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OBRÁZOK 1

Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok Delimano Utile elektrický palacinkovač!
Všetky produkty Delimano sú oceňované ako vysoko kvalitné, preto niet divu, že sa na trhu objavuje veľké
množstvo falzifikátov, ktoré sa ich snažia napodobniť a oklamať dôveru zákazníka horšou kvalitou,
neposkytovaním záruky a potrebného servisu. Prosím, ak sa stretnete s akoukoľvek napodobeninou,
falzifikátom, podobným výrobkom alebo neoprávneným distribútorom, nahláste to na e-mailovú adresu
brand.protection@studio-moderna.com. Pomôžete nám tak bojovať proti nelegálnym falšovateľom.
U Delimano Utile elektrického palacinkovača, ktorý ste si práve zakúpili, Vám garantujeme, že pri
dôslednom dodržiavaní pokynov uvedených nižšie v manuáli a správnej starostlivosti sa budete môcť dlhé roky
tešiť zo skutočne kvalitného výrobku.
Delimano Utile elektrický palacinkovač – návod na použitie
1) Dôležité bezpečnostné upozornenia
1. 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 používania tohto prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám,
ktoré môžu nastať.
2. Deti by sa s týmto spotrebičom nemali hrať.
3. Deti by nemali vykonávať čistenie ani údržbu tohto zariadenia, ak sú mladšie ako 8 rokov alebo nie je zabezpečený
dohľad zodpovednej osoby.
4. Uchovávajte tento výrobok a jeho napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
5. Pozor, povrch je horúci

.

6. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a uchovajte si ich.
7. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte iba rukoväť.
8. Na otáčanie palaciniek používajte iba neabrazívne (plastové alebo drevené) kuchynské náčinie.
9. S cieľom predísť elektrickému úrazu neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny kábel, zástrčku ani samotné
zariadenie.
10. Ak prístroj nepoužívate alebo ho idete čistiť, odpojte ho zo siete. Pred nasadením alebo odobratím niektorých častí
zariadenia ho najskôr nechajte úplne vychladnúť. To isté platí pred čistením prístroja.
11. Nepoužívajte prístroj, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, je pokazený alebo bol akýmkoľvek spôsobom

poškodený. Obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý preskúša, prípadne opraví alebo nastaví Váš palacinkovač.
12. Použitie iného príslušenstva, než odporúča výrobca tohto zariadenia, môže spôsobiť zranenia.
13. Výrobok nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
14. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola či kuchynskej linky a nedovoľte, aby sa dotýkal horúcich povrchov.
15. Buďte mimoriadne opatrný pri prenášaní prístroja, ak je v ňom horúci olej, rozpálené maslo alebo iná horúca tekutina.
16. Ak chcete prístroj odpojiť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
17. Nepoužívajte prístroj na iný účel, než na aký je určený.
18. Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
19. Zariadenie nikdy nepoužívajte naprázdno, nakoľko takáto prevádzka môže mať za následok zlyhanie prístroja a/alebo
zranenie používateľa.

2) Časti zariadenia
Obrázok
1
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1. Vyhrievacia platňa
2. Indikátor
3. Rukoväť
4. Plastový podnos
3) Prevádzka zariadenia
1. Odstráňte všetok obalový materiál a akékoľvek nálepky.
2. Utrite plastový podnos a vyhrievaciu platňu vlhkou handričkou alebo špongiou, aby ste odstránili prach. Potom dosucha
vyutierajte mäkkou handričkou alebo papierovým obrúskom.
3. Výrobok umiestnite na rovný, stabilný povrch a medzi jeho krajom a stenou nechajte dostatočný priestor, aby sa mohlo
teplo uvoľňovať bez toho, aby poškodilo kuchynskú linku a stenu.
4. Zapojte napájací kábel do štandardnej elektrickej zásuvky. Keď sa prístroj začne zahrievať, rozsvieti sa červená kontrolka
indikátora. Kontrolka sa vypne, keď prístroj nadobudne správnu teplotu. Tento výrobok je vybavený ochranou proti
prehriatiu – v tomto prípade sa zariadenie vypne/zapne striedavo, čo bude zakaždým jasne indikovať svetelná kontrolka.
5. Nalejte pripravené cesto na palacinky na plastový podnos a prikryte ho vyhrievacou platňou. Keď bude z jednej strany
hotová, obráťte palacinku na druhú stranu. POZNÁMKA: Dajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcej platne a na otáčanie
palaciniek používajte len neabrazívne (plastové alebo drevené) kuchynské náčinie.
6. Vyberte palacinku a celý postup opakujte, kým neminiete cesto.
POZNÁMKA: Pri prvom použití palacinkovača môžete cítiť jemný dym či zápach. Je to normálny jav, ktorý sa po
niekoľkých použitiach vytratí. Nijako to nevplýva na bezpečnosť prístroja, môže to však jemne ovplyvniť chuť prvých
pripravovaných palaciniek, preto prvé kusy odporúčame nekonzumovať.
6. Po použití vypnite vypínač prístroja, následne ho odpojte z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť; až potom ho
umyte.

4) Čistenie a údržba zariadenia
Dôležité: pred čistením prístroj vždy odpojte z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Nikdy ho neponárajte do
vody ani do žiadnej inej tekutiny.
1. Utrite plastový podnos a vyhrievaciu platňu pomocou vlhkej handričky a môžete použiť neabrazívny čistič alebo
prípravok na umývanie riadu. Potom zariadenie vysušte čistou, mäkkou handričkou a dôkladne ho vyutierajte do sucha.
2. Skladovanie: Tento výrobok vždy skladujte na čistom a suchom mieste.
3. Dôležité: Nikdy zariadenie neuskladňujte, pokiaľ je ešte horúce alebo zapojené do elektrickej siete.
4. Dôležité: Nikdy neobtáčajte napájací kábel tesne okolo zariadenia. Na mieste kábla, kde vstupuje do zariadenia, nesmie
byť vyvíjaný žiadny tlak, pretože inak by sa kábel mohol začať trhať a lámať.
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5) Špecifikácia zariadenia
Priemer: 20 cm
Napätie: 220-240 V~
Kmitočet: 50/60 Hz
Výkon: 800 W
IEC ochranná trieda: I

6) Správna likvidácia tohto zariadenia
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.
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