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NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÉHO ZAVÁRACIEHO HRNCA 
 
Výrobok: Zavárací hrniec elektrický 27 l, s výpustným ventilom 
 
Výrobca: Gastro 

 
Sme veľmi radi, že ste si vybrali tento výrobok a chceli by sme Vám poďakovať za vašu 
dôveru. Jeho ľahká, bezpečná a všestranná obsluha vás iste poteší. Starostlivo dodržajte 
nasledujúce pokyny, uschovajte si tento návod pre budúce použitie. 
 

Dôležité upozornenie 
 
Elektrický zavárací hrniec je určený pre zaváranie, varenie, ohrev, ohrev vo vodnom kúpeli a 
na prípravu horúcich nápojov. Zavárací hrniec je určený iba pre domáce použitie. Za škody 
vzniknuté v dôsledku iného využitia výrobca nenesie zodpovednosť. 
 

Technické údaje 
 
Sieťové napätie musí byť totožné s napätím uvedeným na menovitom štítku. Pripájajte iba k 
elektrickej zásuvke. 
 
Napätie: 230V – 40 Hz 
Výkon: 1800 W 
Kapacita: 27 litrů 
 
 
 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 
•   Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. 
•   Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo 
zranenie. 

•  Uistite sa, že sieťové napätie je totožné s údajmi na typovom štítku. 

•  Pripájajte iba k elektrickej zásuvke. 

•  Prístroj sa počas používania zahreje. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali žiadnych horúcich 
čiastí spotrebiča a nezakrývajte napájací kábel, ako u ostatných elektrických spotrebičov a 
ich častí. 

•  Umiestnite jednotku na pevnú, rovnú a voľnú plochu, ktorá je odolná voči teplu. Nikdy 
nepokladajte prístroj na horúci povrch alebo blízko otvoreného plameňa. 
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•  Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete v prípade, že prístroj nefunguje správne, pred 
čistením a po použití. 

•   Nikdy neponárajte topnů časť do vody a tiež chráňte napájací kábel pred vlhkosťou. 
Zavárací hrniec je určený iba pre domáce použitie a nie pre komerčné účely. 
•   Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým 
alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Ibaže sú 
pod dohľadom osoby zodpovednej za ochranu osôb alebo od tejto osoby dostali pokyny, ako 
zariadenie používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so 
zariadením hrať. 
•   V prípade známky poškodenia spotrebiča alebo napájacieho kábla okamžite odpojte 
spotrebič! 
•   Naše elektrické spotrebiče vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom. Môžu byť 
opravované len odborníkmi. Nevhodné opravy môžu používateľovi spôsobiť značné 
nebezpečenstvo. 
•   Deti si nie sú vedomé poškodenia, ku ktorým môže dôjsť pri prevádzke elektrických 
spotrebičov. Z tohto dôvodu nikdy nenechávajte deti pri obsluhe elektrických spotrebičov 
bez dozoru. 
•   Nevhodné použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu vedie ku strate záruky. 

 
 
 
Dôležité pokyny pre použitie 
  

•  Pred prvým použitím očistite vnútornú nádobu a nikdy neponárajte elektricky vyhrievanou 
odparovaciu misku do vody! 

•  Husté tekutiny, ktoré majú tendenciu sa spáliť, treba pomaly zahrievať za nepretržitého 
miešania. 

•  Hrniec je určený pre zaváranie, varenie, ohrev, ohrev vo vodnom kúpeli a na prípravu 
horúcich nápojov. 

•  V prípade, že sa odparí všetka tekutina, vypnite spotrebič, aby nedošlo k jeho prehriatiu. 
Pred opätovným naplnením vodou nechajte hrniec riadne vychladnúť, inak hrozí 
nebezpečenstvo oparenia náhlym vytvorením pary, navyše by mohlo dôjsť k poškodeniu 
povrchu hrnca. 

•   Varovanie - nebezpečenstvo zranenia a popálenín! Upozornenie: Počas prevádzky sa 
prístroj zahreje, preto sa ho dotýkajte len na izolovaných rukovätiach a neprenášajte ho 
počas prevádzky ani chladnutia. 

•  Pred naplnením, vyprázdnením a čistením zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete. 

•  Elektrický zavárací hrniec je samostatný spotrebič a nesmie byť používaný na vonkajších 
zdrojoch tepla, ako sú napríklad varné dosky pracujúci s elektrinou, plynom alebo uhlím. 
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Regulácia teploty / nastavenie termostatu 
 
Prístroj je vybavený presným termostatom (kapilárný termostat). Termostat je variabilný od 
cca. 30 ° C až do bodu varu. Dodatočný termometer nie je požadovaný. Nastavená teplota 
bude automaticky riadená nasledovne: 
 
•   Nastavená teplota je dosiahnutá, keď kontrolná žiarovka prvýkrát zhasne. Počas ohrevu 
svieti. Až od tej doby sa započítava čas konzervovania uvedený v konzervačné tabuľke a 
kuchárskych knihách. 
 
