BE PRO CHEF kuchyňský robot
Uživatelský manuál
Na kuchyňský robot je poskytnuta záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na výrobní vady a funkce robota.
Záruka se nevztahuje na nesprávné použití robota a nesprávné použití příslušenství.
Předtím než začnete robot používat, přečtěte si celý manuál.
Robot je elektrický, neponořujte ho tedy do vody, ani ho neomývejte pod proudem vody nebo jiné
kapaliny. Děti ho nesmí používat bez dohledu dospělé osoby. Robota prosím nezapínejte, pokud má
poškozenou nějakou část nebo pokud máte podezření na poškození nějaké části.
Příslušenství, náležící k robotu, je třeba používat pouze k robotu, aby se zabránilo jeho poškození.
Robot nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo výrazným klimatickým rozdílům teploty (např.
mráz a vlhko). Robot nepoužívejte v blízkosti přímého zdroje tepla (jako je trouba, kamna, varná
deska, apod.), jinak může dojít k poškození. Dávejte pozor při otevírání víka. Pára může být velice
horká, proto se nad hrnec nenaklánějte a vyčkejte, až pára zmizí.
Bezpečnost při používání
Nezapínejte kuchyňský robot v případě, že nádoba není umístěna správně v robotu nebo pokud
nádoba chybí.
Nevypínejte robot pomocí tlačítka Cancel nebo nevytahujte robot ze sítě, pokud robot vaří.
Silikonové těsnění na víku udržujte v čistotě, aby stále plnilo svou funkci a také aby nezanechávalo
pach z předchozího vaření v jiném jídle.
Robot používejte na rovné, pevné ploše, aby se předešlo možným nehodám.
Nádobu na vaření používejte jen pro daný účel. Nepoužívejte ji jinak než pro vaření v robotu.
V případě používání funkce CALIENTE/RECALENTAR – udržení teploty / ohřívání
nenechávejte v nádobě robota jakýkoliv nástroj (příbor, lžíci na míchání, vařečka, naběračka apod. )
Pro nabírání jídla z hrnce používejte nekovové a neostré náčiní (ze dřeva, plastu nebo silikonu).
Robot nijak nerozebírejte. Pokud se tak stane a budete poté robot reklamovat, nemusí Vám být
reklamace uznána.
Na parní ventil ve víku nepokládejte žádnou látku ani jiné podobné předměty, aby nedošlo k ucpání a
následně poškození.
Nenechávejte vodu v robotu, v případě, že nevaříte.
V případě poruchy během vaření neotevírejte víko, vydržte, až robot bude vychladlý.
Pokud budete používat parní mřížku, nalijte do nádoby 2 odměrky vody.
Nedovolte dětem manipulovat s robotem během vaření nebo v době krátce po vaření. Robot je po
vaření horký a může stále unikat horká pára. Robot udržuje jídlo až 12 hodin v perfektním stavu bez
ztráty konzistence nebo chuti u většiny pokrmů. Po této době může postupně dojít ke ztrátě chuti
nebo konzistence jídla.
Vyhněte se také používání toxických přípravků v blízkosti kuchyňského robota, ať předejdete
případnému ovlivnění jídla těmito přípravky.

Charakteristika produktu
1. Kuchyňský robot vždy vaří tak, aby si jídlo zachovalo svou chuť a konzistenci. Využívá
teplotního čidla zabudovaného uvnitř a díky tomu optimálně udržuje teplotu potřebnou
k vaření různých jídel.
2. Jídlo udržuje v teplém stavu až 12 hodin bez znehodnocení chuti nebo struktury. Na jídlo se
tedy můžete těšit po celou tuto dobu.

3. Funkce opětovného ohřevu – jídlo si můžete znovu ohřát, i když ho vyndáte z lednice bez
ztráty chuti a je jedno, zda ohříváte polévku nebo maso.
4. Čip sleduje teplotu ve varné nádobě a správně nastaví teplotu podle množství jídla, které
vaříte. Nastaví výkon v závislosti na zvoleném menu a také na množství vařeného jídla. Je
jedno, zda vaříte jídlo pro sebe nebo pro více hostů. Vždy zvolí vyvážený výkon.
5. Můžete vařit různé typy kuchyní neboť kuchyňský robot má 11 různých způsobů vaření a tedy
i 11 způsobů, jak si jídlo vychutnat. Ať už smažené, vařené, dušené nebo využít funkcí
dlouhého vaření pro výborné vývary nebo si na snídani připravit domácí jogurt.

