BE PRO CHEF kuchynský robot - Užívateľský manuál
Na kuchynský robot je poskytnutá záruka 2 roky. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a funkcie
robota. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie robota a nesprávne použitie príslušenstva.
Predtým ako začnete robot používať, prečítajte si celý manuál.
Robot je elektrický, neponárajte ho teda do vody, ani ho neumývajte pod prúdom vody alebo inej
kvapaliny. Deti ho nesmú používať bez dohľadu dospelej osoby. Robota prosím nezapínajte, ak má
poškodenú nejakú časť alebo ak máte podozrenie na poškodenie nejakej časti.
Príslušenstvo, patriace k robotu, je potrebné používať iba k robotu, aby sa zabránilo jeho
poškodeniu.
Robot nevystavujte priamemu slnečnému svetlu alebo výrazným klimatickým rozdielom teploty
(napr. mráz a vlhko). Robot nepoužívajte v blízkosti priameho zdroja tepla (ako je rúra, kachle, varná
doska, a pod.), inak môže dôjsť k poškodeniu. Dávajte pozor pri otváraní veka. Para môže byť veľmi
horúca, preto sa nad hrniec nenakláňajte a počkajte, až para zmizne.
Bezpečnosť pri používaní
Nezapínajte kuchynský robot v prípade, že nádoba nie je umiestnená správne v robote alebo ak
nádoba chýba.
Nevypínajte robot pomocou tlačidla Cancel alebo nevyťahujte robot zo siete, ak robot varí.
Silikónové tesnenie na veku udržujte v čistote, aby stále plnilo svoju funkciu a tiež aby
nezanechávalo pach z predchádzajúceho varenia v inom jedle.
Robot používajte na rovnej, pevnej ploche, aby sa predišlo možným nehodám.
Nádobu na varenie používajte len na daný účel. Nepoužívajte ju inak ako na varenie v robote.
V prípade používania funkcie CALIENTE/RECALENTAR - udržanie teploty / ohrievania
nenechávajte v nádobe robota akýkoľvek nástroj (príbor, lyžicu na miešanie, varešku, naberačku a
pod.)
Na naberanie jedla z hrnca používajte nekovové a neostré náčinia (z dreva, plastu alebo silikónu).
Robot nijako nerozoberajte. Ak sa tak stane a budete potom robot reklamovať, nemusí Vám byť
reklamácia uznaná.
Na parný ventil vo vrchnáku nepokladajte žiadnu látku ani iné podobné predmety, aby nedošlo
k upchatiu a následne poškodeniu.
Nenechávajte vodu v robote, v prípade, že nevaríte.
V prípade poruchy počas varenia neotvárajte veko, vydržte, až bude robot vychladnutý.
Ak budete používať parnú mriežku, nalejte do nádoby 2 odmerky vody.
Nedovoľte deťom manipulovať s robotom počas varenia alebo v čase krátko po varení. Robot je po
varení horúci a môže stále unikať horúca para. Robot udržuje jedlo až 12 hodín v perfektnom stave
bez straty konzistencie alebo chuti u väčšiny pokrmov. Po tejto dobe môže postupne dôjsť k strate
chuti alebo konzistencie jedla.
Vyhnite sa tiež používaniu toxických prípravkov v blízkosti kuchynského robota, nech predídete
prípadnému ovplyvneniu jedla týmito prípravkami.

