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Vážený zákazník! 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho Delimano tlakového hrnca King PRO! Všetky výrobky značky Delimano majú výbornú povesť, preto sa nás 

falšovatelia vo veľkom snažia napodobňovať a teda zneužívať zákazníkov, ktorým ponúkajú horšiu kvalitu, žiadnu záruku a servis. Preto Vás prosíme, nahláste 

akékoľvek kópie, falzifikáty, podobné produkty či neautorizovaných predajcov emailom na adresu brand.protection@studio-moderna.com, aby ste nám pomohli 

v boji proti nelegálnym falšovateľom.  

Kúpou Delimano tlakového hrnca King PRO ste si získali aj našu garanciu toho, že ak budete dôsledne dodržiavať nižšie uvedené pokyny a vhodnú starostlivosť 

o výrobok, budete s ním spokojní dlhé roky. 

 

Delimano tlakový hrniec King PRO- Návod na použitie 

Pred prvým použitím daného výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúce použitie. 

1) Dôležité bezpečnostné pokyny 

Pri používaní elektrických spotrebičov dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: 

 Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom 

skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo im bolo používanie tohto zariadenia vysvetlené tak, aby ho dokázali bezpečne používať 

a uvedomovali si možné riziká. Deti by sa nemali so zariadením hrať. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú vykonávať čistenie a údržbu, pokiaľ nie sú pod dozorom 

dospelej osoby. 

 Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte držiaky alebo tlačidlá. 

 Na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom nikdy neponárajte káble do vody či inej tekutiny.  

 Ak zariadenie nepoužívate alebo ho chcete očistiť, odpojte ho zo zásuvky. Zariadenie pred nasadením alebo vybratím príslušenstva nechajte vychladnúť. 

 Zariadenie v žiadnom prípade nespúšťajte, ak má poškodený napájací kábel či zástrčku; rovnako ho nepoužívajte po poruche alebo ak bolo akýmkoľvek 
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spôsobom poškodené. Prístroj odovzdajte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na diagnostiku, opravu alebo úpravu. 

 Nepoužívajte žiadne doplnky či príslušenstvo, ktoré výrobca/distribútor vyslovene neodporúča, resp. nepredáva. Používanie neoriginálneho príslušenstva 

neodporúčaného výrobcom môže spôsobiť vážne zranenia a poškodenie zariadenia. 

 Nepoužívajte vonku. Tento prístroj je určený pre domáce použitie. 

 Nedovoľte, aby kábel prevísal cez okraj stola alebo pultu, resp. aby sa dotýkal horúcich povrchov.. 

 Spotrebič neumiestňujte na alebo do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického horáka ani do vyhriatej rúry. 

 Buďte obzvlášť opatrný pri manipulácii so zariadením v blízkosti rozpáleného oleja alebo iných horúcich kvapalín. 

 Pri zapájaní zariadenia najprv pripojte zariadenie a následne zapojte kábel do zásuvky. Pre vypnutie zariadenia otočte regulátor do polohy „OFF“ a zariadenie  

vytiahnite zo zásuvky. 

 Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, pre ktoré sa vyrobilo. 

 Toto zariadenie tepelne upravuje potraviny pod tlakom. Nesprávnym použitím sa môžete poraniť alebo obariť parou. Pred spustením zariadenia do prevádzky 

sa uistite, že je jednotka správne zatvorená. 

 Objem surovín nesmie presiahnuť 4/5 objemu vnútorného hrnca. Pri použití potravín, ktoré počas varenia zväčšujú svoj objem (ako sú ryža alebo sušená 

fazuľa), dodržiavajte pokyny a recepty na prípravu jedál v tlakovom hrnci. Nenapĺňajte nádobu nad jej strednú rysku (podstupujte „od oka“). Preplnenie môže 

spôsobiť upchatie, ktoré vystupňuje pretlak.  

 Uvedomte si, že niektoré potraviny (napríklad jablková šťava, brusnice, krúpy, ovsené vločky alebo iné obilniny, hrach, rezance, makaróny, rebarbora  

a špagety) môžu peniť, bublať, prskať a upchať otvory na uvoľnenie tlaku (parný ventil). Recepty, ktoré obsahujú tieto suroviny, pripravujte veľmi opatrne 

a precízne, aby ste sa vyhli problémom. 

 Pred použitím skontrolujte, či sú otvory na uvoľnenie tlaku priepustné. 

 Tlakový hrniec neotvárajte, kým úplne nevychladne a neuvoľní sa vnútorný tlak. Ak sa jednotka ťažko otvára, znamená to, že je hrniec ešte stále pod  

tlakom - neotvárajte ho nasilu. Tlak v hrnci môže byť nebezpečný. Pozrite » 5) Návod na obsluhu «. 

