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HUHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Slow Cooker - lassúfőző edény 

Modell WSH-SC350

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett
lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz
a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Használatba vétele előtt olvassa el a
használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK, MŰKÖDÉSI ELV:
Ön egy lassúfőző edényt vásárolt. A lassúfőző edény napjaink egyik legnépszerűbb eszköze 
az ízletes és egészséges ételek készítéséhez. A benne készített ételek zamatosabbak, ízlete-
sebbek lesznek, ezért sokkal kevesebb zsiradékkal, fűszerrel és sóval készíthetőek. A lassúfőző 
edény használható főzésre, sütésre, párolásra egyaránt. A benne való főzés egyszerű és takaré-
kos. A végeredmény mindig garantáltan ízletes. Kezelését bárki könyedén elsajátíthatja. 
Bárhol használható, ahol van elektromos aljzat, így nyaralóba, kirándulásra is magával viheti.

Az elektromos lassúfőző kivehető kerámia edénnyel rendelkezik. Az étel ebben a főzőedény-
ben készül. A külső fém edény fogantyúkkal és kezelőpanellel ellátott, ez melegíti körben a 
főzőedényt. A kivehető kerámia főzőedény speciális anyagának köszönhetően önállóan is 
használható sütőben. 
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FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK:
1. Ne merítse az edényt és annak kábelét vízbe vagy egyéb folyadékba.
2. Gyermekek nem használhatják a terméket.
3. Az edényt mindig száraz, egyenletes felületre állítsa.
4. A termék otthoni használatra javasolt - kültéri használatra nem alkalmas.
5. Ha már nem használja az edényt, mindig húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
6.  Ne használja az edényt, ha megsérült, leesett, ha nem működik megfelelően vagy bármilyen 

más rendellenességet észlel. A szükséges javításokat mindig bízza szakszervizre. 
7.  Saját biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a kábel állapotát. Ha bármilyen sérü-

lést észlel rajta, a szükséges javíttatással (kábel cseréje) forduljon szakszervizhez.
8.  Ellenőrizze, hogy a kábel nem akadt-e el éles peremekben, bútorok szélein, sarkánál, forró 

felületeken. Hagyja teljesen lehűlni az edényt, mielőtt a kábelt köré csavarná tároláskor.
9.  Legyen óvatos, ne érintse meg az edény forró felületeit. Ne tárolja és ne fedje le az edényt, 

míg forró, várja meg, hogy az edény teljesen lehűljön.
10 . Ne helyezze a készüléket gáz- vagy villanytűzhelyek és egyéb hőforrások közelébe.
11 . A tisztításhoz ne használjon agresszív, maró és súrolószereket és eszközöket, ne tisztítsa 

tűzhelyek tisztítására szolgáló vegyszerekkel. 
12 . A termék kizárólag háztartásokban használható, nem alkalmas nagyüzemi felhasználásra.
13.  A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan személyek, akik mentális vagy fizikai 

korlátozottság következtében nem képesek a termék rendeltetésszerű és biztonságos 
üzemeltetésére. Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak.

14. A felület egyes részei főzés során rendkívül felforrósodhatnak.
15. Legyen nagyon óvatos a forró ételeket tartalmazó edénnyel.
16. Az edényt nem kell előmelegíteni.
17. Főzés közben ne fedje le a szellőzőnyílásokat.

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÁSOK AZ EDÉNY HASZNÁLATA ELŐTT:
- ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a címkén feltüntetett követelményeknek
- használat után mindig húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból
- használat előtt mindig helyezze a készülékbe a készlet részét képező kerámia főzőedényt
-  az első használat előtt mossa tisztára langyos mosogatószeres vízzel a kerámia főzőedény 

belsejét és törölje szárazra
- főzéskor mindig használja az üveg fedőt
-  a készülék belsejébe, ahová a kerámia főzőedényt helyezi, mindig tartsa tisztán, és gondos-

kodjon róla, hogy ne kerüljön bele víz 

FŐZÉS – AZ EDÉNY HASZNÁLATA:
-  helyezze a kerámia főzőedénybe a receptnek megfelelően a hozzávalókat és öntse fel szüksé-

ges mennyiségű vízzel (az edénynek legalább 50 - 85 %-ig tele kell lennie)
- az edényt zárja le a fedővel
- csatlakoztassa a kábeldugót a fali aljzathoz
-  állítsa a kapcsolót OFF fokozatról LOW (1. fokozat) vagy HIGH (2. fokozat) fokozatra a szüksé-

ges főzési idő szerint.
- felvillan a főzést jelző piros kontrollégő
- főzze az ételt a szükséges ideig
-  főzés után a kapcsoló WARM fokozatra állításával melegen tarthatja az elkészült ételt vagy 

kapcsolja ki a kapcsoló OFF fokozatra állításával. 
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- használat után áramtalanítsa a készüléket (ne a kábelt rántsa meg, hanem a dugót húzza ki)

