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NÁVOD NA POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAVAŘOVACÍHO HRNCE 
 
Výrobek:  Zavařovací hrnec elektrický 27 l, s výpustným ventilem 
 
Výrobce: Gastro 

 
Jsme velmi rádi, že jste si vybrali tento výrobek a chtěli bychom Vám poděkovat za vaši 
důvěru. Jeho snadná, bezpečná a všestranná obsluha vás jistě potěší. Pečlivě dodržujte 
následující pokyny, uschovejte si tento návod pro budoucí použití. 
 
 

Důležité upozornění 
 
Elektrický zavařovací hrnec je určen pro zavařování, vaření, ohřev, ohřev ve vodní lázni a pro 
přípravu horkých nápojů. Zavařovací hrnec je určen pouze pro domácí použití. Za škody 
vzniklé v důsledku jiného využití výrobce nenese odpovědnost.  
 
 

Technické údaje 
 
Síťové napětí musí být totožné s napětím uvedeným na jmenovitém štítku. Připojujte pouze 
k elektrické zásuvce. 
 
Napětí: 230V – 40 Hz 
Výkon: 1800 W 
Kapacita: 27 litrů 
 
 
 

Všeobecné bezpečností pokyny 
 
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. 
Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění. 

 Ujistěte se, že síťové napětí je totožné s údaji na typovém štítku. 

 Připojujte pouze k elektrické zásuvce. 

 Přístroj se během používání zahřeje. Dbejte na to, abyste se nedotýkali žádných horkých 
částí spotřebiče a nezakrývejte napájecí kabel, jako u ostatních elektrických spotřebičů a 
jejich částí. 

  Umístěte jednotku na pevnou, rovnou a volnou plochu, která je odolná vůči teplu. Nikdy 
nepokládejte přístroj na horký povrch nebo blízko otevřeného plamene. 
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  Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě v případě, že přístroj nefunguje správně, před 
čištěním a po použití. 
Nikdy neponořujte topnou část do vody a také chraňte napájecí kabel před vlhkostí. 
Zavařovací hrnec je určen pouze pro domácí použití a nikoliv pro komerční účely. 
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Ledaže jsou pod 
dohledem osoby odpovědné za ochranu osob nebo od této osoby obdrželi pokyny, jak 
zařízení používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se 
zařízením hrát. 
V případě známky poškození spotřebiče nebo napájecího kabelu okamžitě odpojte 
spotřebič! 
Naše elektrické spotřebiče vyhovují příslušným bezpečnostním předpisům. Mohou být 
opravovány pouze odborníky. Nevhodné opravy mohou uživateli způsobit značné nebezpečí. 
Děti si nejsou vědomy poškození, ke kterým může dojít při provozu elektrických 
spotřebičů. Z tohoto důvodu nikdy neponechávejte děti při obsluze elektrických spotřebičů 
bez dozoru. 
Nevhodné použití nebo nedodržení návodu k obsluze vede ke ztrátě záruky. 
 

 
 
 
Důležité pokyny pro použití 


 Před prvním použitím očistěte vnitřní nádobu a nikdy neponořujte elektricky vyhřívanou 
odpařovací misku do vody! 

  Husté tekutiny, které májí tendenci se spálit, je třeba pomalu zahřívat za nepřetržitého 
míchání. 

  Hrnec je určen pro zavařování, vaření, ohřev, ohřev ve vodní lázni a pro přípravu horkých 
nápojů. 

  V případě, že se odpaří veškerá tekutina, vypněte spotřebič, aby nedošlo k jeho přehřátí. 
Před opětovným naplněním vodou nechte hrnec řádně vychladnout, jinak hrozí nebezpečí 
opaření náhlým vytvořením páry, navíc by mohlo dojít k poškození povrchu hrnce.  

Varování - nebezpečí zranění a popálenin! Upozornění: Během provozu se přístroj zahřeje, 
proto se jej dotýkejte jen na izolovaných rukojetích a nepřenášejte jej během provozu ani 
chladnutí. 

  Před naplněním, vyprázdněním a čištěním zařízení vždy odpojte od elektrické sítě. 