Charakteristika produktu
1. Kuchynský robot vždy varí tak, aby si jedlo zachovalo svoju chuť a konzistenciu. Využíva
teplotného čidla zabudovaného vo vnútri a vďaka tomu optimálne udržuje teplotu
potrebnú na varenie rôznych jedál.
2. Jedlo udržiava v teplom stave až 12 hodín bez znehodnotenia chuti alebo štruktúry. Na
jedlo sa teda môžete tešiť po celú túto dobu.
3. Funkcia opätovného ohrevu - jedlo si môžete znovu ohriať, aj keď ho vyberiete z
chladničky bez straty chuti a je jedno, či ohrievate polievku alebo mäso.
4. Čip sleduje teplotu vo varnej nádobe a správne nastaví teplotu podľa množstva jedla,
ktoré varíte. Nastaví výkon v závislosti na zvolenom menu a tiež na množstve vareného
jedla. Je jedno, či varíte jedlo pre seba alebo pre viac hostí. Vždy zvolí vyvážený výkon.
5. Môžete variť rôzne typy kuchýň lebo kuchynský robot má 11 rôznych spôsobov varenia a
teda aj 11 spôsobov, ako si jedlo vychutnať. Či už vyprážané, varené, dusené alebo využiť
funkciu dlhého varenia pre výborné vývary alebo si na raňajky pripraviť domáci jogurt.
Diely a príslušenstvo
Veko:
1. Praktická rukoväť na prenášanie
2. Istiaca poistka na veko k otvoreniu
3. Silikónové tesnenie na veku
4. Odnímateľný ventil na paru - vytiahnete ho ľahkým nadvihnutím a otočením
Robot:
1. Displej na voľbu menu
2. Variaca nádoba voľne vložená do kuchynského robota

Ďalšie príslušenstvo:
1. Kábel na zapojenie do siete
2. Rošt na ohrievanie/varenie v pare
3. Plastová naberačka

4. Plastová špachtlička
5. Plastová odmerka

Menu a ovládací panel
Tento kuchynský robot má 12 funkcií na varenie, či pečenie a ešte ďalšie funkcie, ktoré sú vysvetlené
nižšie.

YOGURT – príprava jogurtu
MENU – výber menu
HORA – čas
MIN – minúty
PLANCHA – funkcia platnička/grilovanie (napr. na grilovanie zeleniny)
Ryža
Po zvolení menu RYŽA uvaríte ryžu strednej kvality (predvarenú). Na LED displeji sa objaví "---". Čo
znamená, že nemožno zmeniť čas ani teplotu. Je to prednastavená funkcia. Ryžu pred varením
prepláchnite.
1 zarovnaná odmerka ryže = 200 ml vody
2 zarovnané odmerky ryže = 400 ml vody
3 zarovnané odmerky ryže = 600 ml vody
Cestoviny
Prednastavené menu na varenie cestovín. Na LED displeji sa objavia čísla "1012", kde "1" je
predvolená teplota a "12" sú minúty varenia. Tieto minúty možno zmeniť pomocou tlačidla "+" a
"čas-min", podľa vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla "TEMP".
Dusenie
Toto menu volíme, keď chceme variť ako v hrnci s pokrievkou. Na LED displeji sa objavia čísla
"1003", kde "1" je predvolená teplota a "003" sú minúty varenie, ktoré možno zmeniť pomocou
tlačidla "+" a "čas-min", podľa vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou
tlačidla "TEMP".
Príprava dezertu
Môžete použiť s alebo bez roštu. Táto voľba je na výrobu krémov alebo pudingu. Na LED displeji sa
objavia čísla "1030", kde "1" je predvolená teplota a "030" sú minúty varenia. Dobu je možné zmeniť
pomocou tlačidla "+ čas" a "-min", podľa vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu
pomocou tlačidla "TEMP".

Vysvetlenie a preklad displeja:
ARROZ – ryža
PASTA – cestoviny
GUISO – dusenie
POSTRE – príprava dezertu
HORNO – rúra
FREIR – smaženie
ESTERILIZACION – sterilizácia
+ /- zvýšiť alebo znížiť dobu varenia

LENTO – pomalé varenie
VAPOR – para
SOPA – varenie polievky
CALIENTE/RECALENTAR – udržanie
teploty/ohrievanie
TEMP. – teplota
PROG. – programy
CANCEL – zrušenie

Rúra
Môžete použiť s alebo bez roštu. Dosahuje až 180 stupňov teploty a je programovateľný až na 330
minút. Je to najvýkonnejšia funkcia kuchárskeho robotu. Na LED displeji sa objavia čísla "1060", kde
"1" je predvolená teplota a "060" sú minúty pečenia. Dobu je možné zmeniť pomocou tlačidla "+
čas" a "-min", podľa vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla
"TEMP".
Vyprážanie
Robot sa zapne na najvyšší výkon, a preto je ideálne využiť smaženie, či restovanie a potom ďalej
pokračovať s ďalším menu, kde využijete doznievajúci výkon. Môžete vyprážať s otvoreným alebo
uzavretým vekom. Pri smažení používajte ochranné pomôcky a vhodné kliešte na obracanie
vyprážaného/restovaného jedla. Na LED displeji sa objaví "1010", kde "1" je predvolená teplota a

