Palacinkovač - gril R-201 SK

Návod na použitie

PALACINKOVAČ - GRIL
R-201

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu.
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
Upozornenie
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú
vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho
sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické
údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky,
ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora,
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
• Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
• Spotrebič neklaďte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti.
• Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný
povrch.
• Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
• Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte
spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
• Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy jej vypnite a
odpojte zo sieťovej zásuvky.
• Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič
vychladnúť.
• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
2

Palacinkovač - gril R-201 SK
•
•

Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je
zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte
odbornému servisu.
Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo
ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému
servisnému stredisku.

POPIS SPOTREBIČA
1
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1. Grilovacia plocha
2. Svetelná indikácia prevádzky
3. Regulátor teploty
4. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
5. Svetelná indikácia pripravenosti prístroje
6. Vodiace drážka pre prípravu palaciniek
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POUŽITIE SPOTREBIČA
• Umiestnite spotrebič viac ako 20 cm od akýchkoľvek povrchov alebo
predmetov citlivých na teplo.
• Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
• Spotrebič disponuje 5 teplotnými stupňami.
• Nastavte požadovaný teplotný stupeň, rozsvietenie zelenej kontrolky Vám
bude indikovať, že grilovacia plocha dosiahla Vami nastavenú teplotu.
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•

Ľahko potrite grilovaciu dosku olejom a vložte potraviny (toasty, vajcia, mäso,
ryby, zeleninu apod.)

VÝROBA PALACINIEK
• Nastavte spotrebič na stupeň 5, počkajte na rozsvietenie zelenej kontrolky.
• Odporúčame potrieť grilovaciu dosku olejom pred každou jednotlivou
palacinky, avšak je možné ich pripraviť aj bez oleja.
• Drevenú stierku (je súčasťou balenia) ponorte do nádoby s vodou - cesto sa
na ňu nebude lepiť.
• Teraz nalejte palacinkové cesto na grilovaciu dosku a ihneď ho pomocou
drevenej stierky rozotrite a to tak, že jej plynule otáčajte v smere hodinových
ručičiek - nasledujte vodiace drážku grilovacej plochy, zaistíte tak rovnomerné
rozotrenie cesta.
• Jemne pokračujte v otáčaní, dokiaľ nerozotriete všetko cesto a potom vložte
stierku späť do nádoby s vodou.
• Rozotrenie by sa malo uskutočniť v čo najkratšom čase.
• Palacinku asi po 5 - 10 sekundách otočte pomocou drevenej špachtle na
druhú stranu.
• Keď je palacinka hotová, jemne ju zložte z grilovacej plochy.
• Použite vyššie uvedený postup na prípravu ďalších palaciniek.
PRAKTICKÉ RADY
• Roztieranie sa vykonáva vždy v smere hodinových ručičiek, nikdy neotáčajte
stierkou späť v opačnom smere.
• Pri roztieranie by mala stierka tlačiť na plát len zľahka.
• Vždy používajte cesto bez hrudiek. Ak je to nutné, preceďte ho.
• Pre ohrievanie hotových palaciniek používajte pozíciu na termostate nižšiu
než pozície 3.
• Niektoré už hotová kupovaná cestá môžu ísť ťažko rozotrieť pomocou stierky
či drevené špachtle.
• Pre zaistenie dlhej životnosti plátu, používajte len plastové alebo drevené
doplnky.
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ÚDRŽBA A ČISTENIE
• Nepriľnavý plát nevyžaduje špeciálnu údržbu. Po každej palacinke, stačí plát
jednoducho utrieť kuchynskou papierovou utierkou.
• Na plát nikdy nepoužívajte akékoľvek chemické čističe alebo drôtenky.
• Znečistené okraje a základňu prístroja čistite navlhčenou handričkou.
Upozornenie: Nikdy neponárajte tento spotrebič do vody. Pred čistením jej
vždy odpojte od elektrickej siete.
RECEPTY
• Náš palacinkovač má neuveriteľne rozmanité použitie. Možno na ňom
pripraviť všetko od raňajok až po večeru.
• Môžete na ňom pripraviť slaninu, vajcia, grilovať všetky druhy mäsa,
rýb, zeleniny, ovocia, ale aj pripraviť zemiakové placky, tortilly, toasty a
samozrejme
palacinky!
Dovolili sme si Vám tu ponúknuť vyskúšané recepty na sladké i slané palacinky.
Palacinky z pšeničnej múky: na 15 palaciniek - do misy vložte 100 - 125g cukru, 1
polievkovú lyžicu pšeničnej múky, štipku soli, 2 vajcia, 25g rozpusteného masla alebo
1 polievkou lyžicou oleja, 1 lyžičku vanilkovej príchuti a ¾ poháre vody. Všetko
premiešajte a postupne pridávajte 250 g pšeničnej múky a ½ pohára polotučného
mlieka (odliateho z ½ litra mlieka), kým cesto nebude husté a bez hrudiek. Potom
vmiešajte zvyšok mlieka.
Slané palacinky: na 20 palaciniek - do misy vložte 250g pohánkovej múky, 1
polievkovú lyžicu pšeničnej múky, 1 lyžičku morskej soli, 1 vajce a ¾ poháre vody.
Miešajte, kým nedosiahnete hladkého cesta bez hrudiek. Postupne pridajte 3 poháre
mlieka.
PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ.
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Menovitý rozsah napätia
Menovitý kmitočet
Menovitý príkon

220-240 V
50/60 Hz
1000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách
Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie
odpadov.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň
vzťahujú.
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