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AZ ELEKTROMOS BEFŐZŐ EDÉNY HASZNÁLTI ÚTMUTATÓJA 
 
Termék: 27 l-es befőző edény, leeresztő szeleppel 
 
Gyártó: Gastro 

 
Örülünk, hogy ezt a terméket választotta, köszönjük a bizalmát. A könnyű, biztonságos és 
sokoldalú működése biztosan örömet okoz majd. Gondosan tartsa be a következő 
utasításokat, és tartsa meg a használati útmutatót a jövőbeni használatra. 
 

Fontos figyelmeztetés 
 
Az elektromos befőző edény befőzésre, főzésre, melegítésre, és meleg italok készítésére 
alkalmas. Csak otthoni használatra ajánlott, kár esetén a gyártó nem vállalja a felelősséget, 
ha az edény nem rendeltetésszerűen volt használva. 
 

Technikai adatok 
 
A hálózati feszültségnek azonosnak kell lennie azzal, ami a típustáblán található. Csak 
elektromos konnektorba csatlakoztassa a berendezést. 

 
Feszültség: 230V – 40 Hz 
Teljesítmény: 1800 W 
Kapacitás: 27 liter 
 

Általános biztonsági előírások 

 
•   Gondosan olvassa el a használati utasításokat. 
•   A biztonságos előírások megszegése balesetet, sérülést vagy tüzet okozhat. 
•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik azzal, amit a típustáblán 
lát. 

•  Csak az elektromos konnektorhoz csatlakoztassa a gépet. 

•  A berendezés használat közben felmelegszik. Vigyázzon rá, hogy ne érjen semmilyen forró 
részhez, és ne takarja be a csatlakozó kábelt, mint más elektromos fogyasztóknál.  

•  A gépet helyezze egyenes, biztos, hőálló helyre. Soha ne tegye forró felületre, se nyílt láng 
közelébe. 

•  A fogyasztót mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt és használt után, ill. ha nem 
működik megfelelően. 

•   Soha ne merítse a fűtőtestet vízbe, és a csatlakozó kábelt óvja a nedvességtől. A befőző 
edény csak otthoni használatra, nem kereskedelmi célokra ajánlott. 
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•  Ezt a berendezést nem ajánlott gyerekek, ill. mentális vagy fizikai fogyatékosságokkal élő 
felnőttek által használni. Ugyanígy nem ajánlott olyan emberek által használni, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a gép használatával kapcsolatban. Ezek 
a személyek felügyelet alatt kell, hogy álljanak, hogy megkapják a megfelelő utasítást, hogy 
kell a berendezést használni. A gyerekeket figyelni kell, nehogy játszanak a géppel.  
•   Ha a fogyasztón vagy a csatlakozó kábelen bármilyen sérülést talál, azonnal húzza ki 
a hálózatból. 
•   Az elektromos fogyasztóink megfelelnek a biztonsági előírásoknak, csak szakértők által 
javíthatók. A nem megfelelő javítás veszéllyel fenyeget. 
•   A gyermekek nem tudatosítják a veszélyt a fogyasztó sérülése esetén, ezért soha ne 
hagyjuk őket a fogyasztóval felügyelet nélkül. 
•   A nem megfelelő használat, ill. az útmutató megszegése a garancia elvesztéséhez vezet. 

 
Fontos használati utasítások 

  

•  Az első használat előtt tisztítsa meg a belső tartályt, és soha ne merítse vízbe az 
elektromosan felmelegített párologtató tálat! 

•  A sűrű folyadékok könnyen odaégnek, állandó keverés mellett, lassan kell őket melegíteni. 

•  Az edény befőzésre, főzésre, melegítésre, és meleg italok készítésére ajánlott. 

•  Ha az összes folyadék elpárolog, kapcsolja ki a fogyasztót, nehogy túlmelegedjen. Az 
újratöltés előtt hagyja az edényt kihűlni, hogy ne fenyegesse forrázás veszélye, ill. az edény is 
sérülhet ilyen esetben. 

•  Figyelmeztetés: sérülés és égési veszély! Működés közben az edény felforrósodik, ezért 
csak a szigetelt részeinél érjen hozzá, valamint ne mozgassa, míg teljesen ki nem hűlik. 