 Nepoužívajte tento tlakový hrniec pri fritovaní na oleji. 

 Tento spotrebič bol navrhnutý pre použitie v uzemnenej 220-240V ~ zásuvke. Nepoužívajte iné elektrické zásuvky.  

 Počas prevádzky tlakový hrniec vytvára extrémne teplo a paru. Zabráňte požiaru, popáleninám a iným zraneniam počas prevádzky zariadenia –  

dodržiavajte všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. 

 Počas prevádzky si tlakový hrniec vyžaduje dostatočne vzdušný priestor po všetkých stranách, vrátane hornej a dolnej oblasti. Zariadenie nespúšťajte v  

blízkosti horľavých materiálov, ako sú napríklad kuchynské utierky, papierové uteráky, záclony, papierové taniere, atď. 

 Vždy zapojte elektrický kábel priamo do zásuvky. Toto zariadenie nikdy nepoužívajte s predlžovacím káblom. 

 Ak táto jednotka padne alebo sa náhodne ponorí do vody, okamžite ju odpojte zo zásuvky. Hrniec neponárajte do vody! 

 Nepoužívajte toto zariadenie na nestabilnom povrchu. 

 Ak toto zariadenie začne počas používania chybne fungovať, okamžite odpojte kábel. Nepokúšajte sa opraviť nefunkčné zariadenie svojpomocne! 

 Tlakový hrniec NIKDY NEOTVÁRAJTE NÁSILÍM. Ak ho potrebujete otvoriť, stlačte tlačidlo „CANCEL“ a pomocou klieští alebo kuchynského náradia opatrne  

otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek do otvorenej polohy „OPEN“ , aby ste úplne uvoľnili nahromadený tlak v hrnci. U istite sa, že všetka para z hrnca 

vyšla. Opatrne otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek a otvorte. Veko vždy otvárajte v smere od tela, aby ste predchádzali obareniu parou alebo horúcim 

vzduchom. 

 UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VARTE VÝLUČNE V ODNÍMATEĽNEJ NÁDOBE. Napájanie ani základňu neponárajte do 

vody. Pred použitím vyčistite dno vnútorného hrnca a povrch vyhrievacej dosky, vložte vnútorný hrniec, mierne ho pootočte v smere hodinových ručičiek a proti 

smeru hodinových ručičiek tak, aby správne zapadol na vyhrievaciu dosku. Ak sa Vám nepodarí dobre vložiť vnútorný hrniec, jednotka nebude správne fungovať 

a môžete ju tým poškodiť.  

 POZOR, HORÚCI POVRCH. Toto zariadenie vytvára teplo a počas prevádzky dochádza k úniku pary. Dodržiavajte správne bezpečnostné opatrenia, čím 

predídete riziku zranenia, požiaru a vzniku škôd na majetku. 

 POKYNY K POUŽITIU KRÁTKEHO KÁBLA: Krátky napájací kábel znižuje riziko vyplývajúce zo zamotania či zakopnutia o dlhší kábel. S týmto zariadením 

nepoužívajte predlžovačku. 

 Elektrická energia: Ak je elektrický obvod preťažený inými spotrebičmi, Váš prístroj nemusí správne fungovať. Mali by ste ho zapojiť do vyhradeného 

elektrického obvodu. 

 POZNÁMKA: Tento produkt musí byť uzemnený. Ak by nesprávne fungoval, resp. sa pokazil, uzemnenie poskytne cestu najmenšieho odporu pre elektrický  

prúd, čím klesá riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je vybavený ochranným vodičom a uzemnenou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do 

príslušnej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a vyhláškami. 
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 Nikdy nevarte bez vnútorného hrnca. Do vonkajšej nádoby nedávajte vodu. 

 Toto zariadenie ste oprávnený spúšťať, resp. čistiť, len ak ste si dôsledne prečítali a pochopili všetky prevádzkové a bezpečnostné pokyny obsiahnuté  

v tejto príručke. 

 Toto zariadenie sa nesmie spúšťať naprázdno, pretože takéto varenie bude mať za následok poškodenie zariadenia a/alebo zranenie užívateľa. 

 Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ. 

 

2) Bezpečnostné mechanizmy 

1. Tlakový ventil sa automaticky vytiahne a uvoľní tlak.  

2. Ak odtlakovací ventil zlyhá, veko uvoľní tlak. V tomto prípade je ventil chybný a treba ho vymeniť. 

3. Hrniec disponuje funkciou bezpečnostnej tepelnej poistky, ktorá zastaví vyhrievanie, ak teplota presiahne povolenú hranicu a vráti sa k vyhrievaniu, keď sa 

teplota vráti na normálnu hodnotu. 