"010" sú minúty, ktoré sa môžu meniť pomocou tlačidla "+ čas" a tlačidla "- min" podľa vašich
preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla "TEMP".
Sterilizácia
Túto voľbu budete používať na čistenie robota po dokončení varenia s robotom. Varnú nádobu
očistite od vareného jedla hubkou, utrite vnútro nádoby a vnútornú časť veka. Do nádoby dáme pol
litra vody s citrónom alebo octom. Na Led paneli sa zobrazí 20, čo znamená 20 minút čistenia. Pri
tomto menu nie je možné meniť čas ani teplotu.
Príprava jogurtu
Toto je špecifické menu na výrobu jogurtu bez toho, aby ste použili oheň. Na LED displeji sa objaví
číslo "480". Sú to minúty, ktoré sú potrebné na prípravu tohto menu. Čas je možné zmeniť pomocou
tlačidla "+ čas" a, "-min", podľa vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou
tlačidla" TEMP ".
Funkcia platnička / grilovanie
Táto funkcia je určená na použitie so zatvoreným vekom. Ideálna je na prípravu grilovanej zeleniny,
mäsa alebo aj prípravu placiek. Na LED displeji sa objavia čísla "1003", kde "1" je predvolená teplota
a "003" sú minúty varenia. Čas je možné zmeniť pomocou tlačidla "+" a "čas-min", podľa vašich
preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla "TEMP".
Pomalé varenie
Funkcia, na prípravu tradičných jedál, ktoré potrebujú čas na uvarenie. S touto funkciou môžete
variť až 16 hodín a 30 minút a to na veľmi nízkom výkone. Na LED displeji sa objavia čísla "1300",
kde "1" je predvolená teplota a "300" sú minúty varenia. Čas môžete zmeniť pomocou tlačidla "+
čas" a "-min", podľa vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla
"TEMP".
Para
Pri tejto voľbe nalejte do varnej nádoby jednu alebo dve odmerky vody. Na varenie v pare použite
rošt na varenie v pare. Na LED displeji sa objavia čísla "1003", kde "1" je predvolená teplota a "003"
sú minúty varenia. Čas je možné zmeniť pomocou tlačidla "+ čas" a "-min", podľa vašich preferencií.
V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla "TEMP".
Varenie polievky
Špeciálna funkcia na varenie polievky. Na LED displeji sa objavia čísla "1020", kde "1" je predvolená
teplota a "020" sú minúty varenia. Čas je možné zmeniť pomocou tlačidla "+" a "čas-min", podľa
vašich preferencií. V tomto menu môžete meniť teplotu pomocou tlačidla "TEMP".
Ďalšie voľby kuchynského robota:
Voľba udržanie teploty / ohrievanie