•   Pre výrobu či ohrev nápojov je spotrebič vybavený špeciálnym režimom prevádzky, ktorý 
zaisťuje trvalé ohrievanie. Po ukončení procesu ohrevu alebo pri prerušení procesu 
vynulovanie prepínača teploty prístroj vypnite a odpojte konektor. 
 

Návod na použitie 
 

•  Dosiahnutí bodu varu vody sa mení v závislosti na atmosférickom tlaku a výške miesta. 

•  Termostat s príliš vysokým nastavením spôsobuje trvalé vytápanie a následne silný vývoj 
pary, stratu vody v spotrebiči a ďalej plytvanie energiou. 

•  Ak chcete nájsť správne nastavenie pre varenie vo vašom spotrebiči, postupujte 
nasledovne: 

 

1. Otočte voličom teploty vpravo na značku "Kochen" (varenie). 

2. Počkajte, až voda začne vrieť. 

3. Pomaly otáčajte voličom teploty doľava, kým kontrolka nezhasne. Po krátkom čase 
regulátor spustí ohrev znova. 

 

Zaváranie 
 

a. Vložte rošt do zaváracieho hrnca. 
b. Vložte pripravené zaváracie poháre alebo fľaše. 
c. Naplňte vodou a uzavrite vekom. 
d. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
e. Zvoľte teplotu. 
f. Kontrolka svieti, prístroj sa zahrieva. 
g. Keď kontrolka zhasne znamená to, že bola dosiahnutá nastavená teplota. Teraz 

začína doba varenia. Teplota je udržiavaná automaticky. 
h. Akonáhle je proces varenia dokončený, nastavte volič teploty do polohy off a 

vytiahnite sieťovú zástrčku. 
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Výroba šťavy (odšťavovač typu EA 1803 je k dispozícii v špecializovanom obchode) 

 
a. Naplňte hrniec minimálne 6 litrami tekutiny. 
b. Umiestnite adaptérový krúžok a výpustný ventil podľa pokynov. 
c. Vložte pripravené ovocie do nádoby / košíka na ovocie. 
d. Umiestnite veko. 
e. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
f. Nastavte volič teploty na "Entsaften" (režim výroby šťavy). 
g. Kontrolka svieti, prístroj sa zahrieva. 
h. Pozor: pridávajte vodu pred každým ďalším procesom výroby šťavy. 
i. Akonáhle je proces varenia dokončený, nastavte volič teploty do polohy off a 

vytiahnite sieťovú zástrčku. 
 
 

Výpustný ventil 
 

Pri varení kašovitého jedla odporúčame utesniť kohútikovú svorku na vnútornej strane 
spotrebiča napríklad zátkou, aby sa zabránilo zablokovaniu výtoku z kohútika. 
 
Čas od času by mal byť výtokový kohútik odskrutkovan pod gombíkom a mal by byť vyčistený 
horúcou vodou, ku ktorej môžete pridať trochu umývacieho prostriedku. 
 

Údržba 
 
•  Nikdy neponárajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel do vody. 
•  Vždy vytiahnite sieťový kábel pred čistením, potom očistite vnútro a vonkajšej strany 
spotrebiča vlhkou handričkou. 
•  Nebezpečenstvo popálenia! Nechajte všetky časti vychladnúť pred čistením. 
•  Po čisteniu dôkladne utrite všetky časti hrnca 
•  Také sa uistite, že na spodnej strane spotrebiča nedochádza k infiltrácii vody alebo pary. 
•  Vápenaté zvyšky, ktoré môžu časom vzniknúť, odstránite octovou vodou alebo obvyklým 
odvápňovacím prostriedkom. Potom je vyvarte v čistej vode. 
•  Nepoužívejte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívne stranu špongie ani 
brúsne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch. 
•  Čas od času by mal byť výtokový kohútik odskrutkovan pod gombíkom a mal by byť 
vyčistený horúcou vodou, ku ktorej môžete pridať trochu umývacieho prostriedku. 
•  Při opätovnom prerobenie kohútika stačí závit priskrutkovať ručne, pretože inak by mohlo 
dôjsť k strate kvapaliny. 
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Dôležité body a rady pre zaváranie 
 
Najprv: staré dobré rady našich babičiek pre zaváranie zostanú zachované. Zaváranie 
znamená sterilizovať potraviny bez pridávania chemických konzervačných látok. Vytvorenie 
rovnomerného tepla zabíja baktérie v potravinách, ktoré majú byť zaváranie. Zároveň 
výsledné vákuové uzavretie a utesnenie nádobu hermeticky uzavrie bez zárodkov baktérií. 
S elektrickým zaváracom hrncom je zaváranie oveľa jednoduchšie, a aj naše babičky by boli 
radi, keby tiež jeden mali! 
 

