
Multifunkčné varné a tlakové centrum

Pred prvým použitím si pozorne preštudujte tento návod na použitie. 
COMBIVAR BIOPAN vám potom bude slúžiť čo najlepšie.

EL 7979
(SC-100J)

Elektrický multifunkčný/tlakový hrniec

SK - Návod na obsluhu

Vážení zákazníci, pokrokový keramický materiál BIOPAN patrí k špičke na svetovom trhu 
nepriľnavých povrchov. V priebehu používania môže dôjsť k miernej zmene farebného 
odtieňa nepriľnavej plochy. Na určitých miestach môže dôjsť k stmavnutiu povrchu. 
Tieto farebné zmeny vznikajú prirodzeným pôsobením vyšších teplôt v kombinácii s tukmi 
pripravovaných jedál. Akákoľvek zmena farby keramického povrchu BIOPAN však nemá 
vplyv na úžitkovú vlastnosť výrobku, ani neznižuje účinok samotného keramického povrchu. 
Pretože ide o prirodzený proces, nie je zmena farby povrchu dôvodom k reklamácii 
výrobku. Treba mať na pamäti, že keramický materiál BIOPAN je zdravou alternatívou 
k nebezpečným a často toxickým materiálom, ktoré používajú iné firmy. Ide nám o vašu 
spokojnosť a ochranu zdravia.

Prajeme vám mnoho kulinárskych zážitkov s multifunkčným zariadením COMBIVAR BIOPAN. 
Iste objavíte nespočetné množstvo výhod a postupov, ktoré prináša jeden jediný prístroj.

BIOPAN®
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Elektrický MULTIFUNKČNÝ a tlakový hrniec COMBIVAR BIOPAN  je druh novo navrhnutého 
kuchynského prístroja, ktorý vyniká najmodernejšou technológiou prípravy rôznych pokrmov 
s ohľadom na požiadavky modernej gastronómie. COMBIVAR BIOPAN je najideálnejším 
kuchynským prístrojom každej modernej rodiny. Má nadčasový dizajn, modernú konštrukciu a tvar, 
je bezpečný a ľahko sa obsluhuje. Je dostatočne veľký i pre početnú rodinu. V jednom prístroji 
sa ukrýva hneď niekoľko pomocníkov.

1 V porovnaní s klasickým tlakovým hrncom je rýchlosť varenia omnoho vyššia. Pri príprave jedla šetrí 
   cca 20 % času a viac než 20 % elektrickej energie. Pri príprave kaše a polievky šetrí až 40 % času 
   a viac než 50 % elektrickej energie.
2 V porovnaní s bežným tlakovým hrncom je bezpečnejší. Má 7 druhov bezpečnostných poistiek, ktoré 
   zabraňujú nebezpečenstvu výbuchu a spálenia jedla.
3 Možno ho nastaviť presne podľa vašich individuálnych požiadaviek.
4 Oproti mikrovlnnej rúre zachováva úplnú nutričnú hodnotu potravín, nepremieňa vlhkosť na paru 
   a nevysiela potenciálne žiarenie.

1. Bezpečnostná poistka na otváranie a zatváranie – zaistí, aby sa COMBIVAR nedal použiť na 
    varenie pod tlakom v prípade, že veko nie je na nádobe dobre usadené. Naopak – nedá 
    sa otvoriť, keď je vo vnútri tlak.
2. Bezpečnostné zariadenie regulácie tlaku – ak je dosiahnutý vyšší tlak než aký bol vopred 
    nastavený, dôjde k automatickému prerušeniu prívodu energie (zastaveniu ďalšieho ohrevu 
    s cieľom zaistiť stabilizáciu tlaku).
3. Bezpečnostné zariadenie na obmedzenie tlaku – v prípade, že regulátor teploty a tlaku 
    nefunguje a dôjde k prekročeniu maximálneho tlaku, sa spustí bezpečnostná poistka 
    na obmedzenie tlaku a tlak bude automaticky korigovaný pomocou odvzdušňovacieho ventilu.
4. Protiblokovací systém – zabraňuje zanášaniu ventilu potravinami a zaisťuje plynulý odťah 
    vzduchu.
5. Bezpečnostné zariadenie na uvoľnenie tlaku – v dolnej časti ohrievacej dosky je umiestnená 
    pružná konštrukcia. V prípade, že všetky uvedené bezpečnostné zariadenia nefungujú 
    a tlak vo vnútornej nádobe dosiahne maximálnu hodnotu, vnútorná nádoba sa automaticky 
    spustí dolu a prebytočný vzduch vypustí okrajom veka tak, aby nedošlo k explózii.
6. Bezpečnostná poistka na obmedzenie teploty – hneď ako je vnútorná nádoba prázdna 
    a teplota presiahne vopred nastavenú hodnotu, dôjde k automatickému prerušeniu prívodu 
    energie/ohrevu, ktorý sa automaticky obnoví po tom, čo teplota opäť klesne.
7. Bezpečnostné zariadenie pre nadmernú teplotu – v prípade, že vnútorná teplota dosiahne 
    maximálnu hodnotu, dôjde k automatickému prerušeniu prívodu energie, 
    ktorý sa už neobnoví.