Voľba udržanie teploty sa automaticky zapne po každom varení, pokiaľ nebude zrušená. Robot udrží
jedlo s touto funkciou až 12 hodín teplé. Rovnako tak môžete túto voľbu zvoliť na udržanie teploty
potravín.
Funkciu ohrievanie zvolíte 2x stlačením tohto tlačidla. Spustí sa automatický proces trvajúci 9 minút,
ktorý ohrieva jedlo zdravou formou. Jedlo môže byť z chladničky a po pár minútach bude pripravené
na servírovanie. Na LED displeji sa zobrazí symbol načítanie (na displeji budú dve čiarky, ktoré budú
obiehať displej). To znamená, že sa robot zahrieva.
+ / Čas
Stlačením tohto tlačidla zvýšite dobu varenia pri zvolenom menu. Alebo nastavíte hodiny pre volené
menu.
- / Min
Stlačením tohto tlačidla znížite dobu varenia alebo zvýšite minúty pri nastavovaní menu.
Pri voľbe času zadávate o koľkej chcete pokrm jesť a nie čas kedy začne robot variť. Kuchynský
robot automaticky vypočíta, kedy sa začne variť jedlo na požadovanú hodinu. V prípade, že sa
oneskoríte, tak robot varenie dokončí a prepne sa do stavu udržania teploty. Jedlo budete mať
teda vždy teplé, až do chvíle, než sa funkcia zruší.
Tlačidlo zrušiť
Stlačením tohto tlačidla sa zrušia všetky predchádzajúce akcie v kuchynskom robote.
Prog.
Stlačením tohto tlačidla zvolíte ponuku programu. Označte, ak sa na displeji zobrazí symbol
načítanie. Čo znamená, že sa robot predhrieva. Funkciu zrušte pred tým, než budete voliť iné menu
pre varenie.
Teplota
Stlačením tohto tlačidla zvolíte teplotu pri jednotlivých menu v akejkoľvek fáze varenia. Teplota
varenia je uvedená číslami, “1“,“2“ a “3“ na ľavej strane na displeji. Najnižšia teplota je “1“ najvyššia
teplota “3“. Predvolená teplota je vybraná vždy 1, teda nízka teplota.
Výšku teploty vyberte podľa Vášho želania. Ak máte radi jedlo dobre prepečené, vyberte najvyšší
stupeň 3. Ak má byť tzv. médium, vyberte číslo 2 a voľba 1 je pre ľahko prepečené, ak nie surové.
Upozornenie! Symbol načítanie (na displeji budú dve čiarky, ktoré budú obiehať displej) ukazuje, že
je začaté varenie a predhrieva varnú nádobu. Doba sa môže líšiť v závislosti na zvolenom menu,
množstve a druhu potravín, ktoré budete variť.
Pred zahájením varenia
Na odstránenie všetkých možných škodlivých látok a prachu je dobré použiť pol litra vody s octom
alebo citrónom, aby sa robot vyčistil a pripravil na varenie. Zvoľte prosím menu Sterilizácia, ktoré
slúži práve na vyčistenie kuchynského robota.

Ako variť
1. Vyčistite varnú nádobu a vložte ju do kuchynského robota. Pridajte jedlo do nádoby, ktoré chcete
variť.
2. Vyberte menu: ponuku zvolíte pomocou tlačidla menu - opakovaným stlačením tlačidla si
vyberiete program. Vždy sa u neho rozsvieti dióda.
3. Zvoľte čas varenia: po výbere menu nastavte čas. Tlačidlom + zvýšite dobu varenia a tlačidlom - ju
znížite.
a) vo všetkých menu, kde si môžete zvoliť čas si môžete vybrať od 1 do 99 minút.
b) v menu pomalé varenie si môžete zvoliť čas od 10 až do 990 minút.
c) menu rúra a príprava dezertu môžete zvoliť až 330 minút.
d) v menu príprava jogurtu si môžete zvoliť čas od 360 minút až do 990 minút.
e) v menu sterilizácia a ryža nemôžete meniť čas.

Triky a rady na varenie:
Kuchynský robot uvarí čokoľvek si prajete.
Iba pri varení soté zvoľte menu "Freire" (vyprážanie) s otvoreným vekom a maximálnym výkonom.
Potom pokračujte ďalším zvoleným menu, ktorým jedlo dokončíte.
Na pečenie rýb alebo grilovanie mäsa je vhodné zohriať prázdnu varnú nádobu s trochou oleja.
Akonáhle je nádoba horúca, vložte steak alebo rybu. Pokrm otočte a dokončite varenie pomocou
menu "Plancha", teda platnička/grilovanie.

