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Strona 1

BROSZURA Z INSTRUKCJĄ

Model: 31822

MINI MULTICOOKER

Strona 2

LAKELAND MINI MULTICOOKER
Dziękujemy za wybranie Lakeland Mini Multicooker.



30.09.2019 MINI MULTICOOKER

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/34

2)

Zanim zaczniesz, przeczytaj tę broszurę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu
miejsce do wykorzystania w przyszłości.

Mały, ale potężny, ten wszechstronny Mini Multicooker przygotuje śniadanie, lunch, kolację lub
deser za naciśnięciem jednego przycisku. Z ośmioma programami gotowania i inteligentnym ogrzewaniem
za każdym razem uzyskasz doskonałe wyniki. Automatyczna funkcja „Keep Warm” zostanie zachowana
wszystko jest gorące, dopóki nie będziesz gotowy do podania.

Tutaj, w Lakeland, nasza wielokrotnie nagradzana, rodzinna firma nadal oferuje tę samą doskonałość
jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkowa obsługa klienta, jak w chwili założenia
firma jeszcze w latach 60.

Nasze produkty są starannie zbierane i dokładnie testowane, dzięki czemu masz pewność, że wszystko
zakup będzie przyjemnością w użyciu przez wiele lat.
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Str. 4

CECHY PRODUKTU
1. Pokrywa

2. Zdejmowana wewnętrzna pokrywa

3. Garnek do gotowania

4. Przewód zasilający i wtyczka

5. Płyta grzewcza

6. Czujnik temperatury

7. Odpowietrznik pary

8. Jednostka główna

9. Uchwyt

10. Kuchenka

11. Otwórz przycisk

12. Panel sterowania
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AKCESORIA
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Menu
Wybierz Początek

Godzina

Biały
Ryż

brązowy
Ryż

Szybki
gotować

Powolny
gotować

Owsianka Ciasto Quinoa Jogurt

gotować
czasTrzymać

Ciepły
O

anulować

Min.

PANEL STEROWANIA

1. MENU / WYBIERZ -

naciśnij, aby wybrać jeden z 8 programów gotowania

2. ZACHOWAJ CIEPŁO -

Mini Multicooker automatycznie przejdzie w tryb „Keep Warm”, gdy
programy są zakończone, z wyjątkiem programu „Jogurt”. Światło się zaświeci
podczas utrzymywania ciepła, a wyświetlacz pokaże, jak długo utrzymywał ciepło

3 GODZINA -

naciśnij, aby ustawić czas gotowania w godzinach

4 MINUTY -

naciśnij, aby ustawić czas gotowania w minutach

5. WYŁ / ANULUJ -

naciśnij, aby anulować poprzednią operację lub zatrzymać funkcję „Keep Warm”

6. START -

aby aktywować wybrany program gotowania. Lampka zaświeci się podczas gotowania

7. ŚWIATŁO CZASU GOTOWANIA -

zapali się podczas gotowania
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UWAGI BEZPIECZEŃSTWA
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Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia i przechowuj w bezpiecznym miejscu
dla przyszłego odniesienia. Zawsze przestrzegaj tych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia
unikać obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane tylko jako
opisane w tej instrukcji.

• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i
powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
możliwości lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli mają
otrzymał nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z
urządzenie w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkownik
alimenty nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze
niż 8 i nadzorowane.

• Upewnij się, że zasilanie elektryczne odpowiada napięciu pokazanemu na urządzeniu.

• Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety promocyjne lub naklejki zostały usunięte
urządzenie przed pierwszym użyciem.

• Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem zauważalnych oznak uszkodzenia. Nie używaj
jeśli jest uszkodzony lub został upuszczony. W przypadku uszkodzenia lub w przypadku rozwinięcia się urządzenia
w przypadku usterki skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.

• Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Jeśli ołów jest uszkodzony, musi to zrobić
zostać zastąpiony specjalnym przewodem. Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland w sprawie
015394 88100.

• Zawsze używaj urządzenia na suchej, poziomej i odpornej na ciepło powierzchni.

• Odłącz od sieci, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Aby rozłączyć, obróć
gniazdo „wyłącz” i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.

• Nie używaj innych akcesoriów ani dodatków do tego urządzenia niż te
zalecane przez Lakeland.

• Aby chronić przed pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami ciała, nie zanurzaj jednostki głównej,
przewód, wtyczkę lub pokrywkę w wodzie lub innych cieczach.

• Nie pozostawiaj ołowiu zawieszonego na krawędzi stołu kuchennego lub blatu. Uniknąć
kontakt ołowiu z gorącymi powierzchniami.

• Tylko do użytku w pomieszczeniach.

• Tylko do użytku domowego.

• To urządzenie powinno być używane do przygotowywania potraw zgodnie z opisem w
dołączone instrukcje użytkowania.

• Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.
Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego za przewód.

Strona 7
• Aby uniknąć obrażeń lub możliwego pożaru, nie zakrywaj urządzenia podczas użytkowania.

• Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego timera lub systemu zdalnego sterowania.

• Ostrożnie można używać przedłużacza. Wartość znamionowa elektryczna kabla powinna wynosić
przynajmniej tak świetne jak urządzenie. Nie pozwól, aby kabel zwisał z krawędzi
blat lub dotknij gorących powierzchni.

• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wylotu pary.

• Nie kładź rąk ani twarzy w pobliżu wylotu pary, ani nie dotykaj wylotu pary podczas
używać lub do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Para może się palić.

• Nie należy używać żadnych innych naczyń poza naczyniem do gotowania dostarczonym w Mini Multicooker.

• Nie wkładaj składników bezpośrednio do urządzenia bez garnka do gotowania.

• Aby uniknąć uszkodzenia garnka, nie używaj metalowych przyborów do mieszania lub wyjmowania żywności.

• To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektyw 2014/30 / UE
(Kompatybilność elektromagnetyczna) i 2014/35 / UE (dyrektywa niskonapięciowa).

• OSTRZEŻENIE: Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie (porażenie prądem)
zaryzykować. Upewnij się, że odcięta wtyczka jest bezpiecznie utylizowana.



30.09.2019 MINI MULTICOOKER

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 6/34

7

• UWAGA: Plastikowe torby użyte do owijania urządzenia lub opakowania mogą być
niebezpieczny. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torby te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
i dzieci. Te torby nie są zabawkami.

• Nie używaj garnka do gotowania, jeśli nieprzywierająca powłoka jest porysowana, pęknięta lub oderwana
może to spowodować przegrzanie.

• Trzymaj Mini Multicooker z dala od gorących piekarników, palników gazowych, płomieni i innych gorących
powierzchnie.

• Nie przenoś ani nie przechylaj Mini Multicooker, gdy garnek do gotowania zawiera składniki.

• Poczekaj, aż Mini Mutlicooker całkowicie ostygnie przed przeniesieniem, czyszczeniem lub przechowywaniem.

• Nigdy nie napełniaj garnka składnikami przekraczającymi oznaczenie maksymalnego poziomu 4 filiżanek
zachowaj ostrożność podczas podgrzewania żywności, która może się spienić. Nie działają puste.

• Jeśli żywność zostanie rozlana w kuchence, wyłącz ją i wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól
ostygnie całkowicie przed czyszczeniem (patrz Pielęgnacja i czyszczenie strona 19).

• Garnek do gotowania Mini Multicooker ma nieprzywierającą powłokę, nie używaj twardego lub
ostre przedmioty do mieszania i / lub mieszania żywności w środku. Używać wyłącznie drewna lub żaroodpornego
plastikowe przybory do mieszania i podawania jedzenia. Nie pozostawiaj przyborów kuchennych w naczyniu do gotowania
podczas gotowania.

