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výrobce: KOLIMAX spol. s r.o.
               Míru 156
               790 70 Javorník

RYCHLOVARNÝ TLAKOVÝ HRNEC
S BIO PROGRAMEM

BIO MAX

plynový vaøiè

elektrický vaøiè

sklo-keramická varná deska

indukèní vaøiè

Vážený zákazníku, dostal se  Vám do rukou moderní výrobek,  který uspokojí i ty 
nejnároènìjší z Vás.  Aby tlakový  hrnec s bio programem  BIO MAX bezpeènì a
spolehlivì pracoval, a aby jste využili maximálnì  všech  jeho možností,  pøeètìte
si prosím peèlivì tento návod k obsluze. 
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OCHRANA HRNCE PØI PØEKROÈENÍ PRACOVNÍHO TLAKU:

konstrukce  tlakového  hrnce BIO MAX je v souladu s veškerými požadavky na bezpeènost
provozu varných nádob pod tlakem. Bezpeènost Vás a vašeho okolí, to je zásadní kritérium
uplatòované pøi vývoji a výrobì  tohoto výrobku.  Tøi ochranné zóny zcela eliminují možnost
vzniku jakékoliv mimoøádné události pøi jeho používání.

1. zóna - pracovní ventil - pokud  nedojde  ke  snížení  pøívodu tepla  a pracovní ventil bude
   pracovat v èerveném stupni, dojde k postupnému odpouštìní pøebyteèného tlaku.
2. zóna - pojistný ventil - pokud z  jakéhokoliv  dùvodu pøestane správnì fungovat pracovní
   ventil, zaène pøi zvýšení tlaku ( 1,6 bar) odpouštìt pøebyteèný tlak pojistný ventil.
   Jakmile  tlak v  hrnci poklesne, pojistný ventil se uzavøe a celý proces se opakuje. Pokud
   dojde k odpouštìní  páry  pojistným ventilem,  pøerušte zahøívání,  odpus�te veškerý  tlak,
   hrnec otevøete a  zkontrolujte  trysku  pracovního ventilu. (viz. návod)  Bìhem normálního
   provozu  mùže obèas pojistný ventil mírnì  a na malou chvíli odpustit malé množství páry,
   jedná se o bìžný stav.
3. zóna - pøetlaková ochrana - pokud   by  z  jakékoliv   pøíèiny   pøestaly  správnì  pracovat
   pracovní i pojistný ventil - dojde  k  odpouštìní  tlaku  druhým  pojistným  ventilem,  tím je
   otvor  na  boèní  stranì  víka. Gumové  tìsnìní se vytlaèí ven a vzniklým otvorem dojde k
   úniku tlaku. Takový únik tlaku nemá na tìsnìní žádný vliv - není tøeba ho  mìnit.
    

 

ÚDRŽBA TLAKOVÉHO HRNCE:

- pøed prvním použitím hrnec i víko dùkladnì umyjte a to vèetnì gumového tìsnìní
- k mytí používejte pouze doporuèené èisticí prostøedky
- obèas propláchnìte trysku pracovního ventilu (viz. návod)
- gumové  tìsnìní  doporuèujeme  vymìnit  jednou za  1 až  2 roky  v závislosti  na èetnosti
   používání - tato výmìna není souèástí záruky
- doporuèujeme gumové tìsnìní obèas lehce namazat jedlým olejem
- pokud je nádobí silnì zneèištìné nechejte jej napøed odmoèit ve vodì se saponátem
- k èištìní leštìných ploch nepoužívejte agresivní látky, látky na bázi písku, drátìnky a
   ostré pøedmìty
- chcete-li trvale zachovat dokonalý vzhled hrnce, vìnujte mu potøebnou péèi

RADY A TIPY:

- hrnec lze použít na veškerých dostupných typech vaøièù a to vèetnì indukèního
- používejte odpovídající prùmìry plotýnek, dbejte na to aby  u plynových  sporákù plameny
   nešly pøes okraj dna
- nesolte do studené vody, zabráníte tím možnému vzniku bílých skvrn na dnì nádobí
- pokud vám uniká  pøi vaøení z  hrnce  vìtší  množství  páry - snižte  zahøívání, ušetøíte  tím
   energii a lépe zpracujete vaøené potraviny
- akumulaèní sendvièové  dno A-THERM  má velkou tepelnou setrvaènost - ohøev vypínejte
   s pøedstihem, ušetøíte tím energii

VŽDY POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
VÝROBCE POSKYTUJE NA TENTO VÝROBEK ZÁRUKU 5 LET
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