V porovnaní s inými hrncami má nasledujúce výhody:

Bezpečnostné opatrenia – až 7-násobné automatické istenie prístroja

COMBIVAR BIOPAN má funkcie:
1 Fritéza
2 Panvica na smaženie
3 Hrniec na pomalé varenie (SOUS VIDE)
4 Jogurtovač
5 Kysiareň cesta
6 Zariadenie na fermentáciu potravín
7 Klasický hrniec
8 Tlakový hrniec
9 Zariadenie na udržovanie teploty hotových jedál
10 Zariadenie na prípravu čerstvého syra
11 Zariadenie na sterilizovanie
12 Panvica na pečenie
13 Parný hrniec
14 Ryžovar
15 Mliekovar

str. 2
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5-6
str. 7
str. 7-8
str. 8
str. 9-11
str. 12-14
str. 14-15
str. 15
str. 16
str. 16
str. 17

Pri vývoji prístroja COMBIVAR 
BIOPAN z nášho inovatívneho 
radu SYSTEMAT sme vychádzali 
z požiadaviek našich zákazníkov. 
Cieľom je dokázať, že každá 
rodina môže využívať 
najmodernejšiu kuchynskú 
techniku bez obáv, že by bola 
obsluha náročná. Namiesto 
niekoľkých spotrebičov vám teraz 
stačí len jeden: multifunkčné varné 
a tlakové centrum COMBIVAR 
BIOPAN.



Názvy súčastí
Spôsob otvárania/zatvárania veka a demontáž

Príslušenstvo:

Odmerka

Lyžica na potraviny

Napájacia šnúra

Ventil regulácie tlaku

Držadlo veka

Veko

Protiblokovací kryt

Tesniaci krúžok

Medzikružie

(obr. 1)

(obr. 2) (obr. 3) (obr. 4)

(obr. 5) (obr. 6) (obr. 7)

Ovládací panel IMD

Otočný gombík

Plavákový ventil
Rukoväť

Hliníková doska

Vnútorná nádoba BIOPAN

Ucho

Plášť z nehrdzavejúcej ocele

Základňa

Plášť z nehrdzavejúcej ocele

1. Spôsob otvárania veka
Keď je veko v zavretej polohe (pozri obr. 2), uchopte držadlo, otáčajte v smere hodinových 
ručičiek do polohy otvoreného veka (pozri obr. 3), podržte držadlo a odklopte veko 
do zvislej polohy (pozri obr. 4).

2. Spôsob zatvárania veka
Keď je veko vo zvislej polohe (pozri obr. 5), uchopte držadlo, priklopte veko do otvorenej 
polohy (pozri obr. 6) a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek do polohy zavretého 
veka (pozri obr. 7).

3. Spôsob demontáže veka (pri čistení)
Keď je veko vo zvislej polohe (pozri obr. 8), uchopte ho oboma rukami a otočte ho do výšky 
cca 15 cm v rovine s bokom nádoby (pozri obr. 9). Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek 
do polohy oddeleného veka (pozri obr. 10). Vytiahnite veko nahor (pozri obr. 11).
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(obr. 8) (obr. 9) (obr. 10) (obr. 11) (obr. 16)

(obr. 18)

(obr. 21) (obr. 22)

(obr. 19) (obr. 20)

(obr. 17)

(obr. 12) (obr. 13) (obr. 14) (obr. 15)

Pri otáčaní veka držte veko otočené do výšky cca 15 cm v rovine s bokom nádoby, aby bolo 
otáčanie a odobratie plynulejšie.

Pri otáčaní veka držte veko otočené do výšky cca 15 cm v rovine s bokom nádoby, 
aby otáčanie a odobratie bolo plynulejšie.

1. Otvorte veko: Uchopte držadlo veka, otočte ho v smere hodinových ručičiek a potom držadlo 
zdvihnite (pozri obr. 16 a 17).

4. Spôsob montáže
Uchopte veko oboma rukami, v polohe s oddeleným vekom, otočte veko do výšky cca 15 cm 
v rovine s bokom nádoby (pozri obr. 12). Nasaďte veko do vedenia v obale nádoby, otáčajte 
v smere hodinových ručičiek do polohy otvoreného veka (pozri obr. 13), (pozri obr. 14) 
a potom môžete spustiť nádobu (pozri obr. 15).

2. Vyberte vnútornú nádobu a vložte do nej potraviny. Celkové množstvo potravín nesmie 
prekračovať 4/5 výšky vnútornej nádoby. Celkové množstvo ľahko sa rozpínajúcich potravín 
(ako sú napríklad strukoviny) nesmie prekračovať 1/5 výšky vnútornej nádoby. Nepoužívajte 
vnútornú nádobu na preplachovanie ryže, aby ste predišli opotrebeniu obrusovaním 
(pozri obr. 18, 19 a 20).

3. Pri varení: množstvo jedla, ktoré je hrniec (6 l) schopný pojať, je 12 hrnčekov, a pomer medzi 
vodou a jedlom je 1:1. Pri príprave kaše je pomer medzi vodou a jedlom 8:1. Tento pomer je len 
orientačný a možno ho samozrejme upraviť podľa svojich požiadaviek, potrieb a skúseností.

