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Návod k obsluze plotny na palačinky: 

#1810 CPC plotna na palačinky 40cm el., 3kW, 230V  
 

 

Vyrobeno v EU 

  
 

Provozní předpisy a specifikace  
 

Vážený zákazníku, 

Jsme přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než 

uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky. 

 

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To 

samé platí i při přepravě a skladování.     

 

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučená až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s 

těmito provozními předpisy. Toto zařízení je  konstruované a prodávané jen pro obchodní 

účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na 

samoobslužné používaní zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních. 

 

 1.Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny. 

 2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným  popáleninám! 

 3.Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci. 

 4.V případě zásahu do ovládání a vybavení  přístroje se záruka nedá uplatnit.  

     Zásahy do přístroje  mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!  

 5.Před jakoukoliv manipulací (čištěním , umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě! 

 

SPECIFIKACE STROJE       Napájení  230V  příkon 3 kW 

                                                   Rozměry  š 45 cm  ; hloubka 45 cm  ; výška 23 cm 

                                                   Hmotnost  14,4 kg 

  

Ovládací prvky: 
Termostat - regulátor zapínání ohřevu  .  Současně se nám rozsvítí zelená a oranžová kontrolka  

                                                jež po zahřátí formy na  požadovanou  teplotu(hlídaná termostaty)  zhasne. 

 

 

http://www.cornico.cz/
mailto:cornico@cornico.cz


Návod na obsluhu stroje: 

 

1. Zkontrolujte zda není porušen přívodní kabel stroje a následně stroj připojte do elektrické sítě. 

2. Zapněte hlavní vypínač – regulátor na teplotu 230°C – 250 °C 
 
. 

3. Po zhasnutí oranžové kontrolky , je plotna zahřátá a připravena k použití. 

4. Před rozetřením první palačinky nebo před smažením většího množství palačinek lehce namastěte plotýnku  

    látkou namočenou v oleji . Při smažení plotýnku touto látkou jen přetírejte , olej přidejte pouze když se  

    palačinky začnou lepit. K namaštění plotýnek je obvykle vhodný olej na smažení . 

 5. Pokud je plotýnka dlouhou dobu zahřátá naprázdno , nezapomeňte ji před použitím lehce namastit . 

 

Roztírání těsta : 

 

Dubovou stěrkou těsto rozstíráme, nikoliv hrneme . Stěrku držíme mezi palcem a ukazováčkem, rukojeť 

přidržujeme ostatními prsty . Naplňte naběračku  a nalíjte na levou část plotny a stěrkou ho pomalým  

krouživými pohyby po směru hodinových ručiček roztírejte . Příliš na stěrku netlačte . Každým dalším 

pohybem stěrky rozetřete zbylé těsto , které zůstalo za ní . S roztíráním těsta pokračujte dokud nevytvoříte 

kulatou palačinku.  

 

 

 

 

Čištění a údržba stroje: 

Stroj vždy před čistěním odpojte stroj z elektrické sítě! 

Rám očistěte houbičkou namočenou do horké vody a tekutého čistícího prostředku . Obtížně 

odstranitelné 

Nečistoty lze odstranit pomocí tekutého čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte brusných výrobků 

nebo kovových kartáčů. Neomývejte rám pod tekoucí vodou. 
 

Servisní práce provádí: 
 

CORNiCO Company, s.r.o. 

Tovární 1444, 753 01 Hranice 

Tel: +420 581 694 333, Fax: +420 581 694 332 

e-mail: cornico@cornico.cz 

www.cornico.cz  
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