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ELEKTRICKÝ PALAČINKOVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ
Model č.: AN-330A

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.  
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Důležité bezpečnostní zásady 
Během používání elektrických spotřebičů byste vždy měli dbát na základní bezpečnostní opat-
ření, včetně těch následujících:

Přečtěte si všechny instrukce.
Nedotýkejte se horkých ploch. Sahejte pouze na rukojeť a úchyty k tomu určené . 
Abyste předešli zásahu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani jiné části spotře-
biče do vody či dalších tekutin. Měli byste dbát zvýšené opatrnosti, pokud se spotřebičem 
pracují děti, nebo se nachází v jeho blízkosti.
Vypojte zařízení z elektrické zásuvky před čištěním a pokud ho nepoužíváte. Než začnete výro-
bek rozebírat, sestavovat či čistit, nechte ho vždy vychladnout.
Výrobek nepoužívejte, pokud je jeho napájecí kabel  poškozený, dále pokud je výrobek 
nefunkční, či byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Pro zjištění závady, opravu či úpravy ho 
přineste do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
Používáním výrobcem neschváleného příslušenství můžete způsobit zranění či škody na ma-
jetku (např. požár). 

Výrobek nepoužívejte venku. 
Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu či pracovní desku kuchyně. Nepokládejte palačinko-
vač horkou stranou dolů. 
Nepokládejte výrobek na či poblíž plynového nebo elektrického sporáku, případně poblíž 
jiných tepelných zdrojů a neodkládejte ho do vyhřáté trouby.
Abyste výrobek vypojili, vysuňte jeho zástrčku tahem z elektrické zásuvky, natahejte za přívod-
ní kabel.
Nepoužívejte tento spotřebič k jiným účelům než k těm, pro které byl vyroben. 

Tento návod si uschovejte. 
Před používáním tohoto palačinkovače si, prosím, pečlivě přečtěte návod.

Účel použití
Tento palačinkovač je kuchyňským pomocníkem, má moderní vzhled, jednoduchý mecha-
nismus a pomůže Vám vyrobit různé druhy palačinek, např. rolky s kachním masem, vaječné 
rolky, sladké palačinky apod. a to rychle a jednoduše. 
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Popis částí výrobku:

Výrobek č. Výkon Napětí Teplota povrchu Frekvence

AN-330A 800 W 220-240 V 210 °C 50 Hz/60 Hz

Návod k použití
Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.

Začínáme
Z výrobku odstraňte zbytky balení a ochranné fólie. 
Navlhčeným hadříkem, látkou či houbičkou z pečící plochy setřete případný prach. Plochu 
následně utřete do sucha jemnou látkovou či papírovou kuchyňskou utěrkou. Vyberte místo, 
na kterém výrobek budete používat. Kolem spotřebiče byste měli nechat dostatek volného 
místa, abyste umožnili odvádění tepla a předešli poškození zdí či kuchyňských skříněk. Zapojte 
zástrčku do elektrické zásuvky a poté spotřebič zapněte. Rozsvítí se červené kontrolní světlo, 
které značí, že je spotřebič v pracovním režimu. Výrobek je vybaven termostatem, který se 
v průběhu používání výrobku bude opakovaně zapínat a vypínat, čímž spotřebič bude udržo-
vat ideální teplotu pro přípravu pokrmu a zároveň bude chráněn před přehřátím. Po použití 
spotřebič vypněte, odpojte z elektrické zásuvky a před čištěním ho nechte vychladnout při 
pokojové teplotě. 

Důležitá upozornění:
Pozor: 
1)  Po rozbalení výrobku vyhoďte igelitový sáček, ve které byl zabalen. Tímto zabráníte dětem, 

aby si s ním začaly hrát a mohly se nechtěně udusit. 
2)  Spotřebič neponořujte do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny – mohly by proniknout do 

vnitřní části a způsobit elektrický zkrat. Pokud do spotřebiče voda již pronikla, znovu ho 
nezapojujte ani nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat na servisním středisku.

Napájecí kabel
V případě poškození přívodního kabelu, požádejte o jeho výměnu na servisním oddělení. 
Pokud tak neučiníte hrozí uživateli riziko úrazu elektrickým proudem.

Miska na těsto

Přívodní kabel

Rukojeť

Vypínač

Pečící plocha
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Správné umístění 
Spotřebič umístěte na rovnou plochu. Nepoužívejte v blízkosti ohně či hořlavých materiálů.