• Zawsze używaj plastikowych, drewnianych lub silikonowych szpatułek, ponieważ metalowe przybory mogą uszkodzić nieprzywierające elementy
powłoki

Strona 8
OSTRZEŻENIE - GORĄCE POWIERZCHNIE

• Wszystkie powierzchnie oznaczone tym Symbol nagrzewa się podczas użytkowania. Aby zapobiec
obrażenia, NIE DOTYKAĆ.

• Wyłącz i odłącz Mini Multicooker i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed dotknięciem
te powierzchnie.

• Podczas otwierania Mini Multicooker należy zachować ostrożność, ponieważ może wydostać się gorąca para, oraz
tłuszcz może pluć, co może spalić. Podczas gotowania para wydostaje się z wylotu pary.
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Trzymaj twarz i dłonie z dala od pokrywki i odpowietrznika w pokrywce podczas gotowania
i podczas otwierania.

• Podczas wyjmowania garnka z Mini Multicooker należy używać rękawic kuchennych i upewnić się
umieszczasz go na płycie żaroodpornej.

Strona 9
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KORZYSTANIE Z PIERWSZEGO MULTICOOKERA po raz pierwszy
Ostrzeżenie: Nie wkładaj wtyczki do gniazdka i włącz Mini Multicooker, dopóki nie zrobisz tego
w pełni go zmontowałem.

• Rozpakuj Mini Multicooker, usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym
akcesoria wewnątrz kuchenki i folię ochronną na wylocie pary.

• Przed pierwszym użyciem wytrzyj zewnętrzne powierzchnie i wnętrze pokrywy czystą wilgotną szmatką.

• Umyj garnek i akcesoria w gorącej wodzie z mydłem i dokładnie wysusz.

• Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche przed złożeniem produktu.

• Podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się zapach, który jest normalny i będzie występował
znikają przy użyciu.

• Ustaw urządzenie na stabilnej, żaroodpornej powierzchni roboczej, w odległości co najmniej 20 cm od niego
ściany i co najmniej 1 metr od sufitu, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza. Nigdy nie operuj
urządzenie pod szafkami lub oświetleniem, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez parę, ciepło,
rozpryski i kondensacja.

• Umieść garnek do gotowania w Mini Multicooker.

• Włóż końcówkę przewodu zasilającego do gniazda z boku Mini Multicooker.

• Mini Multicooker jest teraz gotowy do użycia.

DŹWIĘKOWY SYGNAŁ

Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, przyciski są
naciśnięty i cykl gotowania się zakończył.

Strona 10
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INSTRUKCJA UŻYCIA
• Przygotuj składniki zgodnie z przepisem, dokładnie przestrzegając ich ilości. Miejsce

te równomiernie w garnku do gotowania i włóż do kuchenki. Upewnij się, że wszystko
składniki, w tym płyny, znajdują się poniżej znaku maksymalnego (4 szklanki) po wewnętrznej stronie
garnek.

• Umieść garnek do gotowania w Mini Multicooker, upewniając się, że garnek jest mocno osadzony
kontakt z elementem grzewczym.

• Zamknij pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a wszystkie lampki zaświecą się raz. Panel wyświetlacza pokaże 4
niebieskie kreski.

• Naciśnij przycisk MENU SELECT , aby wybrać program. Raz pożądany
program miga na wyświetlaczu, jest wybrany. Wyświetlacz pokaże wartość domyślną
czas gotowania, jeśli dotyczy lub pokaż niebieskie pole wokół krawędzi.

• Podczas gotowania „białego ryżu”, „brązowego ryżu”, „szybkiego gotowania” i „komosy ryżowej” nie będzie
w dowolnym momencie pokazanym na wyświetlaczu, aż jedzenie będzie prawie gotowe. Wtedy będzie odliczanie
wystawiany. Wynika to z inteligentnego ogrzewania, patrz strona 11.

• Jeśli chcesz ustawić czas, naciśnij przycisk HOUR lub MINUTE . Zobacz „Gotowanie
Tabela programów, aby sprawdzić zakres czasowy, dla którego można ustawić minutnik.

• Jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, Mini Multicooker wyda sygnał dźwiękowy.
Naciśnij przycisk MENU SELECT , aby poruszać się po programach.

• Po zakończeniu programu Mini Multicooker wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych.
W zależności od ustawienia uruchomi się funkcja „Keep Warm”. Światło „Keep Warm”
zaświeci się, a wyświetlacz zlicza czas.

• Aby anulować program w dowolnym momencie, przerwij proces gotowania lub przerwij
Funkcja „Keep Warm”, naciśnij przycisk OFF / CANCEL na kilka sekund.

• Aby wyłączyć Mini Multicooker, wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Strona 11

PROGRAMY GOTOWANIA
Oto przegląd programów gotowania i jakiego rodzaju żywności powinny być
używany do. Poniższa tabela pomoże Ci wybrać program, którego potrzebujesz:

Program Domyślny czas Zakres czasu Przyrost
(Godzina)

Przyrost
(Min)

Odliczanie
pojawia się czas
na wystawie

Ogrzej się
funkcjonować?

biały ryż 1 szklanka ryżu do
1 szklanka wody
około.
25 minut

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie pokaże się
do ostatniego
12 minut
pozostały.

tak

brązowy ryż 1 szklanka ryżu do
1 szklanka wody
około.
35 minut

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie pokaże się
do ostatniego
12 minut
pozostały.

tak

Szybkie gotowanie 1 szklanka ryżu do
1 szklanka wody
około.
15 minut

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie pokaże się
do ostatnich 6 minut
pozostały.

tak
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Wolny kucharz 4 godziny 2 - 8 godzin 1 10 Odliczanie
natychmiast
kiedy zaczyna się
gotowanie.

tak

Owsianka 30 minut 5 minut - 4
godziny

1 5 Odliczanie
natychmiast
kiedy zaczyna się
gotowanie.

tak

Komosa ryżowa ½ szklanki komosy ryżowej
do ¾ szklanki
woda
około.
15 minut

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie pokaże się
do ostatnich 6 minut
pozostały.

tak

Ciasto 1 godzina 40 minut –2
godziny

1 5 Odliczanie
natychmiast
kiedy zaczyna się
gotowanie.

tak

Jogurt 8 godzin 6 - 12 godzin 1 10 Odliczanie
natychmiast
kiedy zaczyna się
gotowanie.

Nie

INTELIGENTNE OGRZEWANIE I ODLICZANIE

Do gotowania „Białego ryżu”, „Brązowego ryżu”, „Szybkiego gotowania” i „Quinoa” Mini Multicooker
wykorzystuje inteligentne sterowanie ogrzewaniem mikrokomputera, aby zapewnić pyszne rezultaty podczas gotowania
na różne sposoby. Podczas gdy Twój ulubiony ryż gotuje, ta inteligentna funkcja gotowania jest ciągle dostępna
monitoruje temperaturę, aby automatycznie regulować czas i temperaturę pieczenia równomiernie
przygotowane jedzenie.

Gdy pojawi się czas odliczania, Mini Multicooker wyda dwa sygnały dźwiękowe, a następnie
odliczanie ostatnich minut. Pod koniec odliczania Mini Miniooker zrobi to
wyemitować 5 sygnałów dźwiękowych, a następnie przejść do trybu „Keep Warm”.

Strona 12
BIAŁY RYŻ

• Zmierz ryż zgodnie z instrukcjami na opakowaniu lub z pomiarem
kubek pod warunkiem. Objętość miarki wynosi około 180 ml / 150 g. Nie wypełniaj
garnek do gotowania powyżej poziomu 4 filiżanek.

• Umyj ryż, aż woda będzie stosunkowo czysta, i włóż do garnka.

• Dodaj wodę zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Biały ryż”.

• Naciśnij START . Przycisk zapali się i zaświeci się „Czas gotowania”. Wskaźnik
lampki będą migać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wskazując rozpoczęcie gotowania.

• Korzystając z inteligentnej technologii ogrzewania, odliczanie czasu pokaże się podczas ostatniego
12 minut gotowania i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe po uruchomieniu.

