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Vážený zákazník! 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu Delimano vysokú elektrickú panvicu Stone Expert 24 cm! 

Všetky produkty Delimano sú vnímané ako veľmi cenné, preto sú častým terčom falšovateľov, ktorí ich kopírujú a zavádzajú tak zákazníkov horšou kvalitou bez 

záruky a zákazníckeho servisu. Akékoľvek kópie, falšované a podobné produkty alebo neautorizovaných dodávateľov preto prosím nahláste na 

brand.protection@studio-moderna.com, čím nám pomôžete v boji proti nelegálnym napodobeninám.   

Pri starostlivom dodržiavaní pokynov nižšie a správnej údržbe Vám garantujeme, že Vám bude Delimano elektrická panvica vysoká Stone Expert 24 cm 

spoľahlivo slúžiť po dlhé roky.  

 

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod a uchovajte si ho pre prípad potreby do budúcnosti. 

Delimano elektrická panvica vysoká Stone Expert 24 cm – návod na použitie 

1) Dôležité bezpečnostné pokyny 

Prečítajte si všetky pokyny.  

1. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rúčky alebo držiaky.  

2. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom nikdy neponárajte elektrický kábel do vody ani do žiadnej inej tekutiny.  

3. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby bez 

akýchkoľvek potrebných skúseností a znalostí len v prípade, že je pre ne zabezpečený dohľad alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania tohto prístroja 

a rozumejú potenciálnym rizikám. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu, len ak sú staršie ako 8 rokov a musia byť pod dohľadom dospelej osoby.  

4. Ak zariadenie nepoužívate alebo ho idete čistiť, odpojte ho zo siete. Pred nasadením alebo vybratím častí ho najskôr nechajte úplne vychladnúť. To isté platí 

pred čistením prístroja.  

5. Žiaden spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, je pokazený alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Obráťte sa na 

autorizovaný servis, ktorý zariadenie preskúša, opraví alebo nastaví.    

6. Použitie iného príslušenstva, než odporúča výrobca tohto zariadenia, môže spôsobiť zranenia.   

7. Používajte len snímač regulácie teploty, ktorý bol dodaný spolu s produktom. 

Nepokúšajte sa do panvice zapojiť žiaden iný snímač regulácie teploty, inak ju môžete vážne poškodiť.   

8. Nenechávajte kábel prevísať cez okraj stola či kuchynskej linky a nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich povrchov. 

9. Nedávajte panvicu na alebo do blízkosti horúceho horáka alebo do vyhriatej rúry.   

10. Buďte mimoriadne opatrný pri prenášaní panvice, ak je v nej rozpálený olej alebo iná horúca tekutina.   

11. Nepoužívajte prístroj na iný účel než na ten, na ktorý je určený.  

12. Vždy najprv pripojte zástrčku do panvice a až potom zapojte kábel do zásuvky v stene. Na odpojenie prepnite regulátor teploty do pozície „OFF“ a potom 

vytiahnite zástrčku zo zásuvky.  

13. Na zapojenie použite len správne uzemnenú zásuvku. 

14. Keď je panvica v prevádzke, buďte opatrný. Ak by sa dostala do blízkosti alebo do kontaktu s horľavými materiálmi, ako sú závesy a záclony, mohlo by dôjsť 

k požiaru.  

15. Pri otváraní pokrievky môže unikajúca horúca para spôsobiť popáleniny, preto buďte opatrný.  

16. Pri dlhšom pečení sa uistite, že tuk z jedla nepreteká zo zberného zásobníka. 
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17. Ak panvicu pokladáte na povrch, kde by mohli vysoké teploty spôsobiť poškodenie, odporúčame Vám použiť izolovanú ochrannú podložku.  

18. Zariadenie nikdy nepoužívajte naprázdno, nakoľko takáto prevádzka môže mať za následok zlyhanie prístroja a/alebo zranenie osôb.  

19. Hoci bol prístroj starostlivo skontrolovaný, jeho použitie a následky spadajú výlučne pod zodpovednosť užívateľa. 

 

2) Časti 

Zoznámte sa s hlavnými časťami výrobku: 

Obr. 1 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 1) 

1. úchyt s držiakom na odloženie 

varešky/držiak pokrievky 

2. sklenená pokrievka 

3. rúčka 

4. hrniec 

5. kryt 

6. zásuvka hrnca 

7. termostat 

8. regulátor teploty 

 

3) Použitie vo vnútri/vonku 

Špecifikácie: 220-240V, 50Hz / 1000-1200W 

1. Panvicu vždy umiestnite na rovnú a pevnú plochu. Ak ju pokladáte na povrch, kde by mohli vysoké teploty spôsobiť poškodenie, odporúčame Vám použiť 

izolovanú ochrannú podložku.  

2. Uistite sa, že je teplotný spínač (7) v pozícii “OFF” a zapojte ho do zásuvky hrnca. Panvicu zapojte do zásuvky 220-240V AC. 

3. Keď idete variť, nastavte regulátor na požadovanú teplotu. Rozsvieti sa teplotná kontrolka, čo znamená, že sa panvica predhrieva. Keď kontrolka zhasne, 

zariadenie dosiahlo prednastavenú teplotu a je pripravené na použitie. Poznámka: počas varenia sa kontrolka bude rozsvecovať a zhasínať, čo znamená, že 

panvica udržiava konštantnú teplotu povrchu.   

4. Odporúčame Vám používať drevené alebo teplovzdorné plastové kuchynské náčinie, aby ste ochránili nepriľnavý povrch. Nikdy nepoužívajte kovové ani iné 

tvrdé/ostré predmety a nekrájajte jedlo priamo v panvici.   

5. Keď ste dovarili, prepnite regulátor teploty do polohy “OFF” a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred čistením alebo odoberaním častí nechajte panvicu 

úplne vychladnúť. 

POZOR:  

• Nikdy zariadenie nedávajte na alebo do blízkosti horúceho horáka alebo do vyhriatej rúry.  

• Nehádžte a neudierajte termostat o tvrdé povrchy, pretože to môže spôsobiť poškodenie a negatívne ovplyvniť správnu reguláciu teploty. Ak je termostat 

pokazený alebo sa prehrieva, nepoužívajte ho. 

4) Čistenie a údržba 

POZOR: 

• Pred začatím čistenia vždy najprv odpojte panvicu zo siete a nechajte ju vychladnúť.  

• Odpojte zástrčku zo zásuvky a potom z panvice vytiahnite napájací kábel. 

• Nechajte zariadenie úplne vychladnúť. 

• Kábel, zástrčku a termostat nikdy neponárajte do žiadnej tekutiny.  

• Nedávajte termostat ani kábel do umývačky riadu.   

• Umyte panvicu a pokrievku teplou mydlovou vodou pomocou hubky alebo utierky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky.   

• Nenechávajte panvicu namočenú cez noc vo vode. 

• Dôkladne opláchnite, aby ste odstránili zvyšky saponátu.  

 

5) Správna likvidácia produktu  

Toto označenie znamená, že konkrétny výrobok by v rámci EÚ nemal byť likvidovaný spolu s ďalším komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo 

možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby 

ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete odovzdať už použité zariadenie, využite systém zberu a recyklácie, ktorá je bezpečná 

k životnému prostrediu.   

 

 