•  Töltés, ürítés és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból. 

•  Az elektromos befőző edény önálló fogyasztó, és nem használható külső hőforrásokon, 
mint pl. elektromos, gáz vagy szén főzőlapon. 

 

 

 

Hőszabályozás / a termosztát beállítása 
 
A berendezés pontos termosztáttal van ellátva (kapilláris termosztát). A Termosztát 
beállítható kb. 30 ° C-tól egészen forráspontig. További hőmérő nem szükséges. A 
hőmérséklet automatikusan szabályozódik a következőképpen:   
 
•   Az edény akkor éri el a kívánt hőmérsékletet, amikor a kontrollégő kialszik. Melegítés alatt 
világít. A tartósítás akkor kezdődik el, amikor elalszik az égő. 
 
•   Italok készítésére, ill. melegítésére külön rezsim ajánlott, amely biztosítja a hosszú távú 
melegítést. A melegítés befejezésekor, vagy a folyamat félbeszakításakor kapcsolja ki a 
gépet, és húzza ki a hálózatból.  
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Használati utasítás 
 

•  A forráspont elérése változik a légköri nyomástól és a helység magasságától függően. 

•  A túl magas beállítású termosztát tartós melegítést, erős gőzölgést, vízvesztést és energia 
pazarolást okoz.  

•  Ha meg szeretné találni a megfelelő beállítást a fogyasztónál, járjon el a következőképpen: 

 

1. Csavarja el a hőszabályzót a "Kochen" (főzés) jelzésre. 

2. Várja meg, míg a víz el nem kezd forrni. 

3. Lassan csavarja visszafelé a hőszabályzót balra, míg az égő ki nem alszik. Egy kis idő 
múlva a regulátor újra melegíteni kezd. 

 

Befőzés 
 

a. Helyezze a rostot a befőző edénybe. 
b. Helyezze bele az elkészített befőttes üvegeket.  
c. Öntse fel őket vízzel, majd zárja le őket fedővel. 
d. A gépet csatlakoztassa az elektromos hálózatba. 
e. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet. 
f. A kontrollégő világít, a berendezés melegszik. 
g. Ha a kontrollégő elalszik, elértük a kívánt hőmérsékletet. Most kezdődik a főzés ideje. 

A hőmérséklet szintjét a gép automatikusan szabályozza. 
h. Amint a főzés folyamata lejár, állítsa a hőszabályzót „off” állapotba, és húzza ki a 

konnektorból. 
 

Gyümölcslé készítése (az EA 1803 típusú gyümölcscentrifuga szakkereskedőknél 

található meg) 

 
a. Töltse meg az edényt minimum 6 l folyadékkal. 
b. Helyezze el az adapter gyűrűt és a leeresztő szelepet a leírás szerint. 
c. Helyezze az elkészített  gyümölcsöt a tartályba /a gyümölcskosárba/. 
d. Helyezze rá a fedőt. 
e. Csatlakoztassa a hálózatba a gépet. 
f. A hőszabályzót állítsa a "Entsaften" jelre (gyümölcslé rezsim). 
g. A kontrollégő világít, a gép melegszik. 
h. Vigyázat: minden egyes gyümölcslé készítésénél tegyen vizet az edénybe. 
i. Amint a főzés folyamata lejár, állítsa a hőszabályzót „off” állapotba, és az edényt 

húzza ki a konnektorból. 
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Leeresztő szelep 
 

Kásás ételek főzésekor ajánljuk belülről lezárni a csap csatlakozóját, például dugóval, hogy 
elkerüljük a csap eltömődését.   
 
Időközönként érdemes forró vízzel és mosogatószerrel kitisztítani a csapot. 
 