• Po zakończeniu gotowania Mini Multicooker wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a następnie odejdzie
w tryb „Keep Warm”. Jeśli ryż jest ugotowany, naciśnij przycisk OFF / CANCEL .

• Nie utrzymuj ryżu w cieple dłużej niż 4 godziny.

BRĄZOWY RYŻ

• Zmierz ryż zgodnie z instrukcjami na opakowaniu wraz z pomiarem
kubek pod warunkiem. Objętość miarki wynosi około 180 ml / 150 g. Nie wypełniaj
garnek do gotowania powyżej poziomu 4 filiżanek.

• Dodaj ryż do garnka i dodaj wodę zgodnie z instrukcjami na
paczka.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.
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• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Brązowy ryż”.

• Naciśnij START . Przycisk zaświeci się i zaświeci się „Czas gotowania”. Kontrolka zapala się
zacznie migać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wskazując rozpoczęcie gotowania.

• Korzystając z inteligentnej technologii ogrzewania, odliczanie czasu pokaże się podczas ostatniego
12 minut gotowania i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe po uruchomieniu.

• Po zakończeniu gotowania Mini Multicooker wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a następnie odejdzie
w tryb „Keep Warm”. Jeśli ryż jest ugotowany, naciśnij przycisk OFF / CANCEL .

• Nie utrzymuj ryżu w cieple dłużej niż 4 godziny.

Str. 13

13

SZYBKIE GOTOWANIE

• Program szybkiego gotowania jest zwykle używany do skrócenia czasu potrzebnego do
gotować ryż.

• Dodaj składniki do garnka i dodaj wodę zgodnie z instrukcją
na pakiecie.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Szybkie gotowanie”.

• Naciśnij START . Przycisk zaświeci się i zaświeci się „Czas gotowania”. Kontrolka zapala się
zacznie migać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wskazując rozpoczęcie gotowania.

• Korzystając z inteligentnej technologii ogrzewania, odliczanie czasu pokaże się podczas ostatniego
6 minut gotowania i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe po uruchomieniu.

• Po zakończeniu gotowania Mini Multicooker wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a następnie odejdzie
w tryb „Keep Warm”. Jeśli ryż jest ugotowany, naciśnij przycisk OFF / CANCEL .

• Nie utrzymuj ryżu w cieple dłużej niż 4 godziny.

SPOWOLNIJ GOTOWANIE

• Program „Wolne gotowanie” służy do powolnego gotowania. Dostosuj ilość i gotowanie
czasy ulubionych przepisów na powolne gotowanie.

• Dodaj składniki do garnka zgodnie z przepisem.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Slow Cook”.

• Naciśnij START . Przycisk zapali się i zaświeci się „Czas gotowania”. Jeśli czas
różni się od wymaganego czasu gotowania, należy dostosować czas gotowania za pomocą
przyciski GODZINA i MINUTA na panelu sterowania. Spowoduje to odliczanie w
„GG: MM” oznacza, że   gotowanie się rozpoczęło.

• Mieszaj jedzenie w połowie cyklu gotowania.

• Po zakończeniu gotowania Mini Multicooker przejdzie w tryb „Keep Warm”.
W tym momencie, jeśli nie chcesz korzystać z funkcji utrzymywania ciepła, naciśnij
Przycisk OFF / CANCEL .

Str. 14
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OWSIANKA

Program „Owsianka” służy do robienia owsianki lub płatków owsianych z mleka pasteryzowanego za pomocą
niska zawartość tłuszczu. Aby uniknąć wrzenia mleka:

• Dokładnie myj zboża pełnoziarniste, aż woda będzie czysta.

• Nasmaruj garnek do gotowania odrobiną masła przed gotowaniem.

• Jeśli chcesz zmniejszyć lub zwiększyć ilość składników, rób to proporcjonalnie i nie rób tego
przekraczać maksymalny poziom 4 filiżanek w garnku do gotowania.

• Postępuj zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu płatków owsianych.

• Możesz także użyć dostarczonej miarki do pomiaru płatków owsianych i wody / mleka.
Zalecamy stosunek 1: 2 (1 szklanka płatków owsianych do 2 szklanek wody). Nie napełniaj patelni
powyżej poziomu 4 filiżanek.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Owsianka”.

• Naciśnij START . Przycisk zapali się i zaświeci się „Czas gotowania”. Jeśli czas
różni się od wymaganego czasu gotowania, należy dostosować czas gotowania za pomocą
przyciski GODZINA i MINUTA na panelu sterowania. Spowoduje to odliczanie w
„GG: MM” oznacza, że   gotowanie się rozpoczęło.

• Mieszaj jedzenie w połowie cyklu gotowania.

• Po zakończeniu gotowania Mini Multicooker przejdzie w tryb „Keep warm”.
W tym momencie, jeśli nie chcesz korzystać z funkcji utrzymywania ciepła, naciśnij przycisk OFF /
Przycisk ANULUJ .

• Nie utrzymuj płatków owsianych w cieple dłużej niż 2 godziny.

Strona 15
KOMOSA RYŻOWA

• Postępuj zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu komosy ryżowej.

• Możesz także użyć dostarczonej miarki do pomiaru komosy ryżowej i wody. My
zalecam stosunek 1: 2 (1 szklanka komosy ryżowej na 2 szklanki wody). Nie napełniaj patelni
powyżej poziomu 4 filiżanek.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Quinoa”.

• Naciśnij START . Przycisk zaświeci się i zaświeci się „Czas gotowania”. Kontrolka zapala się
zacznie migać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wskazując rozpoczęcie gotowania.

• Korzystając z inteligentnej technologii ogrzewania, odliczanie czasu pokaże się podczas ostatniego
6 minut gotowania i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe po uruchomieniu.
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• Po zakończeniu gotowania Mini Multicooker wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a następnie odejdzie
w tryb „Keep Warm”. Jeśli ryż jest ugotowany, naciśnij przycisk OFF / CANCEL .

• Nie utrzymuj komosy ryżowej dłużej niż 2 godziny.

CIASTO

Do pieczenia ciasta w Mini Multicooker zalecamy stosowanie gotowego ciasta
miksy. Należy pamiętać, że MAKSYMALNA ilość suchych składników, które można zastosować, wynosi 250 g.
Jest to w przybliżeniu połowa ilości standardowego opakowania mieszanki do ciasta.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, mieszając mokre i suche składniki w misce.

• Aby zapobiec przywieraniu, posmaruj wnętrze garnka masłem lub margaryną.

• Włóż ciasto do garnka, a następnie włóż do jednostki głównej, zamknij pokrywkę
i sprawdź, czy wylot pary jest prawidłowo ustawiony.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Ciasto” i upłynie 1 godzina
Lampa błyskowa. Jeśli czas różni się od czasu gotowania na opakowaniu ciasta, musisz
dostosuj czas gotowania za pomocą przycisków HOUR i MINUTE na panelu sterowania.

• Naciśnij START . Przycisk zapali się i zaświeci się „Czas gotowania”. To będzie wtedy
odliczanie w „GG: MM”, aby wskazać, że rozpoczęło się gotowanie.

• Po zakończeniu pieczenia Mini Multicooker przejdzie w tryb „Keep Warm”.
W tym momencie możesz usunąć ciasto z Mini Multicooker i położyć na drucie
stojak do ostygnięcia.

Strona 16
JOGURT

• Wyjmij 125 ml jogurtu startowego (naturalny jogurt naturalny) z lodówki, aby miał na to czas
podczas przygotowywania mleka rozgrzej się bliżej temperatury pokojowej.

• Zacznij od 1250 ml mleka. Dodaj to do rondla i zagotuj za pomocą trzepaczki
mieszaj od czasu do czasu, to pomaga zrobić grubszy jogurt. Następnie pozostaw do ostygnięcia pomiędzy
32 ° C do 43 ° C, sprawdź za pomocą termometru do gotowania, aby upewnić się, że ostygł do
prawidłowa temperatura.

