Palačinkovač - gril R-201 CZ

Návod k použití

PALAČINKOVAČ - GRIL
R-201

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím
zásuvky.
• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
Upozornění
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru.
• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke
které chcete spotřebič připojit.
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího
časového spínače nebo dálkového ovládání.
• Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do jeho
blízkosti.
• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
• Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte
spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a
odpojte ze síťové zásuvky.
• Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
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•
•

Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému
servisu.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.

POPIS SPOTŘEBIČE
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1. Grilovací plocha
2. Světelná indikace provozu
3. Regulátor teploty
4. Tlačítko zapnuto/vypnuto
5. Světelná indikace připravenosti přístroje
6. Vodící drážka pro přípravu palačinek
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POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Umístěte spotřebič více než 20 cm od jakýchkoliv povrchů nebo předmětů
citlivých na teplo.
• Zapojte spotřebiče do elektrické sítě.
• Spotřebič disponuje 5 teplotními stupni.
• Nastavte požadovaný teplotní stupeň, rozsvícení zelené kontrolky Vám bude
indikovat, že grilovací plocha dosáhla Vámi nastavenou teplotu.
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•

Lehce potřete grilovací desku olejem a vložte potraviny (toasty, vejce, maso,
ryby, zeleninu apod.)

VÝROBA PALAČINEK
• Nastavte spotřebič na stupeň 5, vyčkejte na rozsvícení zelené kontrolky.
• Doporučujeme potřít grilovací desku olejem před každou jednotlivou
palačinkou, nicméně lze je připravit i bez oleje.
• Dřevěnou stěrku (je součástí balení) ponořte do nádoby s vodou - těsto se na
ni nebude lepit.
• Nyní nalejte palačinkové těsto na grilovací desku a ihned jej pomocí dřevěné
stěrky rozetřete a to tak, že jí plynule otáčejte ve směru hodinových ručiček následujte vodící drážku grilovací plochy, zajistíte tak rovnoměrné rozetření
těsta.
• Jemné pokračujte v otáčení, dokud nerozetřete všechno těsto a poté vložte
stěrku zpět do nádoby s vodou.
• Rozetření by mělo být provedeno v co nejkratším čase.
• Palačinku asi po 5 - 10 vteřinách otočte pomocí dřevěné špachtle na druhou
stranu.
• Když je palačinka hotova, jemně ji sundejte z grilovací plochy.
• Použijte výše uvedený postup pro přípravu dalších palačinek.
PRAKTICKÉ RADY
• Roztírání se provádí vždy po směru hodinových ručiček, nikdy neotáčejte
stěrkou zpět v opačném směru.
• Při roztírání by měla stěrka tlačit na plát jen zlehka.
• Vždy používejte těsto bez hrudek. Pokud je to nutné, přeceďte ho.
• Pro ohřívání hotových palačinek používejte pozici na termostatu nižší než
pozice 3.
• Některá již hotová kupovaná těsta mohou jít obtížně rozetřít pomocí stěrky či
dřevěné špachtle.
• Pro zajištění dlouhé životnosti plátu, používejte pouze plastové nebo dřevěné
doplňky.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Nepřilnavý plát nevyžaduje speciální údržbu. Po každé palačince, stačí plát
jednoduše otřít kuchyňskou papírovou utěrkou.
• Na plát nikdy nepoužívejte jakékoliv chemické čističe nebo drátěnky.
• Znečištěné okraje a základnu přístroje čistěte navlhčenou hadříkem.
• Upozornění: Nikdy neponořujte tento spotřebič do vody. Před čištěním jej
vždy odpojte od elektrické sítě.
RECEPTY
• Náš palačinkovač má neuvěřitelně rozmanité použití. Lze na něm
připravit vše od snídaně až po večeři.
• Můžete na něm připravit slaninu, vejce, grilovat všechny druhy masa,
ryb, zeleniny, ovoce, ale i připravit bramboráky, tortilly, toasty a
samozřejmě palačinky!
Dovolili jsme si Vám zde nabídnout vyzkoušené recepty na sladké i slané
palačinky.
Palačinky z pšeničné mouky: na 15 palačinek – do mísy vložte 100 – 125g cukru, 1
polévkovou lžíci pšeničné mouky, špetku soli, 2 vejce, 25g rozpuštěného másla nebo 1
polévkou lžící oleje, 1 lžičku vanilkové příchuti a ¾ sklenice vody. Vše promíchejte a
postupně přidávejte 250 g pšeničné mouky a ½ sklenice polotučného mléka (odlitého z
½ litru mléka), dokud těsto nebude husté a bez hrudek. Poté vmíchejte zbytek mléka.
Slané palačinky: na 20 palačinek – do mísy vložte 250 g pohankové mouky, 1
polévkovou lžíci pšeničné mouky, 1 lžičku mořské soli, 1 vejce a ¾ sklenice vody.
Míchejte, dokud nedosáhnete hladkého těsta bez hrudek. Postupně přidejte 3 sklenice
mléka.
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
Jmenovitý kmitočet
Jmenovitý maximální příkon

220-240 V
50/60 Hz
1000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na
něj vztahují.
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