4. Pred vložením vnútornej nádoby do vnútorného obalu najprv očistite základnú a ohrievaciu 
dosku a uistite sa, že je povrch suchý a nie sú na ňom cudzie predmety. Niekoľkokrát otočte 
vnútornú nádobu, aby ste sa uistili, že je správne uložená na ohrievacej 
doske (pozri obr. 21 a 22).

Návod na obsluhu



5. Zavrite veko. Pred zavretím skontrolujte, či je tesnenie správne nasadené do vnútornej nádoby 
a rovnako pootočte protiblokovacie zariadenie, aby ste sa uistili, že je rovnomerne rozložené 
na oceľovom krúžku. Potom uchopte držadlo a otočte ním.

Keď je spotrebič zapnutý, ukazovateľ bude indikovať „O“. Ak do 30 sekúnd nevyberiete 
žiadnu funkciu, všetky kontrolky sa zhasnú. Na displeji sa potom objaví „F“.
Stlačte súčasne tlačidlo „Time“ (čas) a „Temperature“ (teplota). Ukazovateľ zvuku 
zabliká. Nastaví sa zvuk od 1 do 4.
Pracovný režim s funkciou odloženého štartu a ukazovateľ nastavenia. 
Keď je funkcia aktivovaná, na displeji uvidíte odpočítavanie času.

Ukazovateľ nastavenia času. Pri nastavovaní času ukazovateľ bliká.

Ukazovateľ nastavenia teploty. Ukazovateľ bliká, keď nastavujete teplotu 
v programoch varenia v režime multifunkčného hrnca.
Ukazovateľ času varenia. Počas programu varenia uvidíte na displeji vopred 
nastavený čas a odpočítavanie času.
Ukazovateľ informuje o vybranom type surovín v programoch varenia: MEAT/
POULTRY/FISH/VEGETABLES (MÄSO/HYDINA/RYBY/ZELENINA).
Funkciu teploty možno nastaviť: Multicooker (multifunkčný hrniec), Fry (smaženie), 
Cake (pečenie), Cheese (syr), Crispy (kôrka), Omelette (omeleta).

 Udržovanie teploty. Udržujte v teplote nastavenej na 70 °C. Displej neukazuje stupne.Keeping warm/ cancel
Udržovanie teploty/ Zrušiť

Product selection / 
Výber suroviny

Chef/Šéfkuchár

Delay/
Odložený štart

Time/Čas

Rice/Ryža

Soup/Polievka

Stew/Dusenie

Temperature/
Teplota

Multicook/ 
Multifunkčné varenie

Start/Štart

Stlačením tohto tlačidla môžete vybrať: MEAT/POULTRY/FISH/VEGETABLES (MÄSO/HYDINA/RYBY/
ZELENINA). Predpokladom však je, aby toto tlačidlo výberu suroviny bolo vidieť až po výbere funkcie.

Vopred nastavený čas je 2 minúty a môžete použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vyberte jednu funkciu a stlačte tlačidlo odloženého štartu.

Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť čas podľa svojich potrieb.

Tlačidlo „Štart“. Pridržanie tlačidla na 5 sekúnd automaticky vypína a spúšťa.

Vopred nastavený čas je 10 minút. Stlačenie tohto tlačidla rozsvieti tlačidlo „Time“ (čas) 
a možno použiť tlačidlo odloženého štartu.
Vopred nastavený čas je 25 minút. Stlačenie tohto tlačidla rozsvieti tlačidlo „Time“ (čas), 
tlačidlo výberu surovín a možno použiť tlačidlo odloženého štartu.
Vopred nastavený čas je 35 minút. Stlačenie tohto tlačidla rozsvieti tlačidlo „Time“ (čas), 
tlačidlo výberu surovín a možno použiť tlačidlo odloženého štartu.

Pri stlačení tohto tlačidla bude blikať TC a 188 °C. Môžete nastaviť teplotu.

Vopred nastavený čas je 10 minút, teplotu možno nastaviť od 30 °C do 180 °C, 
vopred nastavená teplota je 30 °C a možno použiť tlačidlo odloženého štartu.

Displej má žltú farbu. Na displeji môžete vidieť nasledujúce údaje:

(obr. 23) (obr. 24)

Displej

Ovládací panel

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
BEZ

TLAKU

Dôležité upozornenie!!!
Pri používaní funkcie tlaku 
(tlakové varenie) musí kryt 
odvzdušňovacieho ventilu 

tesniť a šípka musí byť 
nastavená na štítok 
tesnenia (obr. 23).

Pri používaní funkcie bez tlaku 
(netlakové varenie, 

smaženie, fritovanie atď.) 
musí byť kryt 

odvzdušňovacieho ventilu 
otvorený a šípka musí byť 
nastavená na štítok úniku 

(obr. 24).



