
 
                                                                                                                                                                              

 

 

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD,BEZPEČTNOSTNÉ 
POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA 

 

STEAMIN DEMON HOT DOG 

HOT DOG naparovač párkov a pečiva 
Model: #8007DEX 

 

Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a 
riaďte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti. 
 

Výrobca: Dovozca: 
GOLD MEDAL PRODUCTS CO. CORNICO COMPANY, s.r.o. 
10700 Medallion Drive Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec 
Cincinnati, OHIO 45241-4807 tel:02/ 4552 3386, fax:4552 3887 
U.S.A. IČO: 35752271 
 

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje 

Stroj je určený na naparovanie párkov a pečiva horúcou parou, ktorá sa vytvára pôsobením 
výhrevného telesa na vodu vo vaničke umiestnenej nad výhrevným telesom. Teplota výhrevného 
telesa je regulovaná regulátorom teploty. 
Kapacita: vpravo 40 rožkov + vľavo 100 párkov 
Maximálny príkon stroja: 700W / 230V-50Hz   
Rozmery: šírka 48cm × hĺbka 43cm × výška 41cm, Hmotnosť: 20kg 
 

Použité materiály na zariadení 
Kabinet stroja je vyhotovený z nerezovej ocele – 2 odnímateľné časti.  
 

Ovládacie prvky 

TEPELNÁ REGULÁCIA: Riadi množstvo tepla idúceho do vodnej panvy na výrobu pary 
SVETELNÁ KONTROLKA: dáva znamenie že vyhrievacie teleso je zapnuté. Výhrevné teleso nesmie 
byť však stále zapnuté a Kontrolka nás upozorňuje na tento stav. 
 

Pracovný postup pri výrobnej činnosti 
1. Pripravte výrobník pary na prácu 

a. Naplňte misku na vodu teplou vodou (cca 2 litre) 
b. Položte vrchnú časť zariadenia na vodnú vaňu. 
c. Vložte mriežky - rošty na párky, pečivo a deliacu mriežku do kabinetu 
d. Zapnite ohrievanie do pozície “HIGH“ 
e. Umiestnite párky (maximálne 40ks) do ľavej /menšej/ strany výparníka tak aby bola 

zabezpečená cirkulácia pary a nechajte naparovať párky podľa druhu cca 30-45 minút. 
f. Po 30-45 minútach vložte niekoľko rožkov (10 - 20ks) do časti na rožky - vpravo. Vložte 

toľko rožkov koľko potrebujete, toto je najefektívnejšie využite výrobníku pary. Ak búdu 
rožky moc dlho v stroji môžu zostať mokré. 

g. Prepnite regulátor teploty do polohy 5. 
h. Priebežne dopĺňajte rožky a párky a dolievajte vodu do vaničky  

  
UPOZORNENIE: V pozícii HIGH môže byť výhrevné teleso maximálne 1 hodinu. 
Priebežne kontrolujte hladinu vody vo vaničke a dolievajte vodu. Vanička nesmie zostať 
bez vody a byť nahrievaná na sucho ! ! !  
 



Čistenie a údržba 

Stroj musí byť poriadne uzemnený aby sa predišlo elektrickému šoku, NEPONÁRAJTE zariadenie, 
ohrievač, alebo iné časti tohto prístroja do vody. 
Vždy odpojte prístroj z elektrickej siete pred umývaním, alebo servisom. 
 
Nerezové telo prístroja je ľahké udržať v čistote. Odpojte prístroj, vlhkou handrou odstráňte všetky 
nečistoty a mastné fľaky.  

1. Dajte dole kryt z prístroja  
2. Vyprázdnite vaničku s vodou 
3. Vytiahnite všetky vnútorne komponenty (podložka, košík...) 
4. Umyte vnútorné časti 
5. Vyčistite dno s vlhkou handrou a usušte 

 

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny 

V priebehu práce sledujte pozorne, či správne pracujú všetky funkcie stroja. V prípade prerušenia, 
alebo výpadku dodávky elektrickej energie je treba vypnúť okamžite ohrev. Elektrická časť zariadenia 
nesmie prísť do styku s vodou alebo inou kvapalinou! Na čistenie nepoužívajte žieravé a leptavé 
čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné pre čistenie potravinárskych zariadení. 
Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drátenku! Nezasahujte do 
elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Pri dotyku s povrchom môže dôjsť k popáleniu 
počas zapnutého zariadenia. Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením. 
Pri používaní stroja v prostredí vonkajšom podľa STN 33 0300 čl.4.1.1. pri pôsobení klimatických 
vplyvov mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť) je nutné doplnenie dodatočného krytia pre 
zabezpečenie IP43. 
 

Záručná doba, servis a opravy 

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj 
pozáručný servis firmou CORNICO  COMPANY, s.r.o. v jej sídle v Senci. Záruka sa vzťahuje len na 
vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné vady a pod.) a len vtedy keď bolo zariadenie 
používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie. 
Záručné podmienky: 
1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohto zaradenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol 
zaškolený k obsluhe zariadenia). 
2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise. 
3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv, na predmetnú opravu. 
4) Záruka stráca platnosť ak boli vady spôsobené (dopravou, nehodou, neodvratnou udalosťou 
/živelnou pohromou/, násilným, alebo neodborným zásahom do zariadenia, či zlým zaobchádzaním a 
nedostatočnou údržbou 
5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania. 
6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobu 
čistenia. 
Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, 
prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam 
má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania 
týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia  so zariadením. 
Náhradné súčiastky k stroju sú dovážané od výrobcu zariadenia GOLD MEDAL Products Co. USA.  

 
Servisné stredisko 

Servis sa vykonáva na prevádzke sídla dovozcu a to na adrese: 
CORNICO COMPANY, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec 
TEL: 02/ 4552 3886, FAX: 4552 3887, Po. – Pia. od 8:00 do 16:00 hod. 


