
POPIS VÝROBKU:

HODNOTY TLAKU PRACOVNÍHO VENTILU:

ZAVØENÍ A OTEVØENÍ HRNCE:
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1. víko tlakového hrnce                              7. otvor pro odvod páry pracovního ventilu
2. pracovní ventil - regulátor tlaku              8. akumulaèní sendvièové dno A-THERM
3. tlaèítko otvírání a odpouštìní tlaku        9. otvory pro odvod páry pojistného ventilu
4. rukoje� víka                                          10. kryt pojistného ventilu (ventil je pod krytem)
5. rukoje� hrnce                                        11. ucho hrnce
6. nádoba hrnce                                       12. druhý pojistný ventil (uvnitø je gumové
                                                                       tìsnìní)
Po celém obvodu víka a hrnce je bajonetový uzávìr. Ve víku je uloženo gumové tìsnìní,
které je pøi používání hrnce mírnì vypouklé smìrem ven.

Rychlovarný   tlakový  hrnec  s   bio  programem  BIO  MAX  je  vyrobený  ze  špièkové
potravináøské nerezavìjící oceli oznaèované  jako CrNi 18/10. Pøi  jeho vývoji  a výrobì
klademe hlavní dùraz na bezpeènost, zásady zdravé výživy a  ekonomickou návratnost 
pøi vaøení.
Všechny jednotlivé díly  jsou podrobeny nároènému  testování, aby po  jejich  sestavení 
vznikl výrobek s tìmi nejvyššími užitnými vlastnostmi. Silné akumulaèní sendvièové dno
A-THERM zajiš�uje maximální rovinnou stabilitu  a je ideální pro všechny  druhy ohøevu
vèetnì indukèního.
Tlakový  hrnec  BIO MAX  je  celkovì  konstruován  tak,  že  pøi  jeho  použití  dochází k
významné  úspoøe  energie  pøi  vaøení. Pro  šetrný styk  s  potravinami  je vnitøní strana
jemnì vybroušena - pro dokonalý vzhled a snadnou údržbu je venkovní povrch vyleštìn
do zrcadlového lesku.
 ! !

PRO VAŠI BEZPEÈNOST:

- pøed použitím tlakového hrnce BIO MAX peèlivì prostudujte tento návod k používání
- nezamìòujte  žádným  zpùsobem použité originální díly  -   použity mohou být pouze
  díly dodané KOLIMAX spol. s r.o.
- pøi  výskytu poruchy  nepokraèujte v  používání tlakového hrnce  -  kontaktujte svého
  prodejce, nebo servisní oddìlení KOLIMAX spol. s r.o.
- v žádném pøípadì nesmí být tlakový hrnec zavírán a otvírán silou
- tlakový hrnec nikdy neplòte více  jak do  2/3 jeho výšky
- tlakový hrnec nezahøívejte prázdný, došlo by k jeho poškození
- pøed  použitím  zkontrolujte  zmáèknutím èervené trysky  na vnitøní  stranì víka, že je 
  pracovní ventil volný
- tlakový hrnec nesmí být nikdy používán ke smažení na oleji, když je pod tlakem
- otvory pro odvod páry smìøujte vždy mimo dosah obsluhy - chraòte své okolí
- dbejte na to aby byl pøi zavírání hrnce bajonetový uzávìr ve správné poloze
- nepoužívejte hrnec v troubì 

ZASUNUTÝ
bez tlaku a nebo
ménì než 0,5 bar

ZELENÝ STUPEÒ
0,6 bar

BIO PROGRAM
vhodný pro vìtšinu

potravin

ŽLUTÝ STUPEÒ
0,9 bar

pro tuhé potraviny
maso, drùbež
luštìniny ...

ÈERVENÝ STUPEÒ
1,1 bar

pøíliš vysoký tlak
snižte pøívod tepla

ušetøíte energii

1. na spodní  stranì  víka  zkontrolujte  gumové  tìsnìní
   a  trysku  pracovního ventilu. Trysku nìkolikrát zatlaète
   -  pokud  se volnì vrací pracuje ventil  správnì , pokud
   drhne   vyšroubujte  mosaznou  matku  a  otvor  trysky 
   propláchnìte. Pøi sestavování dejte pozor, aby tìsnìní
   pod matkou bylo umístìno v drážce. 

2. zavøení hrnce - víko nasaïte na hrnec tak, aby znaèka
   na  víku byla v zákrytu  se znaèkou na rukojetí hrnce a
   potom otáèejte rukojetí víka, až do polohy, kdy se zajistí
   tlaèítko otvírání.  

3. otevøení hrnce 1. krok  -  zmáèknìte tlaèítko otvírání a
   odpouštìní  tlaku   a  držte  jej  tak  dlouho, až  z hrnce
   pøestane  unikat   pára.    Pokud  chcete  tento  proces
   urychlit, ochlazujte hrnec tekoucí vodou.   

4. otevøení hrnce 2. krok - v okamžiku kdy je hrnec zcela
   bez   tlaku, držte  stále   stisknuté   tlaèítko   otvírání  a
   odpouštìní  tlaku  a  zároveò  otáèejte  rukojetí víka ve
   smìru  šipky až  do polohy, kdy  jsou znaèky na  víku a
   na rukojeti hrnce v zákrytu.    

smìr unikající
páry
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