• Dodaj naturalny jogurt do schłodzonego mleka i wymieszaj, aby delikatnie wymieszać. Uważaj, aby nie
zbyt energicznie ubijaj lub ubijaj konsystencję, konsystencja powinna być gładka bez
grudki jogurtu.

• Wlać mieszaninę do garnka.

• Umieść garnek do gotowania w jednostce głównej, zamknij pokrywę i sprawdź, czy otwór wylotowy pary jest
prawidłowo ustawione.

• Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i włączyć przy gniazdku.

• Naciskaj przycisk MENU SELECT , aż na wyświetlaczu pojawi się „Jogurt”. Timer będzie
automatycznie ustawiony na 8 godzin. W razie potrzeby możesz dostosować czas (patrz tabela na stronie 11).

• Naciśnij START . Przycisk zapali się i zaświeci się „Czas gotowania”. Jeśli czas
różni się od wymaganego czasu gotowania, należy dostosować czas gotowania za pomocą
przyciski GODZINA i MINUTA na panelu sterowania. Spowoduje to odliczanie w
„GG: MM” oznacza, że   gotowanie się rozpoczęło.

• Po zakończeniu gotowania wyjmij jogurt z Mini Multicooker. Może
nałóż niewielką ilość płynu (serwatki) na jogurt. To normalne.

• Mieszaj i przechowuj w lodówce przez co najmniej 3 godziny.

OSTRZEŻENIE: Nie przechowuj jogurtu w lodówce dłużej niż 4 dni po porodzie
udało się. Nie używaj przeterminowanego mleka lub przeterminowanego jogurtu, używaj tylko świeżych składników.

ZACHOWAJ CIEPŁO
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• Jeśli program gotowania ma tryb utrzymywania ciepła, przycisk „Keep Warm” będzie działał
świeci na zielono, a licznik na wyświetlaczu zlicza się w „GG: MM”.

Strona 17

17

PRZEPIS
Uwaga: wszystkie pomiary łyżką są standardowymi danymi metrycznymi, więc 1 łyżeczka to 5 ml, a 1 łyżka to
15 ml Zalecamy stosowanie łyżek pomiarowych w celu uzyskania dokładnych wyników.

Czasy gotowania będą się różnić w zależności od wybranych potraw, więc podnieś pokrywkę i gotuj
w razie potrzeby więcej minut.

KASEROLA KLASYCZNA Z WOŁOWINY - Służy 2

Czas gotowania: 4 godziny

Składniki Ilość

Olej roślinny 1 łyżka

Duszona wołowina 750g, grubo posiekane

Cebula 1 średni, cienko pokrojony

Marchewka 1 średni, cienko pokrojony

czosnek 1 ząbek zmiażdżony

Świeża pietruszka 1 łyżka drobno posiekanego

Puree pomidorowe 35g

Musztarda francuska 1 łyżeczka

czerwone wino 125 ml

Wołowina 65 ml

CO ROBISZ

Na smażonej patelni rozgrzej olej i przypiekaj kawałki wołowiny. Usuń mięso i włóż
talerz.

Dodaj cebulę, marchewkę i czosnek do smażonej patelni. Mieszaj i gotuj, aż cebula zmięknie
i zmienia kolor na bladozłoty. Przenieś warzywa do garnka do gotowania Mini Multicooker.

Dodaj wołowinę do garnka i zamieszaj natkę pietruszki, przecier pomidorowy, musztardę, wino i
Zbiory.

Zamknij pokrywkę, włącz Mini Multicooker i wybierz program „Wolne gotowanie” dla 4
godziny lub do miękkości wołowiny. Podawać z kremowym puree ziemniaczanym.
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Pytanie: Dlaczego temperatura gotowania nie jest wystarczająco wysoka?

Odpowiedź: Nie otwieraj niepotrzebnie pokrywy podczas użytkowania, ponieważ spowoduje to uwolnienie ciepła.

Sprawdź, czy pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta. Upewnij się, że nic nie ma
utrudnia prawidłowe zamknięcie pokrywki i że uszczelka wokół krawędzi nie jest
uszkodzony.

Pytanie: Dlaczego jedzenie nie zostało odpowiednio ugotowane?

Odpowiedź: Być może wybrałeś niewłaściwy program dla składników. Zapewnić
składniki i przepis odpowiadają wybranemu programowi gotowania.

Składniki mogą być za duże, posiekaj je na mniejsze. Alternatywnie może
być zbyt dużo jedzenia w Mini Multicooker - sprawdź ilość w stosunku do
przepis lub zalecane.

Pytanie: Dlaczego moje jedzenie jest rozgotowane?

Odpowiedź: Po ugotowaniu Twoje jedzenie mogło pozostać zbyt długo w „Keep Warm”
tryb.

Ilość lub rozmiar żywności może być niepoprawna dla programu gotowania
wybrany.

Pytanie: Dlaczego moje ciasto nie powstało i nie jest spalone?

Odpowiedź: Jeśli twoje ciasto jest spalone, być może wcześniej nie natłuszcziłeś garnka
pieczenie. Upewnij się, że podstawa i boki garnka są nasmarowane olejem lub
masło.

Jeśli twoje ciasto nie wyrosło, być może nie pobiłeś jajka i cukru
wystarczy, albo mąka nie została przesiana przed dodaniem innych składników.
Wybrany przepis może nie być odpowiedni do użycia z Mini Multicooker.

Str. 19

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
• Odłącz Mini Multicooker, wyjmij przewód zasilający i pozwól mu ostygnąć wcześniej

czyszczenie.

• Dokładnie wyczyść przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

• Po każdorazowym użyciu sprawdź części pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

• Odpowietrznik pary w pokrywie można zdjąć do czyszczenia. Kiedy to zostanie usunięte
zdejmowaną pokrywę można zdjąć w celu wyczyszczenia.

• Zdjąć i umyć garnek do gotowania, odpowietrznik parowy, zdejmowaną pokrywkę i akcesoria na gorąco
wody z mydłem, dokładnie spłucz i osusz. Nie myć żadnych części w zmywarce do naczyń.

• Do czyszczenia garnka nie używaj ściernych środków czyszczących, zmywaków ani wełny stalowej.

• Uporczywe pozostałości można usunąć miękką gąbką lub miękką nylonową szczotką i ogrzać
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woda. Jeśli jedzenie ugotowało się na dnie garnka, napełnij je gorącym mydłem
wody i pozostaw do namoczenia na 10 minut przed czyszczeniem.

• Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie lub innym płynie.

• Aby wyczyścić zewnętrzne powierzchnie, wytrzyj je czystą wilgotną szmatką i dokładnie wysusz
przechowywanie.

• Przechowuj Mini Multicooker z luźno zwiniętym przewodem zasilającym. Nigdy nie zawijaj mocno
wokół produktu.

Strona 20

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE

To urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z trzema bolcami z bezpiecznikiem, zgodną z BS1363, która jest odpowiednia do użytku
we wszystkich domach wyposażonych w gniazda zgodne z aktualnymi specyfikacjami. Jeśli zamontowana wtyczka nie jest odpowiednia
w przypadku gniazdek należy je odciąć i ostrożnie zutylizować. Aby uniknąć porażenia prądem
wstrząs, nie wkładaj wyrzuconej wtyczki do gniazdka.

MONTAŻ NOWY WTYK

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz zamontować nową wtyczkę, należy podłączyć elastyczny przewód zasilający
jak pokazano tutaj. Przewody w przewodzie zasilającym zamontowanym w tym urządzeniu są zabarwione
zgodnie z następującym kodem:

Podłącz NIEBIESKI do neutralnego (N)
Podłącz ZIELONY / ŻÓŁTY do Ziemi (E)
Połącz BRĄZOWY z Live (L)
Należy zastosować bezpiecznik 13 A.