4. Ak táto funkcia zlyhá, tlakový hrniec pozastaví vyhrievanie, avšak nedokáže sa opätovnej naštartovať a bude ho treba vymeniť. 

5. Veko sa nedá otvoriť, ak je vnútri vysoký tlak. 

 

3) Diely a špecifikácie 

Pozrite si výrobok a jeho príslušenstvo na Obr. 1 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 1) a podrobný náhľad produktu na Obr. 2 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 2). 

 

Obr. 1 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 1) 

1. základňa jednotky a jej veko 

2. ovládací panel a jeho funkcie 

3. naparovací zásobník 

4. lyžica 

5. odmerka 

6. kondenzačná nádoba 

 

 

Tabuľka.1 Technické špecifikácie 

Napájanie 220 – 240 V~ , 50/60 Hz Čistá hmotnosť 4,62 (4,85 vrátane kábla, nádob, príslušenstva, 

UM, receptov)  

Výkon 900 W Rozmery 330 (vrátane rúčok) x 307 mm 

Celkový objem 

vnútorného hrnca 

5 l Využiteľný objem 

vnútorného hrnca 

4 l 

 

4) Pred prvým použitím 

 Odstráňte všetok obalový materiál. Odstráňte aj lepiaci štítok podržaním tlakového ventilu smerom nadol. 

 Uistite sa, či balenie obsahuje všetky komponenty a či nie sú poškodené. 

Nalejte 3,5 l vody do vnútorného hrnca a spustite program “Steam” (para), zatvorte tlakový ventil a nechajte paru pôsobiť po dobu 30 minút (pozrite kapitolu “5) 

Návod na obsluhu”). Vyčistite vnútorný hrniec, vysušte zvyšky vody na veku a vonkajšom hrnci (pozrite kapitolu “7) Čistenie a údržba ”). 

 Pred prvým použitím, umyte vnútorný hrniec, plastový parník, nádobu a lyžicu teplou vodou so saponátom. 

 

5) Návod na obsluhu 

Dávajte pozor, aby ste nepoužívali kovové kuchynské náčinie, pretože by mohlo poškriabať a spôsobiť odlúpenie nepriľnavého povrchu. 

Ak chcete otvoriť veko, otočte jeho rukoväť v smere hodinových ručičiek a nadvihnite ho. Dajte pozor, aby ste pri dvíhaní veka nezachytili aj vnútorný hrniec 

(pozrite: OBRÁZKY, Obr. 3, a), b) ). 

Pred každým varením sa uistite, že sú vyhrievacia doska a vnútro vonkajšieho hrnca čisté a že na nich nie sú zvyšky jedla. 

Vložte vnútorný hrniec (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 3, c)). 

Vložte do hrnca ingrediencie a nalejte vodu tak, aby spoločná úroveň bola medzi značkami 1/5 a 4/5 (minimum a maximum). Pri surovinách, ktoré počas varenia 

znásobujú svoj objem, by maximálna úroveň nemala presiahnuť 3/5. Neprepĺňajte vnútorný hrniec. Nepresiahnite úroveň “4/5” (pozrite: OBRÁZKY ,Obr. 4). 

Obr. 2 ( pozrite: OBRÁZKY, Obr. 2) 

1. základňa jednotky: a) vnútorný hrniec, 

b) ovládací panel, c) vonkajší hrniec, d) 

rúčka, e) kryt z nerezovej ocele, f) 

vyhrievacia platňa  

2. veko (pohľad dovnútra): a) silikónové 

tesnenie b) vnútorné veko c) plavákový 

ventil 

3. veko (pohľad zvonka: a) 

odtlakovací ventil, b) plavákový 

ventil, c) rúčka 

4. plavákový ventil (detailný 

pohľad): a) plavákový otvor 
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Zarovnajte značky šípok na vonkajšom hrnci a veku, zatvorte veko tak, že ho potočíte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na správne miesto 

a neuzamkne sa – presvedčte sa, že sú značky v jednej línii (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 3, d),e)) 

POZOR! Nikdy nevarte bez vody alebo akejkoľvek inej tekutiny. Objem tekutiny by mal vždy byť na úrovni aspoň 2 pohárov. Nikdy nevarte bez vnútorného hrnca. 

Nenalievajte vodu do vonkajšieho hrnca. 

Zapojte tlakový hrniec do siete, na LED displeji sa zobrazí “0000”. 

