
 
 
 

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD, BEZPEČTNOSTNÉ 
POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA 

 

 

MINI CART HOT DOG COOKER 
Model: 8080 

 
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 POPCORN 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/DIČ:35752271/801 
 

Názov zariadenia a výrobca: 
Ohrievač na potraviny typ WARMER 
Výrobca: GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY 
10700 Medallion Drive, Cincinnati 
OHIO, U.S.A. 
 

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje 

Zariadenie  je celonerezová skrinka s vaničkami na párky a pečivo a nádobou na vodu. 
Pod vaničkou je umiestnené výhrevné teleso /300W/, ovládané termostatom. Ovládací otočný gombík 
umožňuje vypnutie ohrevu a zapnutie ohrevu podľa stupnice. Kontrolka signalizuje zapnutie alebo 
vypnutie ohrievača. 
Maximálny príkon stroja: 1200W / 230V-50Hz  
 

Použité materiály na zariadení 
Kabinet aj vnútorné časti stroje sú z antikoru. 
 

Ovládacie prvky 

Ovládací otočný gombík  na nastavenie intenzity teploty.    
Prepínací gombík na zapnutie zariadenia : 
poloha ON: zapnutie ohrevu + nastavenie teploty 
poloha OFF: vypnutie ohrevu   
 

Zaradenie stroja 

Výrobok ohrievač potravín je určený výhradne na ohrev párkov, pečiva. Toto zariadenie je 
konštruované a predávané len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluhe. Nie je 
určený na používanie v domácnosti. Jednotlivé typové variácie sa vzájomne odlišujú vonkajším 
vzhľadom a veľkostným zhotovením. Zariadenie nie je určené pre vonkajšie prostredie. 

 
Pracovný postup pri výrobnej činnosti 
Vlastný pracovný proces ohrevu pečiva a párkov prebieha vo vaničkách prostredníctvom teplého –
vodného kúpeľa – ohrevu, pôsobením el. výhrevnej špirály, umiestnenej pod vaničkou s vodou. 
Rýchlosť resp. teplotu ohrevu je možné regulovať otočným regulátorom - gombíkom. 



 

Návod na obsluhu 

1) Nalejte teplú vodu do veľkej vaničky na vodu tak aby voda bola pod dierovanou vaničkou. 
2) Vložte pečivo a párky 
3) Zapnite ohrev – najprv na maximum prvých 30 minút a potom znížte teplotu podľa potreby.  
Podľa potreby vaňu na vodu priebežne dopĺňajte. 
UPOZORNENIE: Pri manipulácii s vodou dávajte pozor aby sa voda nedostala k elektrickým častiam 
stroja, výhrevnému telesu, tepelným senzorom, ... 
 

Čistenie a údržba 

Odpojte stroj od elektrickej siete. Presvedčte sa, že stroj je vychladnutý a pripravený na čistenie a 
údržbu. Vyberte vaničky a pokrievky. Po týchto úkonoch je stroj pripravený na čistenie. Pri jeho čistení 
používajte hygienicky nezávadné prípravky, ktoré dobre odstraňujú mastnotu. Všetko nakoniec umyte 
čistou teplou vodou pomocou handry. V žiadnom prípade nelejte vodu do zásuvky a základne 
ohrievača a dbajte na to, aby elektrické časti stroja ako aj výhrevné teleso nedochádzali do styku s 
vodou. Pri čistení dielcov používajte hygienicky nezávadné prípravky. Odporúčame používať gumené 
rukavice. 
 

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny 

Pokiaľ sa rozhodnete ukončiť prácu, zbavte stroj zbytkov surovín a nechajte ho prirodzene vychladnúť. 
Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením! Nikdy neponárajte stroj do vody - 
môže dôjsť k poškodeniu elektrických častí, prípadne požiaru! 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 drôtenku! Nezasahujte do 
elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Nedotýkajte sa horúcich častí stroja, zabránite 
tak vážnym popáleninám! 
 

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 tohoto 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. 
4) Záruka stráca platnosť ak boli vady spôsobené: (dopravou, nehodou, neodvratnou udalosťou 
/živelnou pohromou/, násilným, alebo neodborným zásahom do zariadenia, zlým zaobchádzaním a 
nedostatočnou údržbou 
5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (žiarovka, dvierka,...) 
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 zariadeniu sú dovážané priamo 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, Pon. – Pia. od 8:00 – 16:00 hod. 


