
 

 

 

 

 

CZ                                                                                                      NÁVOD K POUŽITÍ 

CM 3372 PLOTNA NA PALAČINKY 

 

 

VŠEOBECNE BEZPEČNOSTNI 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 možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 

 Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 

komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou pro podmíněné 
používaní venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej 

neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké ruce. 
Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku 

s vodou. 

 Přístroj vypněte a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže 

nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
 Přístroj nesmi zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. 

Vytáhnete zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 

 Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 

neuvádějte jej do provozu. 
 Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, 

nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem 

pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
 Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové 

pytlíky, karton, polystyren atd.). 

 
Pozor! Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení! 
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 Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby 
kabel volně nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. 

 Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky o napětí 230 V. 

 Přístroj postavte na rovnou plochu. Dbejte na to, aby síťový kabel a přístroj nebyly umístěny 
na horkém podkladu nebo v blízkosti zdrojů tepla. Síťový kabel položte tak, aby se nedotýkal 
předmětů s ostrými hranami. 

 Síťový kabel nepřelamujte ani jej nenavíjejte kolem přístroje. 
 Pokud by snad přístroj spadl do vody, vyndejte jej z vody teprve tehdy, až vytáhnete 

zástrčku ze zásuvky! Poté jej již neuvádějte do provozu a nechte jej překontrolovat 
autorizovanou servisní opravnou. To platí i tehdy, jestliže dojde k poškození síťového kabelu 
nebo přístroje samotného nebo jestliže přístroj spadl na zem. 

 Záruka se nevztahuje na škody, které vzniknou nesprávným používáním nebo chybnou 
obsluhou! 

 V případě tepelných elektrospotřebičů dochází ke vzniku vysokých teplot, které mohou 
zapříčinit popálení (např. horka voda, horka vodní pára, topný článek). Upozorněte i další 
uživatele na tato nebezpečí! 

 Před čištěním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout. 
 Používejte přístroj jen k přípravě palačinek, v žádném případě pro jiné účely. 

 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
Opatrně vyjměte přístroj z jeho balení. Přístroj instalujte v blízkosti elektrické zásuvky a 
s dostatečným odstupem od zdi nebo nábytku. Dbejte přitom na to, aby instalační plocha byla 
rovná, suchá, neklouzavá a odolná vůči působení vysokých teplot. 
Povrch pečící pánve je opatřen protipřilnavým povrchem.   
Před prvním používáním přístroje potřete pečící plochu rostlinným olejem a přístroj na 10 minut 
zapněte. Během této doby může dojít k tvorbě lehkého dýmu a zápachu. Toto je normální jev. 
Zajistěte dostatečné větrání. Po vychladnutí přístroj očistěte. První 3 palačinky, které na přístroji 
připravíte, nedoporučujeme konzumovat. 

 

PROVOZ PŘÍSTROJE 

 

 Rozviňte přívodní kabel. 

 Ujistěte se, že spínač je v poloze 0. 

 Zapojte přívodní kabel do zásuvky 230V/ 50 Hz. 

 Spínač přepněte do polohy I. Rozsvítí se červená kontrolka. 

 Pro nahřátí plotny nastavte regulátor teploty do polohy MAX. Na plotnu není potřeba dávat 
olej. 

 Po dosažení nastavené teploty se kontrolka rozsvítí zeleně. 

 Na plotnu nalijte cca 100 ml připraveného těsta (1 naběračka). 

 Těsto rozetřete krouživým pohybem směrem od středu ven po celé ploše plotny. 

 Po cca 2 minutách palačinku otočte. 

 Po následujících 2 minutách by měla palačinka mít zlatavou barvu.  

 Sundejte palačinku s plotýnky. 

 Během přípravy můžete měnit nastavení požadované teploty.  

 Připravené palačinky ihned podávejte, popř. do doby podávání skladujte v troubě předehřáté 
na 100°C. 
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Ukončení provozu 

 Pro přerušení, nebo ukončení provozu nastavte regulátor teploty na MIN. 

 Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač do polohy 0 a odpojte přívodní kabel ze zásuvky. 

 Po vychladnutí přístroje naviňte přívodní kabel kolem přístroje. 

 

ZÁKLADNÍ RECEPT NA PALAČINKY 

Suroviny: (pro 8 – 10 palačinek): 

 250g mouky 

 0,5 l mléka 

 špetka soli 

 vanilkový cukr 

 4 vejce 

 50g másla 

 

V míse rozmíchejte mouku, sůl, vejce a vanilkový cukr.  

Přidejte rozpuštěné máslo.  

Těsto nechte cca 30 minut odstát. 

Těsně před přípravou těsto znovu promíchejte. Je-li příliš husté, přidejte trochu mléka.  

Dle výše uvedeného postupu připravte palačinky. 

 

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ 
 

• Před každým čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj dostatečně 
dlouhou dobu vychladnout, než jej začnete čistit! 

• Zbytky pokrmů z pečící plochy odstraňte štětcem, nebo měkkou stěrkou. 

• Tělo přístroje čistěte vlhkým hadrem. 

• Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čistící prostředky. 

• Nepoužívejte agresivní chemické čistící prostředky. 

 

TECHNICKÉ UDAJE 
Model: ................................................................................................................... CM 3372 
Napájení: ................................................................................................... 220-240 V, 50 Hz 
Příkon: ……….............................................................................................................. 900 W 
Třída ochrany: ................................................................................................................... Ι 

Hmotnost: ……………………………………………………………..………………….…………………………… 1,5 kg 
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ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
 

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. Na námi prodaný přístroj 
poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty 
odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad 
materiálu nebo výrobních vad, a to opravou, nebo formou výměny. Záruční plnění nemají za 
následek ani prodloužení Záruční doby, ani tím nevznikl nárok na novou záruku! Jako Záruční 
doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo 
bezplatnou opravu. V případě uplatněni záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním 
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním 
příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebeni, tak i na čištění, údržbu nebo 
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je 
uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí 
záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo 
opravně. 

 

POKUD BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN 
V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE 
ZAKÁZÁNO. 

 

Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci 
elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už 
nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a 
lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit 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 na obecním úřadu. 

 

 

 Obal: 

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

 
Výrobek: 

plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 


