
Návod k použití

Elektrická kuchyňská jednoplotýnka

 

EKP-1500.15

Vážený zákazníku, 

blahopřejeme a děkujeme, že jste si zakoupili tento kvalitní produkt. Přečtěte si prosím 
pečlivě tento návod k použití, abyste z tohoto spotřebiče měli co největší užitek. Tento 
návod k použití obsahuje všechny potřebné pokyny k užíván, čištění a udržování tohoto 
spotřebiče. Pokud se těmito pokyny budete řídit, dosáhnete jistě vynikajících výsledků, 
ušetříte čas a vyhnete se problémům. Doufáme, že Vám tento spotřebič zpříjemní život. 

Bezpečnostní pokyny

• Zařízení mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dohledem  nebo  byly  informovány  o  bezpečném  zacházení  s přístrojem  a  poučeny  o
nebezpečích hrozících při používání zařízení. 

• Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením. 
• Čistění a údržbu mixéru smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem. 
• Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let. 
• Zařízení  není  určené  k ovládání  externím  časovým  spínačem  nebo  samostatným

dálkovým ovládáním.
• Zařízení  nepoužívejte  ve  volné  přírodě.  Toto  zařízení  je  určené  pouze  k použití

v domácnosti a ve vnitřních prostorách. 
• Pokud již zařízení nechcete používat nebo je hodláte čistit, odpojte je od zdroje elektrické

energie.
• Spotřebič nepoužívejte,  je-li  poškozený. V tom případě se obraťte na oddělení péče o

zákazníky.
• Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami. 
• Dbejte na to, aby byl přívodní kabel mimo dosah dětí a nestalo se, že bude volně viset. 
• V případě poškození kabelu, je s ohledem na možná rizika nutné, aby výměnu provedl

jedině výrobce, jím pověřená osoba nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací. 
• Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami. 
• Při nedodržení bezpečnostních pokynů neručí výrobce za případně vzniklé škody. 
• Spotřebič umístěte na rovnou, stabilní podložku.
• Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte úchyte a kolečka. 
• Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. 
• Uchovávejte na suchém místě.
• Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí vaší sítě. 
• Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za přívodní kabel. 
• Neomotávejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte jej. 
• Před čistěním nebo uložením nechte plotýnku vychladnout. 
• Je zakázáno používat prodlužovací kabely. 
• Doporučujeme mezi spotřebič a desku stolu umístit tepluvzdornou podložku – takto se

nemůže stát,  že  dojde k  poškození  stolu nebo kuchyňské desky  působením tepla  ze
spotřebiče. 

• Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti vody. 



Popis součástí spotřebiče 

1. Kuchyňská plotýnka
2. Vypínač
3. Kontrolka zapnutí

Před prvním použitím
• Vyjměte spotřebič s příslušenstvím z krabice. Odstraňte ze spotřebiče etikety, 

ochranou fólii a další plastové části. 
• Plotýnku otřete vlhkým hadříkem. 
• Zapojte přívodní kabel do zásuvky. 
• Kuchyňská plotýnka je ošetřená ochrannou vrstvou, kterou je třeba před prvním 

použitím odstranit. Spotřebič tedy zapněte a nechte běžet 10 minut na nejvyšší 
stupeň. Při tomto procesu se může uvolnit trochu kouře. Poté můžete plotýnku použít 
nebo vypnout. 

Obsluha
• Spotřebič zapnete otočením vypínače po směru hodinových ručiček. Rozsvítí se 

červená kontrolka. 
• Nastavte požadovanou teplotu otáčením vypínače dále po směru hodinových ručiček, 

přičemž 1 je nejnižší a 5 nejvyšší teplotní stupeň. 
• Když se spotřebič zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka se vypne. 
• Jakmile klesne teplota plotýnky, termostat se opět zapne. 
 
Čištění 
• Před čistěním odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a nechte úplně 

vychladnout. 
• Nepoužívejte toxické ani abrazivní čisticí prostředky jako např. benzín, písek na nádobí 

či rozpouštědla. Stačí běžný kuchyňský čisticí prostředek nebo prostředek na mytí 
nádobí. 

• Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. 
• Případné zbytky potravin okamžitě odstraňte. 
• Pozor, kuchyňská plotýnka bývá horká!!!

Několik tipů, jak šetřit energii
• Používejte pouze pánvičky o stejném průměru, jako má plotýnka. 
• Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem. 
• Pokud možno používejte při vaření poklice. 
• Zeleninu, brambory apod. vařte v co nejmenším množství vody, aby se co nejvíce 

zkrátila doba ohřevu vody. 
• Upravte volbu teploty podle toho, jaký pokrm připravujete. 

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V 
Příkon: 1500 W
 

Likvidace

Symbol,  kterým  je  produkt  označený,  znamená,  že  tento  produkt  je
klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné
životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci
upravuje  směrnice  o  odpadních  elektrických  a  elektronických  zařízeních

(OEEZ)  č.  2002/96/ES.  Informace  o  likvidaci  odpadních  elektrických  a  elektronických
zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.
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