Nastavte tlakový ventil do zatvorenej pozície (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 5,a) ). 

Zvoľte si požadovanú funkciu varenia (pozrite: “Tabuľka.2, Nastavenie programu”), na displeji sa zobrazí prednastavený čas. Ak chcete zmeniť dobu varenia, 

môžete ho posúvať v 1-minútových intervaloch stláčaním tlačidiel “+” alebo “-“ . 

Na displeji začne rotovať “00”. Je to signalizácia, že tlak a teplo boli vytvorené. Para sa bude uvoľňovať cez plavákový ventil, bude narastať a potom sa uvoľňovanie 

pary zastaví. Teraz je tlakový hrniec správne natlakovaný. Akonáhle dosiahne správnu teplotu a tlak, zobrazí sa zvolený program a začne sa odpočítavanie. 

Všimnite si, že pri funkcii dusenia ( STEW) a zavárania (CANNING) nebude rotovať “00”, no len čo bude dosiahnutý správny tlak, začne sa odpočítavanie. 

Keď sa varenie skončí, tlakový hrniec zapípa a automaticky sa prepne do funkcie udržiavania teplého jedla (“Keep warm”), ktorá udrží hotové jedlo teplé až po 

dobu 24 hodín. 

Ak chcete vypnúť funkciu udržiavania teplého jedla, jednoducho ju zrušte. 

Pre otvorenie hrnca otočte tlakový ventil proti smeru hodinových ručičiek; tým sa uvoľní para a tlak (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 5 b)). Veko môžete zložiť až vtedy, 

keď sa uvoľní všetka para a tlak a plavákový ventil sa vráti dolu; nikdy ho neotvárajte násilím! 

POZOR! Para je extrémne horúca, preto pri manipulácii s tlakovým ventilom používajte kuchynské rukavice a kliešte alebo podobné náčinie. 

Funkcia odloženia času varenia – Tlakový hrniec má funkciu odloženia času varenia až o 24 hodín. Ak chcete túto funkciu použiť, stlačte tlačidlo a zvoľte želaný 

čas – o akú dobu sa má varenie spustiť (v 30-minútových intervaloch), a to stláčaním tlačidiel “+” alebo “-“. Čas bude zobrazený na LED displeji. Potom si vyberte 

požadovanú prednastavenú funkciu a časovač začne pracovať. 

Funkcia rýchleho prihrievania – Používa sa na prihriatie už hotového jedla. Je prednastavená na 1 minútu a nedá sa nastaviť inak. Pred prihriatím jedla sa vždy 

uistite, že je tlakový ventil zatvorený! 

V zadnej časti sa nachádza odkvapová nádobka. Zachytáva všetku tekutinu, ktorá môže pri použití tlakového hrnca kondenzovať a odkvapkávať. Jednoducho ju 

zasuňte do kanálikov vzadu. Po každom použití ju vyprázdnite a vyčistite. 

Ak chcete zrušiť akýkoľvek program, stlačte funkciu „zrušiť“ (cancel). 

 

Tabuľka. 2 Nastavenie programu 

PROGRAM SYMBOL NA DISPLEJI PREDNASTAVENÝ ČAS NASTAVIŤ ČAS TEPLOTA TLAK 

STEW - DUSENIE 
 

30 minút 1 – 120 minút 150oC 0,50 MPa 

RICE – RYŽA 
 

12 minút 1 -- 20 minút 160oC 0,50 MPa 

FISH - RYBY 
 

8 minút 1 – 15 minút 150oC 0,50 MPa 

MEAT – MÄSO 

 

13 minút 1 – 60 minút 140oC 0,50 MPa 

PORRIDGE – KAŠA 

 

10 minút 1 – 15 minút 155oC 0,50 MPa 

SOUP - POLIEVKA 
 

25 minút 1 – 40 minút 150oC 0,50 MPa 

STEAM – PARA 

 

3 minút 1 – 25 minút 150oC 0,50 MPa 

CANNING - ZAVÁRANIE 

 

45 minút 1 – 120 minút 100oC 0,50 MPa 

 

6) Návod na zaváranie 

 Pred začatím si zvoľte recept, ktorý bol vopred testovaný a určený na zaváranie pomocou tlakového hrnca. 
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 Vyberte si čo najčerstvejšie suroviny a pripravte ich podľa návodu. 

 Zaváracie poháre naplňte tak, aby hore zostalo aspoň 2,5cm voľného miesta. 

 Jemne stláčajte zaváraninovú zmes, aby ste odstránili všetky vzduchové bubliny. 

 Pri utesňovaní pohárov postupujte podľa inštrukcií výrobcu zaváraninových pohárov, ktoré používate. 