Kysnutie cesta, príprava jogurtu, výroba octu
Fermentácia
Sparovanie zeleného čaju, ohrievanie detského jedla
Príprava mäsa vo varnom vrecúšku, príprava punču
Pasterizácia, sparovanie bieleho čaju, príprava vareného vína
Príprava cottage syra, sparovanie červeného čaju, pre suroviny vyžadujúce dlhý čas prípravy
Príprava mliečnej kaše, výroba džemu a marmelád
Sterilizácia, príprava huspeniny a aspiku
Varenie kolena, príprava cukorného sirupu
Príprava jedál v jednom hrnci, dusenie mäsa
Smaženie predvarených jedál na kôrku
Pečenie zeleniny, rýb a mäsa vo fólii
Smaženie zeleniny a rýb
Smaženie mäsa a hydiny, fritovanie

Odporúčaná teplota pre rôzne druhy surovín pre varenie s programom „Multicooker“ (multifunkčný hrniec)

DRUH SUROVINY

FUNKCIA ODLOŽENÝ ŠTART

FUNKCIA

Teplota (°C) Pokrm alebo spôsob varenia

Funkcia <Product type> (druh suroviny) je k dispozícii v niektorých programoch varenia: 
<Soup> (polievka), <Steam> (príprava v pare), <Stew> (dusenie). Čas varenia je rôzny podľa 
druhu suroviny. V multifunkčnom hrnci sú k dispozícii štyri druhy surovín: <Meat> (mäso), 
<Poultry> (hydina), <Fish> (ryby), <Vegetables> (zelenina).

Výber druhu suroviny: 
Vyberte požadovaný program pomocou ovládacieho           kolieska . 
Funkcia je k dispozícii v ďalších programoch: Porridge (kaša), Steam (príprava v pare), Slow 
Stew (pomalé dusenie), Cheese (syr), Cake (pečenie), Crispy (kôrka), Cereals (obilniny), 
Galantine (huspenina), Wine (víno), Pilaw (pilaf/rizoto), Jam (džem), Youghurt (jogurt), Omelette 
(omeleta).

Na displeji sa objaví maximálny čas aktuálneho programu varenia. Stlačte tlačidlo  
na výber požadovaného druhu suroviny. Na displeji sa objaví ukazovateľ pre všetky druhy 
surovín .

Ďalej sa na displeji objaví ukazovateľ času                       s aktuálnym časom vybraného typu 
suroviny.

Po tom, čo vyberiete požadovaný druh suroviny, stlačte tlačidlo           na spustenie programu 
varenia alebo ho krátko stlačte na potvrdenie vybraného druhu suroviny a na ďalšie 
nastavenie času.

Funkcia         sa používa na odloženie štartu varenia. 

Vopred nastavený čas funkcie odloženého štartu je 24 hodín. 

Pomocou tlačidla           môžete nastaviť iný čas.

Otočením ovládacieho kolieska          vyberte program. Ak potrebujete program «Chef» 
(šéfkuchár), vyberte tlačidlo.
Stlačte tlačidlo funkcie odloženého štartu. 
Na displeji sa objaví ukazovateľ funkcie odloženého štartu        . Pomocou ovládacieho kolieska 
nastavte čas odloženého štartu. Interval je 5 minút.

Porridge/ Kaša

Steam/ 
Príprava v pare

Fry/ Smaženie

Slow Stew/
Pomalé dusenie

Cheese/ Syr

Cake /Pečenie

Crispy/Kôrka

Cereals/Obilniny

Galantine /
Huspenina

Wine/ Víno

Pilaw / Pilaf

Jam/ Džem

Yoghurt / Jogurt

Omelette/ Omeleta

Vopred nastavený čas je 10 minút a môžete použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vopred nastavený čas je 45 minút, teplotu možno nastaviť od 30 °C do 180 °C, 
vopred nastavená teplota je 170 °C.
Předem nastavená doba je 2 hodiny, teplota je nastavená na 95 °C. Nenastavujte! 
Je možné použít tlačítko odloženého startu.
Vopred nastavený čas je 15 minút, teplotu možno nastaviť od 30 °C do 180 °C, 
vopred nastavená teplota je 100 °C. Možno použiť tlačidlo odloženého štartu.
Vopred nastavený čas je 40 minút, teplotu možno nastaviť od 30 °C do 180 °C, 
vopred nastavená teplota je 140 °C. Možno použiť tlačidlo odloženého štartu.
Vopred nastavený čas je 1 hodina, teplotu možno nastaviť od 30 °C do 180 °C, 
vopred nastavená teplota je 160 °C. Možno použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vopred nastavený čas je 35 minút a môžete použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vopred nastavený čas je 45 minút a môžete použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vopred nastavený čas je 8 hodín, teplota je nastavená na 40 °C. Nenastavujte! 
Možno použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vopred nastavený čas je 15 minút a môžete použiť tlačidlo odloženého štartu.

Vopred nastavený čas je 10 minút, teplota je nastavená na 100 °C. Nenastavujte! 
Možno použiť tlačidlo odloženého štartu.
Vopred nastavený čas je 5 hodín, teplota je nastavená na 40 °C. Nenastavujte! 
Možno použiť tlačidlo odloženého štartu. Čas možno nastaviť od 5 do 9 hodín.
Vopred nastavený čas je 10 minút, teplotu možno nastaviť od 30 °C do 180 °C, 
vopred nastavená teplota je 140 °C.