Karbantartás 
 
•  Soha ne merítse vízbe a fogyasztót, a csatlakozó dugót és a kábelt.  
•  A fogyasztót mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt, majd tisztítsa meg a külső részét 
nedves ronggyal. 
•  Égési veszély! Mindent részt hagyjon kihűlni a tisztítás előtt. 
•  A tisztítás után minden részt mosson el alaposan.  
•  Bizonyosodjon meg róla, hogy a fogyasztó alsó részén nem szivárog e víz vagy gőz. 
•  A vízköves foltokat ecetes oldattal vagy a megszokott vízkőtelenítő folyamattal tudja 
eltávolítani. Utána tiszta vízzel át kell főzni. 
•  Ne használjon durva tisztító eszközöket (súrolószivacsot), se súrolószert, amelyek 
megsérthetik az edény felületét. 
• Időközönként érdemes a csapot forró vízzel és mosogatószerrel kitisztítani. 
• A csapot érdemes kézzel is becsavarozni, hogy ne veszítsünk folyadékot az edényből. 
 
 
 
 

Fontos tanácsok a befőzéshez 
 
Elsősorban: a befőzéssel kapcsolatos régi jó tanácsok a nagymamáinktól megmaradnak. A 
befőzés tulajdonképpen az élelmiszer sterilizálását jelenti hozzáadott kémiai tartósítószerek 
nélkül. A hermetikus lezárás az ételt úgy tartósítja, hogy a baktériumokat csírájában elfolytja. 
Az elektromos befőző edénnyel ez sokkal egyszerűbb, a nagymamáink is örülnének, ha lenne 
nekik egy. 
 

A befőzés folyamata 
 
•  A tisztaság és az alapos előkészítés elengedhetetlenek a tartósság érdekében. A gyümölcs 
és zöldség minőségi, friss és érett kell, hogy legyen. 
•  Alaposan mossa meg a gyümölcsöt és a zöldséget, majd hagyja megszáradni. 
•  A befőttes üvegeket és a fedőket forró, szappanos vízzel kell elmosni, alaposan leöblíteni, 
majd ráhelyezni egy száraz törlőkendőre, hogy lecsöpögjenek. 
•  Alaposan ellenőrizze, hogy az üvegek vagy a fedők nem sérültek e. 
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•  A tömítést hagyja hideg vízben, míg nem fogja használni. 
•  Ne használjon sérült, vagy túlfeszített gumitömítést, se fedőt. 
•  Töltse meg az edényt úgy, hogy a felső részétől csak 2 cm-t hagyjon el. A pépes ételek 
tartósításánál akár 3 – 4 cm-t is el kell hagyni (pl. almapüré). 
•  Szószok készítésénél az edényt csak ¾ - ig töltse meg. 
•  Erősen zárja le az üvegeket csavarós vagy íves tetővel.  
•  A sterilizálás után azonnal zárja le az üvegeket. 
•  Mindig helyezze az üvegeket a rostra, hogy a forró víz körbe tudja őket járni, így hamarabb 
felmelegszenek. 
•  Különböző nagyságú üvegeket használhat, lényeg, hogy merítse őket legalább 2/3 - ¾-ig a 
vízbe. Ha két rétegben rakja őket, ugyanez vonatkozik a felső részre is. Nem kell félni, az alsó 
üvegek jól le vannak zárva, még ha teljesen el is merülnek, a víz nem fog a belsejükbe 
szivárogni. 
 

 
 
•  A víz hőmérsékletének ugyanolyannak kell lenni, mint az üvegekben található ételnek. Ha 
az étel előfőzött, akkor a víznek is forrónak kell lennie. Ha hideg ételt teszünk az üvegekbe, 
hideg vízzel öntsük fel az edényt.  
•  Csak olyan fedőket használjon, ami érintkezhet étellel. 
•  Figyeljen oda, hogy az edényben elég mennyiségű víz legyen, és a felső üvegek is 
elmerüljenek benne. 
•  A víz melegítése nincs beleszámolva a főzés idejébe. A főzés akkor kezdődik, amikor a víz 
elérte a kívánt hőmérsékletet.  
•  A főzés lejárta után vegye ki az üvegeket az edényből, és várja meg, míg teljesen kihűlnek.  
•  Ajánljuk megjelölni az üvegeket dátummal, és hogy mit tartalmaznak.  
•  A tartósított ételeket tanácsos száraz, hideg, sötét helyen tárolni. 
•  A vizet addig ne öntse ki az edényből, míg teljesen ki nem hűlik, így megvédi a 
zománcozott felületet.  
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