 Vložte zaváraninové poháre do vnútorného hrnca. Zmestia sa doň 4 x 500 ml zaváraninové poháre. 

 Zalejte poháre horúcou vodou tak, aby hladina dosiahla do ¼ pohárov alebo úroveň 6 šálok vody. 

 Zvoľte funkciu zavárania. 

 Keď sa zaváranie skončí, stlačte tlačidlo zrušenia (cancel). Uvoľnite tlakový ventil (jeho potočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície otvorenia - 

“Open” a akonáhle sa vypustí všetok tlak, opatrne veko otvorte. 

 Pomocou klieští na manipuláciu so zaváraninami (nie sú súčasťou balenia) vyberte horúce poháre a nechajte ich vychladnúť pri izbovej teplote. 

 Ak – aj po nasledovaní pokynov výrobcu – zaváraninové veko netesní dobre, neskladujte túto zaváraninu, pretože Vám nevydrží. Musí sa opätovne zavariť 

alebo ihneď skonzumovať. 

 Ak ste potraviny zavarili správne, vydržia Vám aj niekoľko mesiacov. Skladujte ich na čistom, suchom a chladnom mieste. 

 

7) Čistenie a údržba 

Po každom použití je potrebné vyčistiť všetky bezpečnostné komponenty. Pred čistením odpojte prístroj zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť pri izbovej 

teplote: 

 Ak chcete uvoľniť tlakový ventil, jednoducho ho vytiahnite smerom hore. Ventil sa uvoľní zo svojho pružinového uzamykacieho mechanizmu. Umyte ho pod 

teplou tečúcou vodou a vložte naspäť – jednoducho ho zatlačte nadol do pružinového mechanizmu. Zakaždým vyberte tlakový ventil a vyčistite jeho otvor 

pomocou špendlíka, aby ste odstránili akékoľvek blokády, ktoré sa v ňom mohli počas varenia usadiť. 

 Aby ste vyčistili priestor pod hliníkovým vnútorným vekom, plavákový ventil a silikónové tesnenie, vyberte vnútorné veko stlačením tlačidla. Umyte v teplej 

vode so saponátom. 

 Umyte vnútorné veko a jeho vnútro teplou vodou so saponátom. 

 Odstráňte izolačné tesnenie a umyte v teplej vode so saponátom. Vysušte a dosaďte ho na miesto hliníkového vnútorného veka. Vždy musí byť na vnútornom 

veku správne umiestnené (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 2, 2). Pravidelne ho kontrolujte, aby ste sa ubezpečili, že je čisté, flexibilné a že nie je roztrhnuté. 

 Presvedčte sa, že plavákový ventil nie je upchatý a že sa dokáže voľne hýbať smerom hore aj dolu. Ak je to nutné, umyte ho. 

 Vnútorný hrniec a veko sa môžu pri čistení úplne ponoriť do vody. Opláchnite vnútorný hrniec a veko pod horúcou tečúcou vodou, použite len jemný saponát 

a mäkkú handričku alebo hubku. Zvyšnú vodu vylejte z veka tak, že ho nakloníte do strany. Nepoužívajte abrazívne prášky, sódu bikarbónu ani bielidlá. 

Nepoužívajte drôtenky. 

 Základňu spotrebiča utrite mäkkou vlhkou handričkou a uistite sa, že na nej nezostali žiadne zvyšky jedla. ZÁKLADŇU SPOTREBIČA NIKDY NEPONÁRAJTE DO 

VODY. 

 

8) Riešenie problémov 

 Veko sa nedá správne zatvoriť – Skontrolujte, či sú vnútorné veko a tesnenie v správnej pozícii. 

 Veko sa ťažko odstraňuje – Plavákový ventil neklesol dolu. Zabezpečte, aby tlak klesol na normálnu úroveň. 

 Počas varenia uniká spod veka para – Zabezpečte, aby bolo tesnenie správne umiestnené a skontrolujte, či nie je opotrebované. Odstráňte z tesnenia všetky 

zvyšky jedla. 

 Plavákový ventil nestúpa nahor – Nedostatok jedla alebo vody vo vnútornom hrnci. Odstráňte z ventilu všetky zvyšky jedla, ktoré sa tam mohli usadiť. 

 Zobrazuje sa E1, E2, E3 alebo E4 – Systémová chyba; odpojte spotrebič, nechajte ho vychladnúť (ak je to potrebné). Zatvorte veko. Ak problém pretrváva aj po 

opätovnom zapnutí spotrebiča, prístroj má poruchu a je potrebné ho vymeniť. 

 