Díly a příslušenství
Víko:
1. Praktická rukojeť pro přenášení
2. Jistící pojistka na víko pro otevření
3. Silikonové těsnění na víku
4. Odnímatelný ventil na páru – vyjmete ho lehkým nadzvednutím a otočením
Robot:
1. Displej na volbu menu
2. Vařící nádoba volně vložená do kuchyňského robotu

Další příslušenství:
1. Kabel na zapojení do sítě
2. Rošt na ohřívání/vaření v páře
3. Plastová naběračka
4. Plastová špachtlička
5. Platová odměrka

Menu a ovládací panel
Tento kuchyňský robot má 12 funkcí na vaření, či pečení a ještě další funkce, které jsou vysvětleny
níže.

Vysvětlení a překlad displeje:
ARROZ – rýže
PASTA – těstoviny
GUISO – dušení
POSTRE – příprava dezertu
HORNO – trouba
FREIR – smažení
ESTERILIZACION – sterilizace
YOGURT – příprava jogurtu

PLANCHA – funkce
plotýnka/grilování (např. na
grilování zeleniny)

LENTO – pomalé vaření
VAPOR – pára
SOPA – vaření polévky
CALIENTE/RECALENTAR –
udržení teploty / ohřívání
TEMP. – teplota

PROG. – programy
CANCEL – zrušení
MENU – výběr menu
HORA – čas
MIN – minuty
+ /- zvýšit nebo snížit dobu
vaření

Rýže
Po zvolení menu RÝŽE uvaříte rýži střední kvality (předvařenou). Na LED displeji se objeví "---". Což
znamená, že nelze změnit čas ani teplotu. Je to přednastavená funkce. Rýži před vařením
propláchněte.
1 zarovnaná odměrka rýže = 200 ml vody
2 zarovnané odměrky rýže = 400 ml vody
3 zarovnané odměrky rýže = 600 ml vody

Těstoviny
Přednastavené menu na vaření těstovin. Na LED displeji se objeví čísla "1012", kde "1" je výchozí
teplota a "12" jsou minuty vaření. Tyto minuty lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich
preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Dušení
Toto menu volíme, když chceme vařit jako v hrnci s pokličkou. Na LED displeji se objeví čísla "1003",
kde "1" je výchozí teplota a "003" jsou minuty vaření, které lze změnit pomocí tlačítka "+" a "časmin", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Příprava dezertu
Můžete použít s nebo bez roštu. Tato volba je pro výrobu krémů nebo pudingu. Na LED displeji se
objeví čísla "1030", kde "1" je výchozí teplota a "030" jsou minuty vaření. Dobu lze změnit pomocí
tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka
"TEMP".
Trouba
Můžete použít s nebo bez roštu. Dosahuje až 180 stupňů teploty a je programovatelný až na 330
minut. Je to nejvýkonnější funkce kuchařského robotu. Na LED displeji se objeví čísla "1060", kde "1"
je výchozí teplota a "060" jsou minuty pečení. Dobu lze změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle
vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Smažení
Robot se zapne nejvyšší výkon, a proto je ideální využít smažení, či restování a pak dále pokračovat
s dalším menu, kde využijete doznívající výkon. Můžete smažit s otevřeným nebo uzavřeným víkem.
Při smaženi používejte ochranné pomůcky a vhodné kleště na obracení smaženého/restovaného
jídla. Na LED displeji se objeví "1010", kde "1" je výchozí teplota a "010“ jsou minuty, které se mohou
měnit pomocí tlačítka "+ čas" a tlačítka "- min" podle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit
teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Sterilizace
Tuto volbu budete používat k čištění robota po dokončení vaření s robotem. Varnou nádobu očistěte
od vařeného jídla houbičkou, utřete vnitřek nádoby a vnitřní část víka. Do nádoby dáme půl litru vody
s citronem nebo octem. Na Led panelu se zobrazí 20, což znamená 20 minut čištění. U tohoto menu
není možné měnit čas ani teplotu.
Příprava jogurtu
Toto specifické menu k výrobě jogurtu, aniž byste použili oheň? Na LED displeji se objeví číslo "480".
Jsou to minuty, které je třeba pro přípravu tohoto menu. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+ čas a ‚
‘‘-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Funkce plotýnka / grilování
Tato funkce je určena na použití se zavřeným víkem. Ideální je na přípravu grilované zeleniny, masa
nebo i přípravu placek. Na LED displeji se objeví čísla "1003", kde "1" je výchozí teplota a "003" jsou
minuty vaření. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich preferencí. V tomto menu
můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Pomalé vaření
Funkce, pro přípravu tradičních jídel, které potřebují čas k uvaření. S touto funkcí můžete vařit až 16
hodin a 30 minut a to na velmi nízkém výkonu. Na LED displeji se objeví čísla "1300", kde "1" je
výchozí teplota a "300" jsou minuty vaření. Čas můžete změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle
vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Pára
Při této volbě nalijte do varné nádoby jednu nebo dvě odměrky vody. Pro vaření v páře použijte rošt
na vaření v páře. Na LED displeji se objeví čísla "1003", kde "1" je výchozí teplota a "003" jsou minuty
vaření. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete
měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Vaření polévky
Speciální funkce na vaření polévky. Na LED displeji se objeví čísla "1020", kde "1" je výchozí teplota a
"020" jsou minuty vaření. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich preferencí. V
tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".
Další volby kuchyňského robotu:
Volba udržení teploty / ohřívání
Volba udržení teploty se automaticky zapne po každém vaření, dokud nebude zrušena. Robot udrží
jídlo s touto funkcí až 12 hodin teplé. Stejně tak můžete tuto volbu zvolit pro udržení teploty
potravin.
Funkci ohřívání zvolíte 2x stisknutím tohoto tlačítka. Spustí se automatický proces, trvající 9 minu.,
který ohřívá jídlo zdravou formou. Jídlo může být z ledničky a po pár minutách bude připravené
k servírování. Na LED displeji se zobrazí symbol načítání (na displeji budou dvě čárky, které budou
obíhat displej) To znamená, že se robot zahřívá.
+ / Čas
Stisknutí tohoto tlačítka zvýšíte dobu vaření u zvoleného menu. Nebo nastavíte hodiny pro volené
menu.
- / Min
Stisknutím tohoto tlačítka snížit dobu vaření nebo zvýšíte minuty při nastavování menu.
Při volbě času zadáváte v kolik chcete pokrm jíst a ne čas kdy začne robot vařit. Kuchyňský robot automaticky
vypočítá, kdy se začne vařit jídlo na požadovanou hodinu. V případě, že se zpozdíte, tak robot vaření dokončí
a přepne se do stavu udržení teploty. Jídlo budete mít tedy vždy teplé, až do chvíle, než se funkce zruší.