  Elektrický zavařovací hrnec je samostatný spotřebič a nesmí být používán na vnějších 
zdrojích tepla, jako jsou například varné desky pracující s elektřinou, plynem nebo uhlím. 
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Regulace teploty / nastavení termostatu 
 
Přístroj je vybaven přesným termostatem (kapilární termostat). Termostat je variabilní od 
cca. 30 ° C až do bodu varu. Dodatečný termometr není požadován. Nastavená teplota bude 
automaticky řízena následovně: 
 
Nastavená teplota je dosažena, když kontrolní žárovka poprvé zhasne. Během ohřevu svítí. 
Teprve od té doby se započítává doba konzervování uvedená v konzervační tabulce a 
kuchařských knihách. 
 
Pro výrobu či ohřev nápojů je spotřebič vybaven speciálním režimem provozu, který 
zajišťuje trvalé ohřívání. Po ukončení procesu ohřevu nebo při přerušení procesu vynulování 
přepínače teploty přístroj vypněte a odpojte konektor. 
 

 

Návod na použití 
 

  Dosažení bodu varu vody se mění v závislosti na atmosférickém tlaku a výšce místa. 

  Termostat s příliš vysokým nastavením způsobuje trvalé vytápění a následně silný vývoj 
páry, ztrátu vody ve spotřebiči a dále plýtvání energií. 

  Chcete-li najít správné nastavení pro vaření ve vašem spotřebiči, proveďte následující 
kroky: 

1. Otočte voličem teploty vpravo na značku "Kochen" (vaření). 

2. Počkejte, až voda začne vřít. 

3. Pomalu otáčejte voličem teploty doleva, dokud kontrolka nezhasne. Po krátkém čase 
regulátor spustí ohřev znovu. 

 

Zavařování 
 

a. Vložte rošt do zavařovacího hrnce. 
b. Vložte připravené zavařovací sklenice nebo láhve. 
c. Naplňte vodou a uzavřete víkem. 
d. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. 
e. Zvolte teplotu. 
f. Kontrolka svítí, přístroj se zahřívá. 
g. Když kontrolka zhasne znamená to, že byla dosažena nastavená teplota. Nyní začíná 

doba vaření. Teplota je udržována automaticky. 
h. Jakmile je proces vaření dokončen, nastavte volič teploty do polohy off a vytáhněte 

síťovou zástrčku. 
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Výroba šťávy 
 

a. Naplňte hrnec minimálně 6 litry tekutiny. 
b. Umístěte adaptérový kroužek a výpustný ventil dle pokynů. 
c. Vložte připravené ovoce do nádoby /  košíku na ovoce. 
d. Umístěte víko. 
e. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. 
f. Nastavte volič teploty na "Entsaften" (režim výroby šťávy). 
g. Kontrolka svítí, přístroj se zahřívá. 
h. Pozor: přidávejte vodu před každým dalším procesem výroby šťávy. 
i. Jakmile je proces vaření dokončen, nastavte volič teploty do polohy off a vytáhněte 

síťovou zástrčku. 
 
 

Výpustný ventil 
 

Při vaření kašovitého jídla doporučujeme utěsnit kohoutkovou svorku na vnitřní straně 
spotřebiče například zátkou, aby se zabránilo zablokování výtoku z kohoutku. 
 
Čas od času by měl být výtokový kohout odšroubován pod knoflíkem a měl by být vyčištěn 
horkou vodou, ke které můžete přidat trochu mycího prostředku. 

 
 

Údržba 
 
Nikdy neponořujte spotřebič, síťovou zástrčku a napájecí kabel do vody. 
Vždy vytáhněte síťový kabel před čištěním, poté očistěte vnitřek a vnější strany spotřebiče 
vlhkým hadříkem. 
Nebezpečí popálení! Nechte všechny části vychladnout před čištěním. 
Po čištění důkladně utřete všechny části hrnce. 
Také se ujistěte, že na spodní straně spotřebiče nedochází k infiltraci vody nebo páry. 
Vápenaté zbytky, které mohou časem vzniknout, odstraníte octovou vodou nebo obvyklým 
odvápňovacím prostředkem. Poté je vyvařte v čisté vodě. 
Nepoužívejte žádné drsné čisticí pomůcky (drátěnky), abrazivní stranu houbičky ani brusné 
čisticí prostředky a rozpouštědla, které by mohly poškodit povrch. 
Čas od času by měl být výtokový kohout odšroubován pod knoflíkem a měl by být vyčištěn 
horkou vodou, ke které můžete přidat trochu mycího prostředku. 
Při opětovném předělání kohoutku stačí závit přišroubovat ručně, protože jinak by mohlo 
dojít ke ztrátě kapaliny. 
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Důležité body a rady pro zavařování 
 