Vopred nastavený čas je 10 minút a môžete použiť tlačidlo odloženého štartu.

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
POD

TLAKOM

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU

Varenie
BEZ

TLAKU



Stlačte tlačidlo uprostred        .

Na displeji sa objaví odpočítavanie času funkcie odloženého štartu. Počas chodu funkcie na 

displeji svieti ukazovateľ funkcie odloženého štartu        .

Čas funkcie odloženého štartu môžete nastaviť v režime bežiacej funkcie. 

Stlačte tlačidlo nastavenia času         . Na displeji sa objaví blikajúci ukazovateľ nastavenia 

času         a blikajúci ukazovateľ času                      . 

Pomocou ovládacieho kolieska nastavte čas od 5 minút do 24 hodín s intervalom 5 minút.

Po uplynutí funkcie odloženého štartu sa spustí varenie.

• Čas varenia nie je zahrnutý do času funkcie «Start delay» (odložený štart). 
• Funkcia «Start delay» (odložený štart) nie je k dispozícii v nasledujúcich programoch 
    varenia: «Fry» (smaženie), «Omelette» (omeleta).
• Nenechávajte suroviny v nádobe multifunkčného hrnca dlhšie než 12 hodín – niektoré 
    suroviny by sa mohli skaziť. Pri plánovaní času odloženého štartu myslite na charakteristické 
    vlastnosti surovín.
• Nezabudnite, že po uplynutí funkcie odloženého štartu sa začne odpočítavanie času varenia 
    v niektorých programoch až po tom, čo multifunkčný hrniec dosiahne pracovnú teplotu.

Funkcia «Keep warm» (udržovanie teploty) sa používa na udržovanie teploty uvareného jedla. 
Maximálny čas funkcie «Keep warm» je 24 hodín. Funkcia «Keep Warm» nasleduje automaticky 
po každom programe varenia (s výnimkou programov «Fry, Wine, Yoghurt» (smaženie, víno, 
jogurt). Funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty) môžete ručne obnoviť v programe «Yoghurt» 
(jogurt). Inak nie je možné funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty) v programe zapnúť.

Ak funkcia «Keep warm» (udržovanie teploty) nasleduje po programe varenia, ukazovateľ 
funkcie «Keep warm»           na ovládacom paneli svieti.

Multifunkčný hrniec prejde do stavu «Keep warm» automaticky na konci programu varenia. 
Hodnotu času funkcie «Keep warm» (udržovanie teploty) uvidíte priamo na displeji.

Ak ukazovateľ funkcie «Keep warm»            (udržovanie teploty) nesvieti, program varenia 
skončí bez «Keep warm» (udržovanie teploty).

V režime bežiaceho programu a v režime bežiacej funkcie «Start delay» (odložený štart)
môžete funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty) zrušiť. 
Udržovanie teploty         v režime bežiaceho procesu varenia. 

Funkcia «Keep warm» sa zruší a ukazovateľ funkcie «Keep warm» (udržovanie teploty)            
nesvieti. Funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty) obnovíte opätovným stlačením tlačidla. 

Ukazovateľ funkcie «Keep warm» (udržovanie teploty)            znovu svieti.

Na konci programu varenia 
Ak chcete zrušiť funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty)            na konci programu varenia, 
stlačte tlačidlo . 
Ukazovateľ funkcie «Keep warm» (udržovanie teploty)           nesvieti a funkcia «Keep warm» 
(udržovanie teploty) sa zruší.

Funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty) obnovíte opätovným stlačením tlačidla             . 

Ukazovateľ funkcie «Keep warm» (udržovanie teploty)            znovu svieti.

I keď je možné nastaviť funkciu «Keep warm» (udržovanie teploty) až na 24 hodín, 
nenechávajte pokrm príliš dlho vo funkcii «Keep warm» (udržovanie teploty). 
Uvarený pokrm by sa mohol skaziť.

Ak chcete ohriať hotové jedlo, stlačte tlačidlo WARM UP FUNCTION (FUNKCIA 

OHRIEVANIA). Ak chcete ohriať hotové jedlo, stlačte tlačidlo          , bez toho, aby ste vybrali 

program varenia. Ukazovateľ funkcie «Keep warm» (udržovanie teploty)            svieti. 

Spotrebič začne ohrievať hotové jedlo. 

Ak chcete ohrievanie zrušiť, stlačte tlačidlo            .

POZNÁMKA:

Zrušenie funkcie udržovania teploty

UPOZORNENIE:

FUNKCIA OHRIEVANIA

FUNKCIA UDRŽOVANIA TEPLOTY



ZRUŠENIE

OVLÁDANIE HLASITOSTI

VARENIE V REŽIMOCH MULTIFUNKČNÉHO HRNCA A TLAKOVÉHO HRNCA

TLAKOVÉ VARENIE (REŽIM TLAKOVÉHO HRNCA)

VARENIE BEZ TLAKU (V REŽIME MULTIFUNKČNÉHO HRNCA)

Stlačením tlačidla           zrušíte vybraný program alebo funkciu.