Proces zavárania 
 
•  Čistota a dôkladná príprava sú nevyhnutné kvôli trvanlivosti. Ovocie a zelenina by mali byť 
kvalitné, čerstvá a zrelá. 
•  Důkladně umyte ovocie a zeleninu a nechajte ich uschnúť. 
•  Skleněné nádoby, fľaše a ich viečka je potrebné starostlivo umyť v horúcej, mydlovej vode. 
Potom opláchnite pod tečúcou vodou a položte ich na čistú utierku, kým voda neokape. 
•  Dôkladne skontrolujte poháre aj ich časti, či nie sú poškodené. 
•  Nechajte tesnenie v čistej vode, kým ho nebudete používať. 
•  Nepoužívejte žiadne porézne, poškodené alebo nadmerne roztiahnuté gumové tesnenia 
alebo viečka. 
•  Naplňte hrniec až do 2 cm pod okrajom. Pri konzervácii dužinatých potravín (jablčné pyré a 
pod.) nechajte priestor 3 až 4 cm pod okrajom. 
•  Při výrobe omáčok naplňte hrniec len do ¾. 
•  Uzavrite poháre pevne skrutkovacími viečkami, svorkami alebo obloučkovým uzáverom. 
•  Uzavrite poháre aj fľaše okamžite po ukončení procesu sterilizácie. 
•  Vždy umiestnite sklenené nádoby na mriežkový rošt, čo zaisťuje dobrý obeh vriacej vody 
pod pohármi a medzi sklenenými fľašami a rýchlejšie sa zahrievajú. 
•  Mohou byť použité sklenené nádoby rôznych veľkostí. Sklenené nádoby musia byť 
ponorené do 2/3 až ¾. Ak používate tiež druhú vrstvu, platí to pre druhý rad pohárov. 
Nemusíte sa báť. Sklenené nádoby, ktoré sú pod hornou vrstvou úplne ponorené, sú tak 
dobre utesnené ochranným gumovým tesnením a svorkami, že voda do nich nemôže 
preniknúť. 
 
 

 
 
 
 

mailto:obchod@gastrozone.sk
http://www.gastrozone.sk/


                             

 

GASTROZONE, spol.  s r.o., Konečného 13, 61500, Brno, ČR,  IČ.29181747, DIČ.CZ29181747, 
Prevádzkareň spoločnosti: Nováčkova  401/53, 61400, Brno – Husovice, ČR , (zasielateľská adresa) 
Bankovní spojení:    ČR :  2500124009/2010 ,  SR:  2200124015/8330  ,  FIO Banka, a.s. 
Tel: +421 911 075 909 , email: obchod@gastrozone.sk  , web: www.gastrozone.sk   

 

•  Teplota vody, ktorú hrniec plníte by mala byť vždy totožná s teplotou pokrmov 
obsiahnutých v sklenených nádobách, aby sa zabezpečilo jednotné zahriatie. Prilejte studenú 
vodu ku pohárom so studeným obsahom. Ku pohárom s horúcim obsahom (napr. keď bola 
konzervovaná potravina predvarená), pridávajte zodpovedajúcim spôsobom horúcu vodu. 
•  Používejte iba viečka vhodná pre styk s potravinami. 
•  Dbajte však na to, aby v hrnci bolo dostatočné množstvo vody a horné sklenené nádoby sú 
stále ponorené vo vode. 
•  Doba ohrevu vody nie je zahrnutá v dobe zavárania, tá začína až do dosiahnutia zvolenej 
teploty! 
•  Po uplynutí času varenia vyberte sklenené nádoby. Svorky a ďalšie uzávery veka je 
potrebné ponechať na nádobách, kým sa úplne neochladí. Poháre by mali byť okamžite 
vložené do studenej vody. 
•  Doporučujeme označiť sklenené nádoby či fľaše dátumom výroby a obsahom. 
•  Konzervované potraviny odporúčame skladovať na suchom, chladnom a tmavom mieste. 
•  Nevypouštějte vodu, kým sa neochladí, čo pomôže zamedziť poškodeniu povrchov 
smaltovaných hrncov. 
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