Jeśli kolory przewodów w przewodzie sieciowym tego urządzenia nie odpowiadają
kolorowe oznaczenia identyfikujące zaciski we wtyczce, wykonaj następujące czynności. Drut
oznaczony kolorem zielonym i żółtym MUSI być podłączony do oznaczonego terminala
z literą E (Ziemia). Przewód w kolorze niebieskim MUSI być podłączony do
zacisk oznaczony literą N (neutralny). Drut w kolorze brązowym
MUSI być podłączony do terminala oznaczonego literą L (Live).

Przed ponownym założeniem osłony wtyczki sprawdź, czy nie ma w niej przeciętych lub zabłąkanych pasm drutu
wtyczka. Użyj 13-amperowego bezpiecznika BS1362. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki zatwierdzone przez BSI lub ASTA. Jeśli
nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie lub wymianie bezpiecznika na formowanej wtyczce z pokrywą bezpiecznika,
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pokrywa musi być ponownie zamontowana na wtyczce; nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.
W przypadku zgubienia, nowe osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie
jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2006/95 / WE (dyrektywa niskonapięciowa) i
2004/108 / WE (dyrektywa EMC).

RECYKLING ELEKTRYCZNYCH
Wraz z wieloma innymi detalistami, Lakeland dołączył do
schemat, w którym klienci mogą zabrać niechciane urządzenia elektryczne
punkty recyklingu utworzone w całym kraju.

Odwiedź www.recycle-more.co.uk, aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu.

Strona 21

21
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M.

Str. 23

GEBRAUCHSANWEISUNG

MINI-MULTIKOCHER
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Str. 24

LAKELAND MINI-MULTIKOCHER
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Mini-Multikochers von Lakeland entschieden
haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen
zurückgreifen möchten.

Dieser vielseitige Mini-Multikocher ist klein, aber richtig leistungsstark und bereitet auf
Knopfdruck zuverlässig Ihr Frühstück, Mittag, Abendessen oder Dessert zu. Dank seiner
acht Kochprogramme und der intelligenten Aufwärmfunktion erzielen Sie stets perfekte
Ergebnisse. Die automatische Warmhaltefunktion sorgt dann dafür, dass alles bis zum
Servieren heiß bleibt.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Familienunternehmen legt heute genauso viel Wert auf
ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden
Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. Więc haben
Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten
wird
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Str. 25

WDYCHANIE
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Str. 26

26

PRODUKTMERKMALE
1. Deckel

2. Abnehmbarer Innendeckel

3. Kochtopf

4. Netzkabel und -stecker

5. Heizplatte

6. Czujnik temperatury

7. Dampfauslass

8. Haupteinheit

9. Griff

10. Kocher

11. Taste zum Öffnen

12. Bedienfeld

Reislöffel Messlöffel

8
7

1

2)

9

10

11

12

4

5

6

3)

L. PUCHAR
0,7 4

3)

1

2)

0,6
0,4

0.2

160

3/4
1/2

120

80

40

ZUBEHÖR

Kochtopf

Str. 27

BEDIENFELD
1. MENU / WYBIERZ (MENÜ / AUSWAHL) -

Drücken Sie diese Taste zur Auswahl eines der 8 Kochprogramme.

2. ZACHOWAJ CIEPŁO (WARMHALTEN) -
Der Mini-Multikocher wechselt nach Ablauf der Program (mit Ausnahme des
Joghurt-Programms) automatisch in den Warmhaltemodus. Das Lämpchen leuchtet,
während die Speisen warmgehalten werden. Auf dem Display wird angezeigt, wie
lange der Warmhaltemodus bereits läuft.

3. GODZINA (STUNDE) -
Drücken Sie diese Taste, um die Kochdauer in Stunden einzustellen.

4. MINUTY (MINUTEN) -
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Menu
Wybierz Początek

Godzina

Biały
Ryż

brązowy
Ryż

Szybki
gotować

Powolny
gotować

Owsianka Ciasto Quinoa Jogurt

gotować
czasTrzymać

Ciepły
O

anulować

Min.

Drücken Sie diese Taste, um die Kochdauer in Minuten einzustellen.

5. WYŁ / ANULUJ (AUS / ABBRECHEN) -
Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Vorgang abzubrechen bzw. um umrzeć
Warmhaltefunktion auszuschalten.

6. START -
Drücken Sie diese Taste zum Start des gewählten Kochprogramms. Das Lämpchen
leuchtet während des Kochvorgangs.

7. LĘMPCHEN FÜR KOCHDAUER -
Dieses Lämpchen leuchtet während des Kochvorgangs.

1 7

2)

6

3) 4 5

Str. 28

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts
sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen
Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen
oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck
gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit
oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann
verwendet werden, wenn sie von einer Osoba, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im
Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts
unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Die Reinigung
und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern unter acht Jahren
und nicht ohne Aufsicht Erwachsener durchgeführt werden.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen
Spannung übereinstimmt.

• Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber
vom Gerät.

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden
aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich
Fallen Gelassen Wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät
i Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel
beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den



30.09.2019 MINI MULTICOOKER

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 22/34

28

Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine trockene, ebene und hitzebeständige
Fläche.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der
Steckdose. Zum Abschalten ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.

• Tauchen Sie Gerät, Netzkabel, Netzstecker oder Deckel nicht w Wasser oder andere
Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte
herunterhängen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen
w Berührung kommt.

• Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

• Nur für den privaten Gebrauch.

• Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Lebensmitteln gemäß der Beschreibung w
der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.

• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose.
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.

Str. 29
• Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und

möglicherweise Brandgefahr!

• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit
Fernbedienung an.

• Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Umierać
elektrischen Nennwerte des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein.
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt und nicht
mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Stecken Sie keine Objekte in die Abzugsöffnung.

• Halten Sie mit Ihren Händen und dem Gesicht Abstand zur Abzugsöffnung und
berühren Sie die Abzugsöffnung nicht während des Betriebs bzw. bis das Gerät
vollständig abgekühlt ist. Der Dampf kann zu Verbrennungen führen.

• Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang des Mini-Multikochers enthaltenen
Kochtopf.

• Legen Sie keine Lebensmittel oder Zutaten direkt in das Gerät, sondern immer in den
eingesetzten Kochtopf.

• Verwenden Sie zum Umrühren oder Herausnehmen von Lebensmitteln keine
Metallutensilien, um Beschädigungen zu vermeiden.

• Dieses Gerät erfüllt die Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30 / EU
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35 / EU (Niederspannungsrichtlinie).

• OSTRZEŻENIE : Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose besteht
die Gefahr einer schweren Verletzung durch einen Stromschlag! Achten Sie auf die
ordnungsgemäße Entsorgung des abgeschnittenen Netzsteckers.

• ACHTUNG : Die Verpackungsmaterialien aus Kunststoff können gefährlich sein. Sie
dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr
besteht. Diese Beutel sind kein Spielzeug.

• Verwenden Sie den Kochtopf nicht, wenn die Antihaftbeschichtung zerkratzt oder
gesprungen ist oder sich abgelöst hat, da der Topf sonst überhitzen könnte.

• Halten Sie den Mini-Multikocher von heißen Geräten wie Brennern, Herden oder Öfen
sowie von offenen Flammen und heißen Oberflächen paproć.

• Bewegen oder kippen Sie den Mini-Multikocher nicht, wenn der Kochtopf gefüllt ist.

• Lassen Sie den Mini-Multikocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn bewegen, reinigen
oder verstauen.

• Überschreiten Sie beim Füllen des Kochtopfs niemals das maximale Fassungsvermögen
von 4 Tassen. Vorsicht beim Erwärmen von Zutaten, die schäumen könnten. Nehmen
Sie das Gerät nicht leer in Betrieb.

