte ve studené vodě. Nechte ji 5 minut oschnout.
• Nejprve do varné nádoby nalijte vodu a poté přidejte propláchnutou rýži. Rýži rovnoměrně rozprostřete.
• Rýži do jednotky vložte ještě před tím, než jednotku předehřejete.
• Je naprosto zásadní, abyste vodu a rýži odměřili pomocí odměrky, která je součástí balení multifunkčního hrnce. 

Neodhadujte. 
• Vždy používejte studenou vodu.
• Při vaření v páře vždy nasaďte poklici.
• Rýži není nutné během vaření míchat.
• Jakmile bude hotová, multifunkční hrnec se automaticky vypne. Pokud však rýži v hrnci ponecháte ještě o minutu či 

dvě déle, ještě více změkne.

Bílá rýže Basmati

Množství nepředvařené rýže Množství studené vody Počet porcí uvařené rýže

12 13 24

10 11 20

8 10 16

6 7.5 12

4 5 8

2 2.5 4

Hnědá rýže

Množství nepředvařené rýže Množství studené vody Počet porcí uvařené rýže

10 14 20

8 11.5 16

6 8.5 12

4 6.5 8

2 3.5 4
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ČIŠTĚNÍ
Nikdy neponořujte žádnou část ohřívací základny ani napájecího kabelu či zástrčky do vody 
ani jiné tekutiny.
• Před čištěním multifunkční hrnec VŽDY odpojte ze zásuvky a nechte jej zchladnout.
• Poklici, oboustranný nástavec, varnou nádobu i odměrku na rýži myjte v horké mýdlové vodě. Poté vše opláchněte a 

důkladně osušte. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky ani drátěnku. Zbytky zpravidla odstraníte hadříkem, 
houbičkou nebo gumovou stěrkou. Skvrny od vody z povrchu varné nádoby odstraníte tak, že nádobu necháte 30 
minut odmočit v roztoku octa či citronové šťávy a teplé vody. Důkladně opláchněte a poté vysušte. 

• Poklice a oboustranný nástavec lze také mýt v myčce. Ačkoliv varnou nádobu lze mýt v myčce, doporučujeme vám ji 
mýt pouze ručně.

• Vnější část ohřívací základny lze očistit měkkým hadříkem navlhčeným v teplé mýdlové vodě. Všechny části důkladně 
osušte. Nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky. 

• Veškerý servis přenechejte odborníkům.

ZÁRUKA 
Doklad o koupi přístroje pečlivě uschovejte. Je potřeba při reklamaci v rámci této záruky.
Tento výrobek podléhá 2 leté záruční době od data zakoupení, jak je uvedeno dále v dokumentu. 
Pokud během záruční doby dojde k nepravděpodobné situaci, že přístroj přestane fungovat kvůli konstrukční či výrobní 
závadě, dopravte ho do prodejny, kde jste jej zakoupili, včetně dokladu o koupi a tohoto záručního listu.
Práva a výhody v rámci této záruky doplňují vaše zákonná práva, která nejsou touto zárukou dotčena. Pouze Jarden 
Consumer Solutions (Europe) Limited (dále jen „JCS (Europe)“) má právo měnit tyto podmínky.
JCS (Europe) se během záruční doby zavazuje  k bezúplatné opravě či náhradě přístroje nebo jakékoli součásti, která 
řádně nefunguje, za těchto podmínek:
• na daný problém neprodleně upozorníte příslušnou prodejnu nebo JCS (Europe), a
• na zařízení nebyly provedeny žádné změny, zařízení nebylo poškozeno ani používáno nesprávným způsobem nebo 

opraveno osobou, která nemá oprávnění JCS (Europe).
Tato záruka se nevztahuje na závady, k nimž dojde nesprávným užitím, poškozením, zneužitím, zavedením nesprávného 
napětí, vyšší mocí či událostmi, nad nimiž JCS (Europe) nemá kontrolu, opravou či úpravou někoho jiného než osoby, která 
má oprávnění JCS (Europe), nebo kvůli jiným postupům než jsou popsány  v návodu k obsluze. Tato záruka 
se navíc nevztahuje na běžné opotřebení včetně – ale bez omezení jen na ně – menších barevných změn a poškrábaní 
povrchu.
Práva v rámci této záruky se týkají pouze osoby, která zařízení původně zakoupila, a nelze je rozšířit na komerční ani 
komunální využití.
Pokud se na vaše zařízení vztahuje záruka specifická pro konkrétní stát nebo pokud byl k zařízení přiložen záruční list, 
najdete další informace v podmínkách dané záruky nebo je získáte od místního autorizovaného prodejce.
Toto označení znamená, že výrobek nelze likvidovat společně s dalším odpadem z domácnosti a v rámci celé EU je 
třeba ho zlikvidovat odděleně. Pro zabránění vzniku případných škod na prostředí a zdraví lidí v důsledku nekontrolované 
likvidace odpadu  obsahujícího nebezpečné látky zajistěte jeho odpovědnou recyklaci a přispějte tak k trvale udržitelnému 
opětovnému využití materiálů a zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte prosím vám dostupné systémy vracení a 
sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek koupili. Ten může tento výrobek převzít pro jeho bezpečnou 
recyklaci. 

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK
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For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.crockpoteurope.com

email: enquiriesEurope@jardencs.com
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