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁSOK A LASSÚFŐZŐ EDÉNYBEN VALÓ FŐZÉSHEZ:
A kerámia főzőedénybe helyezze bele a húst és a többi hozzávalót. Keverje meg, majd fedje 
le a fedővel. Kapcsolja az edényt az 1. vagy 2. fokozatra aszerint, hogy mennyi ideig szeretné 
főzni. Az 1. fokozaton az ételek nagyjából 6-8 órán keresztül főnek, a 2. fokozaton 3-5 órán át. 
A húst és zöldségféléket a lassúfőző edénybe helyezés előtt megpárolhatja, majd az edénybe 
helyezve tovább főzheti vagy sütheti.
Főzés során nem szükséges ellenőrizni folyamatosan az edényt, mint a hagyományos főzés 
során. 
Az étel magától fő az edényben, nem párolog el belőle a nedvesség. Nem ég oda, „nem fut 
ki“ és közben nem szükséges megkeverni. A főzés takarékos, a kerámia edény fala egyen-
letes hőelosztást biztosít a főzéshez. Az elektromos lassúfőző edény kiváló egytálételek és 
egybensült húsok készítésére is. Az elkészült ételt a kerámia főzőedénnyel együtt rövid időre 
behelyezheti sütőbe és ropogósra sütheti. Főzés után a kapcsoló WARM fokozatra állításával 
melegen tarthatja az elkészült ételt (ne használja a 3 óránál hosszabb ideig).
- főz (levesek, gulyás, pörkölt)
- párol és süt (bármilyen húsféle, egytálételek burgonyával, zöldségfélékkel)
- sütés (tésztafélék, felfújtak stb.)

ÖTLETEK ÉS TIPPEK:
- a gulyáshoz, pörköltekhez vágja fel a húst 2-3 cm-es kockákra
- a hússzeleteket vágja fel 1 cm-es vastagságúra és kissé klopfolja ki
- gulyásfőzés előtt a hagymát előzőleg párolja meg a hagyományos módon
- nem szükséges zsiradékot használni, ha mégis szeretne, elég 2-3 kanál olaj
-  a húsok alá rögtön a főzés kezdetekor öntsön vizet, mindig csak annyit, hogy éppen ellepje, a  

húsból felszabaduló további folyadék gyakorlatilag nem párolog el főzés során.
- a tejfölt vagy tejet kb. ½ órával az étel befejezése előtt adja hozzá
-  ha zöldséget és húst főz egyszerre, először rakja az edény aljára a zöldséget, majd helyezze rá 

a húst. A zöldséget vágja fel kisebb szeletekre vagy kockákra.
- egybensült húsok készítesekor töltsön az edénybe kb. 0,1 - 0,2 l vizet
- az edényt mindig töltse fel legalább a feléig

FONTOS:
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fém edény belső felülete, ahová a kerámia főző-
edényt behelyezi, tiszta legyen.

TISZTÍTÁS:
A kerámia főzőedény és a fedő tisztítható hagyományos mosogatószerrel. Ne használjon maró 
hatású szereket. Az ételmaradékokat szilikon kaparóval távolítsa el. A vízkőlerakódásokat 
ecettel távolíthatja el a kerámia főzőedényről. Az edény többi részét törölje tisztára enyhén 
benedvesített törlőkendővel (soha ne merítse vízbe!) és törölje szárazra. 
Figyelmeztetés:
A só és ecetmaradványok rozsdásodást okozhatnak a fém edény felületén.
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KÖRNYEZETVÉDELEM:
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem
gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelye-
ken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legköze-
lebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a 
nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

SZERVIZ:
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK:
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 

használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata 

során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem 
felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
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FŐZÉS A LASSÚFŐZŐ EDÉNYBEN 
A LASSÚFŐZŐ EDÉNY  AZ ÖN KONYHÁJÁNAK IS NÉLKÜLÖZHETETLEN RÉSZE LESZ
Ha egyszer kipróbálja, nem is akar más módon főzni. 