4. Vyberte teplotu varenia. Po zvolení času varenia si vyberte teplotu pomocou tlačidla "TEMP".
5. Keď máte zvolenú teplotu a čas varenia, počkajte 6 sekúnd. Pokiaľ chcete prejsť na výber
programu, pokračujte možnosťou "naprogramovanie menu".
6. Udržanie teploty / ohrievanie: ak chcete udržať jedlo teplé, zvoľte tlačidlo Caliente/Recalentar.
Na ohrievanie jedla 2x stlačte tlačidlo Caliente/Recalentar. Na LED displeji uvidíte symbol načítania.
Automaticky sa spustí ohrievanie na 9 minút a potom bude udržiavať jedlo v teple po neobmedzenú
dobu, až do vypnutia.
7. Pri varení v kuchynskom robote sa zobrazí na displeji symbol načítania, akonáhle dosiahne
vhodných podmienok na varenie, ukáže sa na displeji čas varenia alebo pečenia a čas bude klesať.
8. Po dokončení procesu varenia sa zobrazí na displeji "---". Robot môžete nechať, aby udržal jedlo v
teple.
9. Po každom varení sa automaticky zapne tlačidlo udržanie teploty a tým bude jedlo vždy
pripravené ku konzumácii. Po dobu 12 hodín si jedlo ponechá svoju konzistenciu a chuť. Po tejto
dobe sa môže pozvoľna konzistencia zmeniť.

Do kuchynského robota môže dať všetky typy foriem, ktoré sa môžu dať do rúry alebo na gril. Pozor
však na formy, ktoré nemajú nepriľnavý povrch ani rošt na pečenie.

Naprogramovanie menu:
1. Pre výber menu - teda doby pečenia a výkonu zvoľte tlačidlo "Prog"
2. Na naprogramovanie času varenia potravín stlačte tlačidlo "+ čas" a ešte raz stlačte "+ čas" na
nastavenie hodín a tlačidlo "-min" na nastavenie minút, kedy chceme jesť.
Teda, ak je 8 hodín ráno a chcete jesť o 14:30, naprogramujete čas 6:30.
3. LED displej vždy zobrazí čas na dokončenie varenia. Ak chcete zmeniť teplotu v priebehu
programovania, môžete stlačiť tlačidlo "temp".
Nezabudnite, že v tomto režime vyberiete o koľkej chcete pokrm jesť a nie čas kedy začne robot
variť. Kuchynský robot automaticky vypočíta, kedy sa začne variť jedlo na požadovanú hodinu.
V prípade, že sa oneskoríte, robot varenie dokončí a prepne sa do stavu udržania teploty. Jedlo
budete mať teda vždy teplé. Teda do chvíle, než sa funkcia zruší.

Pokiaľ nie je jedlo dobre uvarené, môže to byť z dvoch dôvodov.
1) nezvolili ste správnu teplotu
2) neodhadli ste množstvo potravín a doba varenia bola zvolená veľmi dlho alebo málo. Zvoľte
správne menu a reštartujte varenie.

Čistenie kuchynského robota:
Po varení je nutné vyčistiť tri časti. Veko, ventil na paru a varnú nádobu.
Všetky časti ľahko vyčistíte hubkou alebo handričkou s použitím prípravku na umývanie riadu. Dobre
ich potom opláchnite. Varnú nádobu je možné vložiť aj do umývačky.
Kuchynský robot udržujte celkovo v čistote. Ak sa niekam dostane časť jedla alebo časť potravín
vyčistite ho vlhkou handričkou a vytrite suchou utierkou.
Majte na pamäti, že naliatie vody do robota alebo ponorenie robota do vody spôsobí skrat.
Než budete robota reklamovať:
Skôr než budete volať ohľadom reklamácie na fungovanie robota, prejdite si nasledujúce body.
Trvá varenie dlhšie ako je zvolený čas? Došlo k výpadku elektriny pri varení? Bolo stlačené tlačidlo
Cancel počas varenia?
Zapnite kuchynského robota znova. Začne variť a už nestláčajte tlačidlo cancel - teda
zrušenie varenia.
Pokiaľ Vám nejde zatvoriť veko, uistite sa, že je varná nádoba umiestnená správne.
Ak počujete podivné zvuky počas varenia, skontrolujte, či nie je medzi varnou nádobou a varnou
doskou nejaká nečistota. Ak áno, tak ju opatrne odstráňte.
Technické špecifikácie
Kapacita varnej nádoby: 5L
Výkon: 900W

Napätie: 220-240 V
Frekvencia: 50/60 Hz

Dôležité!
Tento kuchynský robot pracuje bez tlaku. Únik pary počas varenia je teda úplne normálny a bežný.
Stlačením tlačidla "ZRUŠIŤ" (Cancel), bude proces varenia ukončený a na displeji sa zobrazí "----".