Správné používání
Abyste předešli popálení, nedotýkejte se během zahřívání horké části. Používáním kovových 
či tvrdých předmětů při manipulaci s pečící plochou můžete poškodit nepřilnavou vrstvu. 
Používejte pouze plastové, dřevěné, či silikonové nástroje. Výrobek neomývejte vodou – mohli 
byste ho poškodit. Namísto toho ho otřete vlhkou utěrkou. 
Pokud výrobek není používán, součástky v důsledku teplotních změn mohou vydávat zvuky 
klikání – tento jev je normální. Při prvním použití můžete cítit zvláštní pach či dokonce spatřit 
dým – tyto jevy jsou u nových spotřebičů naprosto běžné.

Způsob přípravy palačinek 
Před prvním použití otřete palačinkovač navlhčenou utěrkou a přetřete horkou pečící plochu 
papírovou utěrkou, kterou lehce potřete stolním olejem nebo máslem.
Připravte si těsto na palačinky, postupně přilévejte mléko, metličkou vyšlehejte do hladké 
směsi a ujistěte se, že je konzistence podobná husté smetaně – pak je těsto připraveno. Abyste 
těsto vylepšili, nechte ho 1 až 2 hodiny odpočívat.
Nalijte těsto do misky, která je součástí balení, zapojte zástrčku palačinkovače do elektrické 
zásuvky a zapněte jej. Kontrolní světlo se rozsvítí, což znamená, že spotřebič je v pracovním 
režimu a probíhá zahřívání. Po zhruba dvou minutách předehřívání je pracovní plocha dosta-
tečně nahřátá a můžete začít dělat palačinky. 
Otočte palačinkovač dnem vzhůru. Abyste dostali směs na horkou pečící plochu, namočte  
ji do mísy. Neměli byste namáčet příliš dlouho, zhruba po dobu 3- 5 vteřin. Zvedněte palačin-
kovač vzhůru od směsi, rychle jej otočte do původní pozice a položte na stůl. Po zhruba  
20 vteřinách těsto začne měnit barvu a okraje se začnou zvedat - v tuto chvíli je palačinka 
připravena. Obracečkou podeberte okraj palačinky a přeneste ji na talíř. Dobu pečení můžete 
měnit dle vlastního uvážení či použitých ingrediencí. Ke konci pečení, když už v míse nebude 
dost směsi k tomu, abyste do ni palačinkovač namočili, (poznáte to tak, že se palačinkovač 
začne dotýkat dna mísy), nalijte zbytek směsi přímo na pečící plochu.

Čištění a údržba
Důležité: Před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Nikdy spotřebič neponořujte do vody 
ani jiných tekutin!
Pečící plochu utřete navlhčenou utěrkou a mycím prostředkem na nádobí. Následně utřete 
dosucha čistou a jemnou, papírovou nebo látkovou utěrkou. 
Uskladnění: Po vyčištění spotřebič uložte na čistém a suchém místě. 
Důležité: Spotřebič nikdy neuskladňujte, dokud je ještě horký nebo zapnutý.
Důležité: Kabel nikdy neutahujte příliš těsně kolem spotřebiče. Nevyvíjejte tlak na místo, kde 
je kabel napojen do spotřebiče – mohli byste ho zlomit a poškodit.

RECEPTY

Vaječná palačinka
150g mouky, 3 vajíčka, ¾ hrnek horké vody, ¼ lžíce soli, 2 lžíce rozpuštěného másla. Ingre-
dience přidávejte postupně v uvedeném pořadí a míchejte šlehačem po dobu 30 sekund. 
Nejednotnou směs tlačte ke středu mísy a míchejte po dobu dalších 30-60 vteřin, dokud není 
hladká. Poté můžete přidat další ingredience. Z uvedeného množství upečete 16 palačinek.
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Kukuřičná palačinka
½ hrnek kukuřičné mouky, ½ hrnek horké vody. Ingredience smíchejte a nechte chvilku 
vychladnout. Poté přidejte 3 vejce, 5g soli, dvě lžíce másla a znovu promíchejte. Nakonec 
přidejte ¾ hrnečku mléka. 

Celozrnná palačinka s cereáliemi
Potřebujete hrnek pohankové mouky a jiné celozrnné mouky (nebo 2/3 hrnku pohankové 
mouky a 5g soli), 1 vejce, 1 hrneček mléka, 3 lžíce másla. Směs můžete přidat i do receptu na 
běžnou palačinkou. Protože se mouky od sebe liší, možná pro sjednocení budete muset přidat 
více mléka.

Běžná palačinka 
1 hrnek mouky, 2 vejce, ½ hrnku mléka, ½ hrnku vody, cca 3g soli, 2 lžíce másla.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k 

obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného 
nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k 
jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 
Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