• Schalten Sie das Gerät bei Verunreinigungen im Kocher aus, ziehen Sie den Netzstecker
und lassen Sie es vor der Reinigung vollständig abkühlen (siehe S.19 - Pflege und
Reinigung).

• Der Kochtopf Ihres Mini-Multikochers ist antihaftbeschichtet. Verwenden Sie keine
harten oder scharfen Utensilien zum Umrühren oder Vermengen von Zutaten innerhalb
des Topfes. Verwenden Sie ausschließlich Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem
Kunststoff zum Umrühren und Servieren Ihrer Speisen. Lassen Sie während des Kochens
keine Utensilien im Kochtopf.
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• Verwenden Sie stets Pfannenheber und andere Utensilien aus Kunststoff, Holz oder
Silikon, da Metallutensilien die Antihaftbeschichtung beschädigen können.

Str. 30

30

ACHTUNG - HEISSE OBERFLĘCHEN

• Alle Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, heizen sich
während des Gebrauchs stark auf. NICHT BERÜHREN! Es besteht Verletzungsgefahr.

• Schalten Sie den Mini-Multikocher aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das
Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie diese Oberflächen berühren.

• Öffnen Sie den Mini-Multikocher vorsichtig, da sehr heißer Dampf austreten oder
heißes Fett herausspritzen kann. Es besteht Verbrühungs- bzw. Verbrennungsgefahr.
Während des Garens tritt Dampf aus dem Dampfauslass aus. Halten Sie sowohl
beim Kochen als auch beim Öffnen Gesicht und Hände fern vom Deckel und dem
Dampfauslass im Deckel.

• Nehmen Sie den Mini-Multikocher nur mit Ofenhandschuhen aus dem Gerät und
stellen Sie ihn stets auf einen hitzebeständigen Untersetzer.

Str. 31

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRES
MINI-MULTIKOCHERY
Ostrzeżenie: Stecken Sie den Netzstecker erst in die Steckdose und schalten Sie den Mini-
Multikocher erst an, wenn Sie ihn vollständig montiert haben.

• Packen Sie den Mini-Multikocher aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien
sowie das Zubehör, das sich im Inneren des Kochers befindet, und ziehen die
Schutzfolie vom Dampfauslass.

• Wischen Sie die äußeren Oberflächen und das Innere des Deckels vor dem ersten
Gebrauch mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
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• Reinigen Sie den Kochtopf und das Zubehör in heißem Spülwasser und trocknen Sie sie
anschließend gründlich ab.

• Alle Bestandteile müssen sauber und trocken sein, bevor Sie das Gerät
zusammensetzen.

• Beim Erstgebrauch des Geräts kann etwas Geruch entstehen. Das ist normal und
vergeht nach einigen Verwendungen.

• Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, hitzebeständigen Arbeitsfläche auf. Es muss
mindestens 20 cm von der Wand und mindestens einen Meter von der Decke entfernt
sein, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Betreiben Sie das Gerät
niemals unter Schränken oder Lampen, da diese durch austretende Dämpfe, Hitze,
Spritzer und Kondenswasser Schaden nehmen könnten.

• Setzen Sie den Kochtopf in den Mini-Multikocher ein.

• Stecken Sie das Ende des Netzkabels an der Seite des Mini-Multikochers ein.

• Der Mini-Multikocher ist jetzt betriebsbereit.

AKUSTISCHER SIGNALTON

Wenn das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen wird, Tasten gedrückt
werden und der Kochvorgang abgeschlossen ist, wird ein Signalton ausgegeben.

Str. 32

GEBRAUCHSANLEITUNG
• Bereiten Sie Ihre Zutaten nach Rezept vor und beachten Sie dabei die Mengenangaben.

Verteilen Sie alles gleichmäßig im Kochtopf und setzen Sie diesen in den Kocher
ein. Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten (einschließlich Flüssigkeiten) nicht die
Höchstmarkierung (4 Tassen) an der Seite des Kochtopfs überschreiten.

• Setzen Sie den Kochtopf in den Mini-Multikocher ein und vergewissern Sie sich, dass er
festen Skontaktuj się z dem Heizelement hat.

• Legen Sie den Deckel auf, sodass er einrastet. Schließen Sie das Gerät an die
Spannungsversorgung an.

• Das Gerät gibt einen Signalton aus, und alle Lämpchen leuchten einmal auf. In der
Anzeige sind 4 blaue Striche zu sehen.

• Drücken Sie die Taste MENU WYBIERZ (MENÜ-AUSWAHL) , um das gewünschte
Programm auszuwählen. Wenn das entsprechende Programm in der Anzeige blinkt,
wurde es ausgewählt. In der Anzeige ist gegebenenfalls die Standard-Kochdauer oder
ein blauer Rand zu sehen.

• Wenn „weißer Reis”, „brauner Reis”, „schnelles Garen“ oder „Quinoa” gewählt wurde,
wird die Zeit erst angezeigt, wenn die Speise fast gar ist. Dann wird ein Countdown
angezeigt. Das ist der intelligenten Aufwärmfunktion zu verdanken, siehe Seite 33.

• Drücken Sie die Taste HOUR (STUNDE) oder MINUTE , um die Dauer indywidualny
anzupassen. In der Tabelle „Kochprogramme” ist der Zeitbereich angegeben, auf den
Sie den Timer einstellen können.

• Falls keine Tasten gedrückt werden, piept der Mini-Multikocher nach einer Minute
wiederholt. Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , um durch die
Program zu blättern.
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• Nach Beendigung des Programms gibt der Mini-Multikocher 5 Signaltöne aus. Je nach
Einstellung wird die Warmhaltefunktion aktiviert. Die Warmhalteleuchte geht an, und
auf der Anzeige beginnt die Zeit zu laufen.

• Halten Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS / ABBRECHEN) mehrere Sekunden lang
gedrückt, um das Programm zu einem believebigen Zeitpunkt zu stoppen, den
Kochvorgang zu unterbrechen oder die Warmhaltefunktion zu deaktivieren.

• Schalten Sie den Mini-Multikocher mit der Austaste aus und ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose.

Str. 33

PROGRAMY GOTOWANIA
Im Folgenden sehen Sie einen Überblick über die Kochprogramme und für welche Arten
von Speisen diese verwendet werden sollten. Die Angaben in der Tabelle dienen als
Orientierungshilfe für die Auswahl des richtigen Programms.

Program Standard-Zeit Zeitbereich Stufen
(Stunde)

Stufen
(Min.)

Odliczanie w
Anzeige

Warmhalte-
funkcja?

Biały ryż -
Weißer Reis

1 Tasse Reis zu
1 Tasse Wasser
ca. 25 min

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Wird erst
angezeigt, wenn
noch 12 min.
verbleiben

Ja

Brązowy ryż -
Brauner Reis

1 Tasse Reis zu
1 Tasse Wasser
ca. 35 min

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Wird erst
angezeigt, wenn
noch 12 min.
verbleiben

Ja

Szybkie gotowanie -
Schnelles
Garen

1 Tasse Reis zu
1 Tasse Wasser
ca. 15 minut.

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Wird erst
angezeigt, wenn
noch 6 min.
verbleiben

Ja

Slow Cook -
Schongaren

4 Stunden 2 - 8
Stunden

1 10 Odliczanie,
wenn der
Kochvorgang
początek

Ja

Owsianka -
Haferbrei

30 minut. 5 minut. bis
4 Stunden

1 5 Odliczanie,
wenn der
Kochvorgang
początek

Ja

Komosa ryżowa ½ Tasse
Komosa ryżowa
¾ Tasse Was-
ser ca. 15 minut.