Nejprve: staré dobré rady našich babiček pro zavařování zůstanou zachovány. Zavařování 
znamená sterilizovat potraviny bez přidávání chemických konzervačních látek. Vytvoření 
rovnoměrného tepla zabíjí bakterie v potravinách, které mají být zavařovány. Zároveň 
výsledné vakuové uzavření a  utěsnění nádobu hermeticky uzavře bez zárodků bakterií. 
S elektrickým zavařovacím hrncem je zavařování mnohem jednodušší, a i naše babičky by 
byly rády, kdyby také jeden měly! 
 

Proces zavařování 
 
Čistota a důkladná příprava jsou nezbytné kvůli trvanlivosti. Ovoce a zelenina by měly být 
kvalitní, čerstvá a zralá. 
Důkladně umyjte ovoce a zeleninu a nechte je oschnout. 
Skleněné nádoby, láhve a jejich víčka je třeba pečlivě omýt v horké, mýdlové vodě. Potom 
opláchněte pod tekoucí vodou a položte je na čistou utěrku, dokud voda neokape. 
Důkladně zkontrolujte sklenice i jejich části, zda nejsou poškozené. 
Nechte těsnění v čisté vodě, dokud jej nebudete používat. 
Nepoužívejte žádné porézní, poškozené nebo nadměrně roztažené gumové těsnění nebo 
víčka. 
Naplňte hrnec až do 2 cm pod okrajem. Při konzervaci dužnatých potravin (jablečné pyré 
apod.) nechte prostor 3 až 4 cm pod okrajem. 
Při výrobě omáček naplňte hrnec pouze do ¾. 
Uzavřete sklenice pevně šroubovacími víčky, svorkami nebo obloučkovým uzávěrem. 
Uzavřete sklenice i láhve okamžitě po ukončení procesu sterilizace. 
Vždy umístěte skleněné nádoby na mřížkový rošt, což zajišťuje dobrý oběh vroucí vody pod 
sklenicemi a mezi skleněnými džbány a rychleji se zahřívají. 
Mohou být použity skleněné nádoby různých velikostí. Skleněné nádoby musí být ponořeny 
do 2/3 až ¾. Pokud používáte také druhou vrstvu, platí to pro druhou řadu sklenic. Nemusíte 
se bát. Skleněné nádoby, které jsou pod horní vrstvou zcela ponořené, jsou tak dobře 
utěsněny ochranným gumovým těsněním a svorkami, že voda do nich nemůže proniknout. 
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Teplota vody, kterou hrnec plníte by měla být vždy totožná s teplotou pokrmů obsažených 
ve skleněných nádobách, aby se zajistilo jednotné zahřívání. Přilijte studenou vodu ke 
sklenicím se studeným obsahem. Ke sklenicím s horkým obsahem (např. pokud byla 
konzervovaná potravina předvařena), přidávejte odpovídajícím způsobem horkou vodu. 
Používejte pouze víčka vhodná pro styk s potravinami. 
Dbejte však na to, aby v hrnci bylo dostatečné množství vody a horní skleněné nádoby jsou 
stále ponořeny ve vodě. 
Doba ohřevu vody není zahrnuta v době zavařování, ta začíná až do dosažení zvolené 
teploty! 
Po uplynutí doby vaření vyndejte skleněné nádoby. Svorky a další uzávěry víka je třeba 
ponechat na nádobách, dokud se zcela neochladí. Sklenice by měly být okamžitě vloženy do 
studené vody. 
Doporučujeme označit skleněné nádoby či láhve datem výroby a obsahem. 
Konzervované potraviny doporučujeme skladovat na suchém, chladném a tmavém místě. 
Nevypouštějte vodu, dokud se neochladí, což pomůže zamezit poškození povrchů 
smaltovaných hrnců. 
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