A LASSÚFŐZŐ EDÉNYBEN SÜTHET, FŐZHET, PÁROLHAT
A benne való főzés egyszerű és takarékos. 
A végeredmény mindig garantáltan ízletes. 
Kezelését bárki könyedén elsajátíthatja. 
Bárhol használható, ahol van elektromos aljzat, így nyaralóba, kirándulásra is magával viheti.

Az elektromos lassúfőző kivehető kerámia edénnyel rendelkezik. Az étel ebben a főzőedény-
ben készül. A külső fém edény fogantyúkkal és kezelőpanellel ellátott, ez melegíti körben a 
főzőedényt. A kivehető kerámia főzőedény speciális anyagának köszönhetően önállóan is 
használható sütőben.
ENERGIÁT ÉS PÉNZT TAKARÍTHAT MEG VELE ÉS MEGŐRIZHETI EGÉSZSÉGÉT.

ELŐNYEI:
- nem kell őriznie, figyelnie az ételt főzés közben
- főzés zsiradék nélkül
- költségtakarékos
- megőrzi az ételek vitamin- és ásványianyag tartalmát
- lassan és hatékonyan főz
- a kész ételt megpiríthatja sütőben
- melegen tartja az ételeket
- bárhol használható, ahol van fali aljzat
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RECEPTEK
Marhahúsleves  8-10 személyre
A lassúfőző edényben valódi házi marhahúslevest készíthet.

1 kg marhahús (csonttal vagy anélkül)
1 nagy fej hagyma
1 nagy petrezselyem
2 nagy sárgarépa
1 kisebb zeller

só
2-3 csokor friss lestyán 
vagy 1/2 kanál szárított
petrezselyemzöld
házi tészta vagy más levesbetét

Tisztítsa meg, porciózza fel a hústés tegye a főzőedénybe. Adja hozzá a zöldséget és lestyánt.  
Tegye rá a fedőt és főzze LOW fokozaton 6-7 órát vagy  HIGH fokozaton 5-6 órán át. Vegye ki a 
húst és a zöldségeket, aprítsa fel, majd tegye vissza az edénybe. Adja hozzá a tésztát és főzze 
HIGH fokozaton további 20 percig. Végül szórja meg petrezselyemzölddel.

Töltött csirkemell  5-8 személyre
6-8 csirkemell
30 g sajt
8 szelet sonka
gomba

grill fűszerkeverék
2 kanál vaj
fogvájó

Vágja fel oldalról a csirkemelleket, helyet készítve a tölteléknek. Készítse el a tölteléket. Re-
szelje le a sajtot, a sonkát és gombát vágja apróra és keverje össze. Töltse meg vele a húsokat, 
majd fogvájóval tűzze össze. A húsokat kenje meg alaposan fűszerkeverékkel és pirítsa meg 
mindkét oldalát. Tegye a főzőedénybe, öntse fel kevés vízzel, tegye rá a fedőt és süsse LOW 
fokozaton 6-7 órát vagy HIGH fokozaton 3-4 órát. Rizzsel vagy burgonyával tálalja.

Sült csirke
1 egész csirke 
grill fűszerkeverék

2 kanál vaj

Tisztítsa meg a húst, szórja meg fűszerkeverékkel és tegye a főzőedénybe, adja hozzá a vajat, 
öntse fel kevés vízzel, tegye rá a fedőt és süsse LOW fokozaton 6-7 órát vagy  HIGH fokozaton 
5-6 órán át. Ezután vegye ki a csirkét a kerámia főzőedénnyel együtt és tegye előmelegített 
sütőbe, hogy a bőre ropogósra süljön (kb. 10 percre). Főtt burgonyával tálalja.

Zsemlefelfújt  4-6 személyre
1-1,5 fonott kalács mérettől függően 
1 kg alma
mazsola
0,4 l tej
2 kanál vaj

150 g cukor
1 csomag túró (250 g)
3 tojás
fahéj

Szeletelje fel a fonott kalácsot (1 cm vastágságúra) és mártsa tejbe. Hámozza meg és szeletelje 
fel az almát. Kenje ki vajjal a kerámia edényt. A kalácsból nyomkodja ki a felesleges tejet, és rakja 
le első rétegként a kerámia edénybe. Szórja meg 1 réteg túróval, mazsolával és almával, szór-
jon rá cukrot és fahéjat. Rakjon rá következő réteg kalácsot, szórja meg a hozzávalókkal, majd 
helyezze rá az utolsó réteg kalácsot. Tegye rá a fedőt és süsse HIGH fokozaton 2 órán át. Ezután 
verjen fel tojáshabot, majd oszlassa el a tetején. További 10 percre tegye sütőbe 200 °C-ra.