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Wird erst
angezeigt, wenn
noch 6 min.
verbleiben

Ja

Ciasto -
Kuchenka

1 Stunde 40 min -
2 Stunden

1 5 Odliczanie,
wenn der
Kochvorgang
początek

Ja

Jogurt -
Jogurt

8 Stunden 6–12
Stunden

1 10 Odliczanie,
wenn der
Kochvorgang
początek

Nein

INTELLIGENTES AUFWĘRMEN UND ODLICZANIE

Für „weißen Rein”, „braunen Reis”, „Quinoa” und „schnelles Garen“ nutzt der Mini-
Multikocher eine intelligente, über einen Mikrocomputer gesteuerte Aufwärmung,
die trotz unterschiedlicher Kochweisen köstliche Ergebnisse sicherstellt. Während Ihr
Lieblingsreis kocht, überwacht diese intelligente Funktion permanent die Temperatur und
passt die Kochdauer und Temperatur an, damit die Speisen gleichmäßig gegart werden.

Sobald der Countdown angezeigt wird, gibt der Mini-Multikocher zwei Signaltöne aus,
woraufhin die letzten Minuten beginnen. Sobald der Countdown abgelaufen ist, gibt der
Mini-Multikocher 5 Signaltöne aus und wechselt in den Warmhaltemodus.
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Str. 34

34

WEISSER REIS

• Messen Sie die Reismenge gemäß den Angaben auf der Verpackung ab oder
nutzen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Messbecher. Der Messbecher hat ein
Fassungsvermögen von ca. 180 ml / 150 g. Befüllen Sie den Kochtopf maximal bis zum
Füllstand von 4 Tassen.

• Waschen Sie den Reis, bis das Wasser relativ klar ist, und geben Sie ihn in den Kochtopf.

• Geben Sie gemäß den Verpackungsangaben Wasser hinzu.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „White Rice“ (weißer
Reis) auf der Anzeige erscheint.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Die Lämpchen
blinken im Uhrzeigersinn und zeigen so an, dass der Kochvorgang begonnen hat.

• Basierend auf der intelligenten Aufwärmfunktion wird in den letzten 12 Minuten
des Kochvorgangs ein Countdown angezeigt. Wenn dieser beginnt, piept das Gerät
zweimal.

• Wenn der Mini-Multikocher den Kochvorgang beendet hat, gibt er 5 Signaltöne aus
und wechselt in den Warmhaltemodus. Drücken Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS /
ABBRECHEN) , wenn der Reis gar ist.

• Halten Sie Reis maksymalnie 4 Stunden lang warm.

BRAUNER REIS

• Messen Sie die Reismenge gemäß den Angaben auf der Verpackung mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Messbecher ab. Der Messbecher hat ein Fassungsvermögen
von ca. 180 ml / 150 g. Befüllen Sie den Kochtopf maximal bis zum Füllstand von 4
Tassen.

• Geben Sie den Reis in den Kochtopf und füllen Sie gemäß den Verpackungsangaben
Wasser hinzu.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Brown Rice“ (brauner
Reis) auf der Anzeige erscheint.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Die Lämpchen
blinken im Uhrzeigersinn und zeigen so an, dass der Kochvorgang begonnen hat.

• Basierend auf der intelligenten Aufwärmfunktion wird in den letzten 12 Minuten
des Kochvorgangs ein Countdown angezeigt. Wenn dieser beginnt, piept das Gerät
zweimal.

• Wenn der Mini-Multikocher den Kochvorgang beendet hat, gibt er 5 Signaltöne aus
und wechselt in den Warmhaltemodus. Drücken Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS /
ABBRECHEN) , wenn der Reis gar ist.

• Halten Sie Reis maksymalnie 4 Stunden lang warm.

Str. 35
SCHNELLES GAREN

• Das Programm für schnelles Garen wird normalerweise verwendet, um die zum
Reiskochen erforderliche Zeit zu verkürzen.

• Geben Sie Ihre Zutaten in den Kochtopf und füllen Sie gemäß den
Verpackungsangaben Wasser hinzu.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
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• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Quick Cook“ (schnelles
Garen) auf der Anzeige erscheint.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Die Lämpchen
blinken im Uhrzeigersinn und zeigen so an, dass der Kochvorgang begonnen hat.

• Basierend auf der intelligenten Aufwärmfunktion wird in den letzten 6 Minuten des
Kochvorgangs ein Countdown angezeigt. Wenn dieser beginnt, piept das Gerät
zweimal.

• Wenn der Mini-Multikocher den Kochvorgang beendet hat, gibt er 5 Signaltöne aus
und wechselt in den Warmhaltemodus. Drücken Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS /
ABBRECHEN) , wenn der Reis gar ist.

• Halten Sie Reis maksymalnie 4 Stunden lang warm.

SCHONGAREN

• Das Schongarprogramm wird zum schonenden Garen verwendet. Halten Sie sich an die
Mengenangaben und die Kochdauer Ihrer Lieblingsrezepte für schonendes Garen.

• Geben Sie Ihre Zutaten gemäß Rezept in den Kochtopf.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Slow Cook”
(Schongaren) auf der Anzeige erscheint.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Falls umiera
angegebene Zeit von den Vorgaben abweicht, können Sie die Kochdauer mit den
Tasten für HOUR (STUNDE) und MINUTE auf dem Bedienfeld ändern. Daraufhin
beginnt der Countdown w „HH: MM”, dh der Kochvorgang wird gestartet.

• Rühren Sie die Zutaten nach der Hälfte der Kochdauer um.

• Nach dem Ende des Kochvorgangs wechselt der Mini-Multikocher in den
Warmhaltemodus. Drücken Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS / ABBRECHEN) , spada Sie
die Warmhaltefunktion dann nicht nutzen möchten.

Str. 36
HAFERBREI

Dieses Programm eignet sich für Porridge oder Haferbrei, der mit pasteurisierter, fettarmer
Milch Zubereitet Wird. Damit die Milch nicht überkocht:

• Waschen Sie Vollkorngetreide zunächst gründlich, bis das Wasser klar ist.

• Fetten Sie den Kochtopf mit etwas Butter ein.

• Wenn Sie Zutaten entnehmen oder hinzufügen möchten, gehen Sie dabei
porionsweise vor und überschreiten Sie nicht die 4-Tassen-Markierung im Inneren des
Kochtopfs.

• Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf der Haferbrei-Verpackung.

• Zum Abmessen des Porridge und des Wassers bzw. der Milch können Sie den im
Lieferumfang enthaltenen Messbecher verwenden. Wir empfehlen ein Verhältnis von
1: 2 (1 Tasse Porridge zu 2 Tassen Wasser). Befüllen Sie den Kochtopf nur bis zum
Füllstand von 4 Tassen.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Oatmeal“ (Haferbrei)
auf der Anzeige erscheint.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Falls umiera
angegebene Zeit von den Vorgaben abweicht, können Sie die Kochdauer mit den
Tasten für HOUR (STUNDE) und MINUTE auf dem Bedienfeld ändern. Daraufhin
beginnt der Countdown w „HH: MM”, dh der Kochvorgang wird gestartet.

• Rühren Sie die Zutaten nach der Hälfte der Kochdauer um.
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• Nach dem Ende des Kochvorgangs wechselt der Mini-Multikocher in denWarmhaltemodus. Drücken Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS / ABBRECHEN) , spada Sie
die Warmhaltefunktion dann nicht nutzen möchten.

• Halten Sie Haferbrei maksymalnie 2 Stunden lang warm.

Str. 37
KOMOSA RYŻOWA

• Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf der Quinoa-Verpackung.

• Zum Abmessen des Quinoa und des Wassers können Sie den im Lieferumfang
enthaltenen Messbecher verwenden. Wir empfehlen ein Verhältnis von 1: 2 (1 Tasse
Quinoa zu 2 Tassen Wasser). Befüllen Sie den Kochtopf nur bis zum Füllstand von 4
Tassen.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Quinoa“ auf der
Anzeige erscheint.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Die Lämpchen
blinken im Uhrzeigersinn und zeigen so an, dass der Kochvorgang begonnen hat.