Tlačítko zrušit
Stisknutím tohoto tlačítka se zruší všechny předchozí akce v kuchyňském robotu.
Prog.
Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte nabídku programu. Označte, pokud se na displeji zobrazí symbol
načítání. Což znamená, že se robot předehřívá. Funkci zrušte před tím, než budete volit jiné menu pro
vaření.
Teplota
Stisknutí tohoto tlačítka, zvolíte teplotu u jednotlivých menu v jakékoliv fázi vaření. Teplota vaření je
uvedena čísly ‚‘‘1‘‘,‘‘2“ a "3" na levé straně na displeji. Nejnižší teplota je "1" nejvyšší teplota "3".
Výchozí teplota je vybrána vždy 1, tedy nízká teplota.

Výše teploty zvolte dle Vašeho přání. Pokud máte rádi jídlo dobře propečené, vyberte nejvyšší stupeň
3. Pokud má být tzv. medium, zvolte číslo 2 a volba 1 je pro lehce propečené, ne – li syrové.
Upozornění! Symbol načítání (na displeji budou dvě čárky, které budou obíhat displej) ukazuje, že je
zahájené vaření a předehřívá varnou nádobu. Doba se může lišit v závislosti na zvoleném menu,
množství a druhu potravin, které budete vařit.
Před zahájením vaření
Pro odstranění všech možných škodlivých látek a prachu je dobré použít půl litru vody s octem nebo
citronem, aby se robot vyčistil a připravil na vaření. Zvolte prosím menu Sterilizace, které slouží právě
pro vyčištění kuchyňského robota.
Jak vařit
1. Vyčistěte varnou nádobu a vložte ji do kuchyňského robota. Přidejte jídlo do nádoby, které chcete
vařit.
2. Vyberte menu: nabídku zvolíte pomocí tlačítka menu – opakovaným stiskem tlačítka si vyberete
program. Vždy se u něho rozsvítí dioda.
3. Zvolte čas vaření: po výběru menu nastavte čas. Tlačítkem + zvyšte dobu vaření a tlačítkem – ji
snížíte.
a) ve všech menu, kde si můžete zvolit čas si můžete vybrat od 1 do 99 minut.
b) v menu pomalé vaření si můžete zvolit čas od 10 až do 990 minut.
c) menu trouba a příprava dezertu můžete zvolit až 330 minut.
d) v menu příprava jogurtu si můžete zvolit čas od 360 minut až do 990 minut.
e) v menu sterilizace a rýže nemůžete měnit čas.
4. Vyberte teplotu vaření. Po zvolení času vaření si vyberte teplotu pomocí tlačítka „TEMP“.
5. když máte zvolenou teplotu a čas vaření, vyčkejte 6 vteřin. Pokud chcete přejít na výběr programu,
pokračujte možností "naprogramování menu".
6. Udržení teploty / ohřívání: pokud chcete udržet jídlo teplé, zvolte tlačítko Caliente/Recalentar. Pro
ohřívání jídla 2x stiskněte tlačítko Caliente/Recalentar. Na LED displeji uvidíte symbol načítání.
Automaticky se spustí ohřívání na 9 minut a poté bude udržovat jídlo v teple po neomezenou dobu,
až do vypnutí.
7. Při vaření v kuchyňském robotu se zobrazí na displeji symbol načítání, jakmile dosáhne vhodných
podmínek pro vaření, ukáže se na displeji čas vaření nebo pečení a čas bude klesat.
8. Po dokončení procesu vaření se zobrazí na displeji "---". Robot můžete nechat, aby udržel jídlo v
teple.
9. Po každém vaření se automaticky zapne tlačítko udržení teploty a tím jídlo bude vždy připravené
k jídlu. Po dobu 12 hodin si jídlo ponechá svou konzistenci a chuť. Po této době se může pozvolna
konzistence změnit.
Naprogramování menu:
1. Pro výběru menu – tedy doby pečení a výkonu zvolte tlačítko "Prog"
2. Pro naprogramování času vaření potravin stiskněte tlačítko "+ čas" a ještě jednou stiskněte "+ čas"
pro nastavení hodin a tlačítko "-min" pro nastavení minut, kdy chceme jíst.
Tedy, pokud je 8 hodin ráno a chcete jíst ve 14:30 naprogramujeme čas 6:30.
3. LED displej vždy zobrazí čas na dokončení vaření. Chcete-li změnit teplotu v průběhu
programování, můžete stisknout tlačítko "temp".
Nezapomeňte, že v tomto režimu vyberete v kolik chcete pokrm jíst a ne čas kdy začne robot vařit.
Kuchyňský robot automaticky vypočítá, kdy se začne vařit jídlo na požadovanou hodinu. V případě,

