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Pečicí pánev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním 
blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, 
odevzdejte jim i tento návod k obsluze. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. 
Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do 
kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, 
okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, 
pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní 
kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“. 
 
Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti. 

• Přístroj nesmí být použit, pokud byl upuštěn a je vidět poškození. 

• Při zapínání nebo ochlazování, musí být žehlička a přívodní el. kabel mimo dosah dětí, které jsou mladší 8 let. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 

nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou 

pod dohledem, nebo jim byli podány instrukce týkající se použití přístroje. 

• Děti by si neměli hrát se spotřebičem. 

• Při čištění a uživatelské údržbě nesmí být děti bez dozoru.  



 
Vybalení spotřebiče 

1. Vyjměte přístroj z obalu. 

2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou igelitové pytlíky, výplňový materiál, stahovací pásky a lepenkové obaly. 

3. Zkontrolujte, že všechny díly jsou součástí dodávky. 

 
Provoz a použití 

Elektrické připojení 

Připojte síťový kabel ke správně nainstalované a uzemněné zásuvce / 230 V, 50 Hz. 

 
Rozsah dodávky 

Pánev, skleněné víko, termostat, knoflík, límec 

1 velký šroub s podložkou 

2 rukojeti proti spálení 

4 malé šrouby 

 

Elektrické připojení 

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti, které chcete použít, odpovídá informacím na typovém štítku. 

2. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem. 

 

Používání přístroje 
Montáž 

1. Namontujte šroub na skleněnou poklici: 

• Chcete-li to provést, umístěte knoflík a kroužek na límec. 

• Otočte víko vzhůru nohama. 

• Zaveďte šroub s podložkou zevnitř přes víko a dotáhněte rukou. 

2. Montáž tepelných štítů na rukojeti: 

• Každá z rukojetí má dva otvory.  

• Držte jeden tepelný štít a vložte mezi rukojeti a pánev 

• Vložte šrouby do otvorů a tepelné štíty 

 osaďte na místo a utáhněte. 

Uvedení do provozu 

Umístěte přístroj na žáruvzdorný povrch. 

1. Ujistěte se, že regulátor teploty je otočen na 0 (vypnuto) a zasuňte jej do zásuvky termostatu. 

zásuvka je na straně přístroje. 

 

 

 

 

 

2. Připojte zařízení k řádně nainstalované zásuvce 230 V, 50 Hz. 

3. Nastavte regulaci teploty podle toho, co máte v úmyslu dělat: 

 

Nastavení Teplota Použití 

1  Udržování teploty 

2 nad 100 ° C 
Smažené jídlo, 

hamburgery 

3-4 150° - 200 °C 
Palačinky, míchaná 

vejce, šunka, slanina 



5 240 °C Pražení 

 
 Poznámka: 

Zařízení dosáhne požadované teploty, když kontrolka na termostatu zhasne. Během provozu 

Kontrolka čas od času ukáže, že je správná teplota udržována. 

 

Používání přístroje 

• Vnitřní strana pánve by měla být předehřátá po dobu přibližně pěti minut. Jakmile kontrolka zhasne, pánev je připravena k provozu. 

• Doba pečení závisí na druhu a množství jídla, které budete vařit a také na stupních, které nastavíte. 

Prosím zvolte tyto časy dle své vlastní zkušenosti. 

• Při míchání či nabírání jídla, které vaříte, použijte dřevěné nebo teflonové nádobí, aby nedošlo k poškození nepřilnavé vrstvy. 

• Po dokončení vaření jídlo může být udržováno teplé otočením regulátoru teploty na 1. 

 

• Vnitřní strana pánve se během provozu zahřívá! 

• Horká pára vychází z víka. 

 

Po použití 

• Chcete-li, přístroj vypnout nejprve otočte regulátor teploty na 0 (vypnuto) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Nevyjímejte termostat z přístroje, dokud zařízení nevychladne, protože teplotní čidlo je stále 

velmi horké. 

 

Čištění: 

pánev 

• Prosím, odstraňte všechny zbytky jídla vlhkým hadříkem nebo papírovým ručníkem. V případě připečení musejí být připečené zbytky 

ohřívány s malým množstvím vody. 

• Omyjte pánev měkkou houbou a mýdlovou vodou. Potom je otřete čistou vodou a osušte měkkým 

hadříkem. Po vysušení prosím potřete plochu trochou rostlinného oleje 

víko 

Očistěte spodní stranu víka měkkou houbou na mytí nádobí. 

termostat 

Vyčistěte termostat měkkým papírovým ručníkem nebo měkkým hadříkem. 

 
• Nikdy nečistěte regulátor teploty vlhkými předměty, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

• Nikdy neponořujte kabel do vody! 

 

Technické údaje 

Model: PP 3570 C 

Váha netto: cca. 3,40 kg  
Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50/60Hz 
Příkon: 1500W 
Ochranná třída: I 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a 

direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst 

a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí 

a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení 



starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně 

správních celků nebo obecního úřadu. 

 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 
 