Súčasným stlačením tlačidiel       a         začnete nastavenie hlasitosti. Môžete prejsť 

do režimu ovládania hlasitosti. Na displeji bliká ukazovateľ hlasitosti             a úroveň 

hlasitosti zmeníte otáčaním ovládacieho kolieska           .

Hlasitosť možno nastaviť od 0 do 4 a všetky hodnoty vidieť na displeji.

• Pri otváraní veka uchopte držadlo veka a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek 
    do otvorenej polohy. Potom veko zdvihnite.
• Vyberte vnútornú nádobu z obalu 
    multifunkčného hrnca.
• Naplňte nádobu surovinami a vodou tak, 
    aby hladina surovín a vody nebola vyššie než značka „FULL“. 

Na varenie bez tlaku používajte programy: <Fry> smaženie <Omelette> omeleta <Cake> pečenie
<Slow stew> pomalé dusenie <Jam> džem <Yoghurt > jogurt <Multifuction> multifunkčné varenie
 Veko multifunkčného hrnca nechajte otvorené alebo ho zavrite. Záleží to na danom programe 
varenia a recepte. Zavretie:
• Skontrolujte, či tesniaci krúžok správne sedí. 
    Je zakázané používať spotrebič 
    bez tesniaceho krúžku.
• Uchopte držadlo veka a zavrite spotrebič vekom.
• Otáčajte vekom proti smeru hodinových 
    ručičiek, kým sa nezastaví.

• Pri varení bez tlaku NECHAJTE POISTNÝ VENTIL OTVORENÝ           .

• Otočte ovládacím kolieskom          , kým neuvidíte ukazovateľ požadovaného programu varenia 

    na displeji.

• Na displeji sa objaví vopred nastavený čas varenia a teplota.

• Na displeji sa objaví dynamická značka, kým teplota nedosiahne prevádzkovú hodnotu. 

    Hneď ako teplota dosiahne prevádzkovú hodnotu, začne sa odpočítavanie času.

• Na konci varenia zaznie zvukový signál a multifunkčný hrniec automaticky prejde do režimu 

    <Keep warm> (udržovanie teploty) (s výnimkou programov <Fry>, <Wine>, <Yoghurt> 

    (smaženie, víno, jogurt), pretože funkcia <Keep warm> (udržovanie teploty) v týchto 

    programoch nie je dostupná). Na displeji sa objaví ukazovateľ funkcie 

    <Keep warm> (udržovanie teploty)            .

• Na konci varenia spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.

Ďalšie programy používajú technológiu tlakového varenia: <Soup> <Stew> <Porridge> <Steam>

<Chef> <Rice> (polievka, dusenie, kaša, príprava v pare, šéfkuchár, ryža) atď.

Pri tlakovom varení:

Zavrite veko multifunkčného hrnca:

• Skontrolujte, či tesniaci krúžok správne sedí. 

    Je zakázané používať spotrebič bez tesniaceho krúžku.

• Uchopte držadlo veka a zavrite spotrebič vekom.

• Otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.

Zavrite poistný ventil podľa obrázku:                         .

Otočte ovládacím kolieskom           , kým neuvidíte ukazovateľ požadovaného programu varenia 

na displeji. Následne stlačte tlačidlo „Štart“ na spustenie programu.



• V programoch: <Steam><Stew> (príprava v pare, dusenie) môžete vybrať druh suroviny. Ďalšie 

    druhy surovín sú k dispozíci v týchto programoch: <Meat><Poultry><Fish><Vegetables> (mäso, 

    hydina, ryby, zelenina). Druh suroviny vyberiete stlačením tlačidla <Product selection> (Výber 

    suroviny)         a držte ho stlačené, kým sa na displeji neobjaví ukazovateľ požadovanej 

    suroviny:                            .

• Potvrďte výber požadovanej suroviny stlačením tlačidla        .

• Hneď ako systém dosiahne prevádzkovú teplotu, začne sa odpočítavanie programov <Soup>

    <Stew><Porridge><Steam> (polievka, dusenie, kaša, príprava v pare). Na displeji sa objaví 

    dynamická značka, kým teplota nedosiahne prevádzkovú hodnotu. Hneď ako teplota dosiahne 

    prevádzkovú hodnotu, začne sa odpočítavanie času.

• Na konci varenia zaznie zvukový signál a multifunkčný hrniec automaticky prejde do režimu 

    <Keep warm> (udržovanie teploty). Na displeji sa objaví ukazovateľ funkcie <Keep warm> 

    (udržovanie teploty)          .

• Na konci varenia spotrebič odpojte zo zásuvky. Tlak vo vnútri multifunkčného hrnca musíte 

    znížiť. Otvorte poistný ventil. Horúca para vyjde von a tlak vo vnútri klesá             .

UPOZORNENIE: Buďte veľmi opatrní – para je veľmi horúca! Po znížení tlaku vo vnútri multifunkčného 
hrnca z otvoru na uvoľnenie pary nevychádza žiadna para a plavákový ventil klesne do najnižšej 
polohy. Potom otvorte veko. Nikdy neotvárajte veko silou.

• Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky.

• Dajte spotrebič vychladnúť.

• Na umývanie spotrebiča a príslušenstva nepoužívajte chemické a abrazívne čistiace prostriedky.