že se zpozdíte, robot vaření dokončí a přepne se do stavu udržení teploty. Jídlo budete mít tedy
vždy teplé. Tedy do chvíle, než se funkce zruší.
Triky a rady pro vaření:
Kuchyňský robot uvaří cokoliv si přejete.
Pouze při vaření soté zvolte menu „freir“ (smažení) s otevřeným víkem a maximálním výkonem. Poté
pokračujte dalším zvoleným menu, kterým jídlo dokončíte.
Pro pečení ryb nebo grilování masa je vhodné ohřát prázdnou varnou nádobu s trochou oleje. Jakmile
je nádoba horká, vložte steak nebo rybu. Pokrm otočte a dokončete vaření pomocí menu „Plancha“,
tedy plotýnka/grilování.
Pokud není jídlo dobře uvařené, může to být zde dvou důvodů.
1) nezvolili jste správnou teplotu
2) neodhadli jste množství potravin a doba vaření byla zvolena moc dlouho nebo málo. Zvolte
správné menu a restartujte vaření.
Do kuchyňského robotu může dát všechny typy forem, které se mohou dát do trouby nebo na gril.
Pozor však na formy, které nemají nepřilnavý povrch ani rošt na pečení.
Čištění kuchyňského robota:
Po vaření je nutné vyčistit tři části. Víko, ventil na páru a varnou nádobu.
Všechny části snadno vyčistíte houbičkou nebo hadříkem s použití přípravku na mytí nádobí. Dobře je
pak opláchněte. Varnou nádobu je možné vložit i do myčky.
Kuchyňský robot udržujte celkově v čistotě. Pokud se někam dostane část jídla nebo část potravin
vyčistěte ho vlhkým hadříkem a vytřete suchou utěrkou.
Mějte na paměti, že nalití vody do robota nebo ponoření robota do vody způsobí zkrat.
Než budete robota reklamovat:
Dříve než budete volat ohledně reklamace na fungování robota, projděte následující body.
Trvá vaření déle než je zvolený čas? Došlo k výpadku elektřiny při vaření? Bylo stisknuto tlačítko
Cancel během vaření?
- Zapněte kuchyňského robota znovu. Začne vařit a již nemačkejte tlačítko cancel – tedy
zrušení vaření.
Pokud Vám nejde zavřít víko, ujistěte se, že je varná nádoba umístěna správně.
Pokud slyšíte podivné zvuky během vaření, zkontrolujte, zda není mezi varnou nádobou a varnou
deskou nějaká nečistota. Pokud ano, tak ji opatrně odstraňte.
Technické specifikace
Kapacita varné nádoby: 5L
Výkon: 900W
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Důležité!
Tento kuchyňský robot pracuje bez tlaku. Únik páry během vaření je tedy zcela normální a běžné.
Stisknutím tlačítka "ZRUŠIT" (Cancel), bude proces vaření ukončen a na displeji se zobrazí "----".