• Basierend auf der intelligenten Aufwärmfunktion wird in den letzten 6 Minuten des
Kochvorgangs ein Countdown angezeigt. Wenn dieser beginnt, piept das Gerät
zweimal.

• Wenn der Mini-Multikocher den Kochvorgang beendet hat, gibt er 5 Signaltöne aus
und wechselt in den Warmhaltemodus. Drücken Sie die Taste OFF / CANCEL (AUS /
ABBRECHEN) , wenn der Reis gar ist.

• Halten Sie Quinoa maksymalnie 2 Stunden lang warm.

KUCHEN

Wir empfehlen zum Kuchenbacken im Mini-Multikocher fertige Kuchenmischungen. Bitte
plażaten Sie, dass die HÖCHSTMENGE der verwendeten Trockenzutaten 250 g beträgt.
Das entspricht etwa der Hälfte des Inhalts einer Standard-Kuchenmischung.

• Befolgen Sie beim Vermengen der trockenen und feuchten Zutaten in einer Schüssel die
Verpackungsanweisungen.

• Fetten Sie die Innenseite des Kochtopfs mit Butter oder Margarine ein, damit nichts
kleben bleibt.

• Geben Sie die Kuchenmischung in den Kochtopf und stellen Sie ihn in den Kocher,
schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Cake“ (Kuchen) auf der
Anzeige erscheint und 1 Stunde blinkt. Falls die angegebene Zeit von den Angaben auf
der Verpackung der Kuchenmischung abweicht, können Sie die Dauer mit den Tasten
für HOUR (STUNDE) und MINUTE auf dem Bedienfeld ändern.

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Daraufhin
beginnt der Countdown w „HH: MM”, dh der Kochvorgang wird gestartet.

• Nach dem Ende des Backens wechselt der Mini-Multikocher in den Warmhaltemodus.

• Nun können Sie den Kuchen aus dem Mini-Multikocher nehmen und zum Abkühlen
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auf ein Abkühlgitter stellen.

Str. 38
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JOGURT

• Nehmen Sie 125 ml Joghurt für die Basiszutat (Naturjoghurt) aus dem Kühlschrank,
damit er sich leicht auf Zimmertemperatur erwärmt, während Sie die Milch vorbereiten.

• Beginnen Sie mit 1,25 l Milch. Geben Sie diese in eine Pfanne und bringen Sie sie unter
Rühren zum Kochen, damit der Joghurt später dicker wird. Lassen Sie sie auf 32 ° C bis
42 ° C abkühlen. Überprüfen Sie die Temperatur mit einem Kochthermometer.

• Geben Sie den Naturjoghurt hinzu und vermengen Sie ihn vorsichtig mit der Mischung.
Rühren Sie die Mischung nicht zu fest, denn sie sollte sämig sein und nicht klumpen.

• Gießen Sie die Mischung in den Kochtopf.

• Stellen Sie den Kochtopf in den Kocher, schließen Sie den Deckel und prüfen Sie, dass
die Abzugsöffnung richtig positioniert ist.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

• Drücken Sie die Taste MENU SELECT (MENÜ-AUSWAHL) , bis „Yogurt“ auf der
Anzeige erscheint. Der Timer wird automatisch auf 8 Stunden eingestellt. Sie können
die Dauer gegebenenfalls ändern (siehe Tabelle auf Seite 11).

• Drücken Sie START . Die Taste leuchtet, und die Kochdauer leuchtet auf. Falls umiera
angegebene Zeit von den Vorgaben abweicht, können Sie die Kochdauer mit den
Tasten für HOUR (STUNDE) und MINUTE auf dem Bedienfeld ändern. Daraufhin
beginnt der Countdown w „HH: MM”, dh der Kochvorgang wird gestartet.

• Nehmen Sie den Joghurt nach dem Ende des Kochvorgangs aus dem Mini-Multikocher.
Möglicherweise ist auf dem Joghurt etwas Flüssigkeit (Molke) entstanden. Das ist
normalna.

• Rühren Sie ihn um und stellen Sie ihn mindestens 3 Stunden lang kalt.

Warnung : Bewahren Sie den jogurtowym nach der Zubereitung nicht Langer als 4 Tage im
Kühlschrank auf. Verwenden Sie keine abgelaufene Milch oder Joghurt, sondern immer
nur frische Zutaten.

WARMHALTEN

• Wenn das Kochprogramm einen Warmhaltemodus umfasst, leuchtet die Taste „Keep
Warm „(Warmhalten) grün auf, und der Timer zählt w„ HH: MM ”.

Str. 39

HĘUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Warum ist die Gartemperatur nicht hoch genug?

Odpowiedź: Öffnen Sie den Deckel nicht unnötig, denn dadurch entweicht Hitze.

Überprüfen Sie, ob der Gerätedeckel ordnungsgemäß verschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Deckel durch nichts blockiert wird und die
Dichtung am Rand nicht beschädigt ist.
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Frage: Warum wurden die Zutaten nicht richtig gekocht?

Odpowiedź: Eventuell haben Sie für Ihre Zutaten das falsche Programm gewählt.
Überprüfen Sie, ob die Zutaten und die Rezeptangaben dem gewählten
Kochprogramm entsprechen.

Möglicherweise sind Ihre Zutaten zu groß. Zerteilen Sie sie in kleinere Stücke.
Möglicherweise sind auch zu viele Zutaten im Mini-Multikocher - vergleichen
Sie die Menge mit dem Rezept bzw. den Empfehlungen.

Frage: Warum sind meine Speisen zerkocht?

Odpowiedź: Möglicherweise haben Sie sie zu lange im Wamhaltemodus gelassen.

Die Menge bzw. die Größe der Zutaten entspricht möglicherweise nicht den
Anforderungen für das gewählte Kochprogramm.

Frage: Warum ist mein Kuchenteig nicht aufgegangen, aber angebrannt?

Odpowiedź: Falls Ihr Kuchen angebrannt ist, haben Sie vielleicht den Kochtopf vor
dem Backen nicht eingefettet. Überprüfen Sie, ob der Boden und die
Seitenflächen des Kochtopfs mit Öl oder Butter eingefettet sind.

Falls Ihr Kuchen nicht aufgegangen ist, haben Sie die Eier und den Zucker
vielleicht nicht ausreichend geschlagen, oder das Mehl wurde vor dem
Hinzugeben der anderen Zutaten nicht gesiebt.

Wydarzenie to Ihr Rezept nicht für die Verwendung mit dem Mini-Multikocher
geeignet.

Str. 40

PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie den Netzstecker des Mini-Multikochers aus der Steckdose und lassen Sie ihn

vor der Reinigung vollständig abkühlen.

• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch
gründlich.

• Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.

• Die Abzugsöffnung im Deckel kann zum Reinigen entnommen werden. Wenn sie
entnommen wurde, kann der abnehmbare Deckel zum Reinigen entfernt werden.

• Reinigen Sie den Kochtopf, die Abzugsöffnung, den abnehmbaren Deckel und das
Zubehör in heißem Spülwasser, spülen Sie sie mit mit klarem Wasser ab und trocknen Sie
sie anschließend gründlich. Keines der Teile ist spülmaschinenfest.

• Verwenden Sie für die Reinigung des Kochtopfs keine Scheuermittel, kratzenden
Schwämme oder Stahlwolle.

• Hartnäckiger Schmutz kann mit einem weichen Schwamm oder einer weichen
Kunststoffbürste und warmem Wasser entfernt werden. Falls am Boden des Kochtopfs
Reste festgekocht sind, weichen Sie ihn vor der Reinigung zehn Minuten in Wasser ein.

• Tauchen Sie das Gerät niemals w Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Sie können das Gerät außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Trocken Sie
es gründlich ab, bevor Sie es verstauen.

• Verstauen Sie den Mini-Multikocher, więc dass das Netzkabel lose aufgewickelt ist.
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Wickeln Sie es nie fest um das Gerät.

Str. 41
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Str. 43
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