• Do spotrebiča nesmie vniknúť voda.

• Vnútornú nádobu BIOPAN (Inner pot) neumývajte v umývačke na riad. Nepoužívajte abrazívne 
čistiace prípravky ani pomôcky (piesky, krémy, drôtenky). Umývanie vnútornej nádoby BIOPAN 
je veľmi ľahké a postačí len teplá voda s kvapkou prostriedku na umývanie riadu.

• Otrite obal multifunkčného hrnca a veko mokrou textíliou a osušte.

• Lapač kondenzátu v zadnej časti prístroje slúži na zachytávanie kondenzovanej vody. Opatrne 

    ho odoberte, kondenzát vylejte a opláchnite. Znovu nasaďte na svoje miesto.

• Pri snímaní veka z multifunkčného hrnca postupujte podľa uvedeného obrázku:

• Nasaďte vnútornú hliníkovú dosku späť.

• Pri usadení veka multifunkčného hrnca postupujte podľa našich pokynov.

1. Podľa surovín a osobných skúseností s varením používatelia môžu priradiť nastavené hodnoty 

času uchovania tlaku.

OTVORTE VEKO PRI POUŽÍVANÍ FUNKCIE „FRY“ (SMAŽENIE)
2. Vyberte potraviny.

3. Prepnite ventil obmedzenia tlaku do polohy vypúšťania, kým plavákový ventil nebude dole 

(pozri obr. 25 a 26).

Utesnené:

Upozornenie: Prevažujúca funkcia ponuky

ČISTENIE A ÚDRŽBA

OBAL

VEKO

(obr. 25) (obr. 26)



HRNEC Čomu treba venovať pozornosť pri varení

Elektrický ilustračný diagram

Technické údaje

• Umyte vnútornú nádobu čistiacim prípravkom 
    a opláchnite ju. Osušte ju textíliou.
• Vyberte vnútornú dosku veka a dôkladne ju opláchnite.

1. Pri premiestňovaní sa nedotýkajte priamo držadla, aby nedošlo k vypadnutiu z veka. Zdvíhajte 
    spotrebič za uchá na hrnci.
2. Používajte výrobky presne podľa pokynov uvedených v našej príručke. Nestavajte hrniec 
    do blízkosti horľavých materiálov ani na mokré miesto.
3. Pred použitím dobre zavrite veko, v opačnom prípade nepreberáme žiadnu zodpovednosť 
    za prípadné vážne následky a úrazy.
4. Pravidelne čistite protiblokovací kryt a udržujte vypúšťací i plavákový ventil vždy voľný bez 
    prekážok.
5. Neotvárajte veko silou, kým nebude plavákový ventil dole.
6. Neklaďte na vypúšťací ventil nič ťažké, nedá sa nahradiť inými materiálmi.
7. Na utretie priestoru medzi vekom a vnútorným krytom nepoužívajte utierku.
8. Vo vnútri vnútornej nádoby je nepriľnavý povrch. Používajte drevenú alebo plastovú lyžicu, 
    aby ste predišli odretiu a poškodeniu nepriľnavého povrchu BIOPAN. Vnútornú nádobu 
    BIOPAN nemožno používať na ohrievanie na inom kuchynskom spotrebiči a nedá sa nahradiť 
    inými nádobami.
9. Za chodu vypúšťacieho ventilu majte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča 
    a nedotýkajte sa veka, aby ste sa neoparili.
10. Nie je vhodné, aby hrniec používali deti a telesne alebo duševne postihnuté osoby. V prípade 
      telesne postihnutých osôb prosíme, objektívne vyhodnoťte, či konkrétne telesné postihnutie 
      nebráni používaniu tohto prístroja v porovnaní so zdravým človekom tak, aby počas všetkých 
      varných procesov nedošlo k zraneniu.  Pri používaní prístroja musí byť tento spotrebič mimo 
      dosahu detí.
11. V prípade akejkoľvek poruchy ihneď vypnite napájanie a obráťte sa na našich vyškolených 
      pracovníkov, ktorí vám radi pomôžu a poradia s ďalším postupom. Nevykonávajte demontáž 
      sami a na výmenu nepoužívajte cudzie elektronické súčasti. V takom prípade nepreberáme 
      žiadnou zodpovednosť za prípadné vzniknuté vážne následky. Jediným servisným strediskom 
      a dodávateľom náhradných dielov je spoločnosť Vaše DEDRA s.r.o. Podhradní 69, 
      55203 Česká Skalice, Česká republika.
12. Ak je prívodný kábel nepoužiteľný alebo poškodený, obráťte sa nás, pomôžeme vám. 
      Priamo na adresu Vaše DEDRA s.r.o., Podhradní 69, 55203 Česká Skalice, Česká republika.
13. Je nevyhnutné, aby trúbka na vypúšťanie pary regulátora tlaku bola vždy priechodná 
      a neznečistená od potravín. Udržujte ju v čistote a priechodnú.

• Vyberte tesniaci krúžok, dôkladne 
    ho opláchnite vodou a utrite do sucha. 
    Nasaďte ho späť.

• Jadro plavákového 
    ventilu.

• Tesniaca podložka 
    plavákového ventilu

Typ Napájanie Výkon Kapacita

1-24 hodin

Vnútorný 
priemer

Pracovný 
tlak

Medzný 
tlak

Teplota 
udržovania 

teploty
Nastavenie 

času
Kód

Porucha
Vypnutý 

obvod snímača Zkrat snímača Vysoká 
teplota

Porucha 
signalizačného 

spínača



Bežné poruchy a riešenia problémov

Bezpečnostné opatrenia

Příznak

Žiadny ukazovateľ Nie je zapnuté napájanie.

Tesniaci krúžok nie je správne nasadený.

Ťahadlo je blokované plavákovým ventilom.

Po vypustení vzduchu plavákový 
ventil nie je v dolnej polohe.

Skontrolujte, či je napájanie zapnuté.
Skontrolujte, či je vypínač zapnutý.
Nasaďte správne tesniaci krúžok.

Posuňte ťahadlo rukou.
Pomocou tyčiniek (jedálenských paličiek) 
jemne stlačte plavákový ventil.
Zavrite veko dobre.
Nainštalujte správne tesniaci krúžok.

Očistite tesniaci krúžok.

Vymeňte ho za nový.
Očistite tesniaci krúžok plavákového 
ventilu.
Vymeňte ho za nový.
Umiestnite ho do správnej polohy.
Vložte dostatok potravín a vody.
Odošlite na údržbu.
Predĺžte úmerne čas varenia.
Skontrolujte a odstráňte zvyšky.
Odošlite na údržbu.

Odošlite na údržbu.

Odošlite na údržbu.

Odošlite na údržbu.

Odošlite na údržbu.

V tesniacom krúžku plavákového 
ventilu sú zvyšky potravín.
Tesniaci krúžok plavákového 
ventilu je poškodený.

Medzi vnútornou nádobou a vyhrievacou 
doskou sú zvyšky potravín.
Vyhrievacia doska a vnútorná 
nádoba sa deformujú.

Časti na udržovanie teploty 
sú rozbité.

Veko nie je riadne zavreté.
Chýba tesniaci krúžok.
V tesniacom krúžku plavákového 
ventilu sú zvyšky potravín.
Tesniaci krúžok je poškodený.

Ponorená poloha
Málo potravín a vody.
Únik z veka a vypúšťacieho ventilu
Čas varenia je príliš krátky.

Vyhrievacia doska nefunguje riadne.

Únik elektrickej energie

Veko sa nedá 
zavrieť

Veko sa nedá zavrieť

Únik z veka

Únik 
z plavákového 
ventilu

Plavákový 
ventil nestúpa

Potraviny 
sa nedajú 
dovariť alebo 
to trvá príliš 
dlho

Nefunguje automatické 
udržovanie teploty
Pocit elektrického 
šoku pri dotyku veka

Príčina Spôsob

Ak sa počas používania objavia nasledujúce príznaky, nejde výlučne o problém 
našich výrobkov. Pred odoslaním na údržbu vykonajte dvojitú kontrolu.

Ak problémy pretrvávajú po uvedenej kontrole, okamžite kontaktujte 
výhradné servisné stredisko našej spoločnosti.

Gratulujeme vám k zakúpeniu nášho COMBIVAR BIOPAN – multifunkčného varného 
elektrického tlakového hrnca.
Odporúčame uschovať si túto príručku na bezpečnom mieste pre prípad neskoršieho použitia.

1. Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnostiach. Neponárajte hlavnú časť 
    spotrebiča do vody!
2. Kanály umožňujúce únik pary treba pravidelne kontrolovať a čistiť, aby neboli zapchaté.
3. Nádoba sa nesmie otvoriť, kým tlak vo vnútri dostatočne neklesne.
4. Pri varení tuhých potravín prepnite tlakový obmedzovací ventil do stavu vypúšťania. Neotvárajte 
    veko, kým plavákový ventil nebude v dolnej polohe!
5. Pri varení pokrmu na lyžicu (kaša, polievka, hustý pokrm) neuvoľňujte vzduch. Môžete vypnúť 
    napájanie a potom položiť mokrú utierku na veko, aby ste urýchlili chladnutie. Neotvárajte veko, 
    kým plavákový ventil nebude v dolnej polohe!
6. Za chodu vypúšťacieho ventilu držte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča 
    a nedotýkajte sa veka, aby ste sa neoparili!
7. Zabráňte vyliatiu tekutín na konektor prívodného kábla.
8. Pri čistení plôch, ktoré sú v kontakte s potravinami, dodržujte presne pokyny na čistenie!
9. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenia!
10. Po použití je povrch ohrievacieho článku vystavený zvyškovému teplu, venujte tomu pozornosť! 
      Nebezpečenstvo oparenia alebo popálenia.
11. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
      zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod 
      dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
12. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
13. Ak je prívodná šnúra poškodená, prístroj nezapínajte a okamžite kontaktujte výrobcu 
      alebo jeho servisného zástupcu.
14. Tento spotrebič nie je určený deťom. Spotrebič má byť mimo dosahu detí.
15. Spotrebiče môžu byť používané osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi 
      schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
      boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu príslušné 
      riziká spojené s charakterom spotrebiča.


