Palacsintasütő grill R-201 HU

Használati útmutató

PALACSINTASÜTŐ GRIL
R-201

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással
részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG
• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz
csatlakoztassa.
Figyelmeztetés
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg
vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel
rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak
vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és
tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi
tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől
távol.
• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást
gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok
megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat
tápfeszültségével.
• A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy
távirányító által.
• A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
• Ne tegye a készüléket sem elektromos, sem gáztűzhelyre illetve azok
közelébe.
• Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
• A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre,
• Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb
folyadékba.
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztításást tervezi,
minden esetben húzza ki a hálózatból.
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Mielőtt a készüléket áthelyezné, tisztítaná vagy tárolná, hagyja kihűlni.
A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzn – ilyen
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata.
Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz
munkatársaira.
Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett
a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen
javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A
jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz
munkatársaira.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
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1. Grillező felület
2. Üzemet jelző dióda
3. Hőmérséklet szabályzó
4. Ki- és bekapcsolás
5. Készenlétet jelző dióda
6. Palacsintasütő perem
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
• Helyezze a készüléket 20 cm-nél nagyobb távolságra minden - hőre érzékeny
- felülettől vagy tárgytól.
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
• A készülék 5 hőfokozaton működik:
• Állítsa be a szükséges hőfokozatot, a zöld lámpa jelzi, hogy a grillező felület
elérte a beállított hőmérsékletet.
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•

Vékonyan olajozza be a grillező felületet és tegye rá az élelmiszert (pirítani
való kenyeret, tojást, húst, halat, zöldséget, stb.).

PALACSINTA KÉSZÍTÉSE
• Állítsa be a készüléket az 5. fokra és várja meg, míg meggyullad a zöld
lámpa.
• Javasoljuk, hogy minden egyes palacsinta előtt olajozza be a grillező felületet,
de elkészíthető olaj nélkül is.
• A faspatulát (a csomagolás része) merítse vízbe - a tészta így nem ragad rá.
• Öntse a palacsintatésztát a grillező felületre és a faspatula segítségével kenje
szét úgy, hogy folyamatosan az óramutató irányába mozgassa, s eközben a
grillező felület peremét kövesse, ezzel eléri a tészta egyenletes kiöntését.
• Finoman folytassa a körkörös munkát a spatulával, amíg a tészta be nem fedi
egészen a felületet, majd a spatulát ismét tegye vízbe.
• A tésztát igyekezzen minél gyorsabban szétkenni.
• A palacsintát lapos fakanál segítségével kb. 5 - 10 mp múlva fordítsa meg.
• Ha kész, óvatosan vegye le a grillező felületről.
• A fenti módszerrel készítse a további palacsintákat is.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
• A tészta szétkenését mindig az óramutató járásának irányába végezze, soha
ne ellenkező irányba.
• Eközben a spatulát egészen enyhén nyomja rá a tésztára.
• Mindig csomók nélküli tésztával dolgozzon. Ha szükséges, szűrje át a tésztát.
• A kész palacsinta melegítéséhez 3-as fokozatnál kisebbre állítsa a
termosztátot.
• Némely készen vásárolt tésztát faspatula segítségével esetleg nehéz lehet
szétkenni.
• A grillező felület hosszú élettartamának megőrzése érdekében csak műanyag
vagy fából készült eszközöket használjon.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
• A tapadásmentes bevonat nem igényel különösebb karbantartást. Az egyes
palacsinták után elég a sütőfelületet konyhai papírszalvétával letörölni.
• Soha ne tisztítsa a sütőfelületet vegyszerekkel vagy súrolóval.
• A készülék szennyezett részeit vagy alapzatát tisztítsa nedves ruhával.
• Figyelmeztetés: Soha ne merítse a készüléket vízbe. Tisztítás előtt a
készüléket mindig húzza ki a hálózatból.
RECEPTEK
• Palacsintasütőnk hihetetlenül sokrétűen használható. Reggelitől kezdve
vacsoráig minden készíthető rajta.
• Készíthet rajta szalonnát, tojást, grillezhet rajta különféle húsokat, halat,
zöldséget, gyümölcsöt, de süthet rajta tócsnit, tortillát, csinálhat
pirítóskenyeret és természetesen palacsintát!
Örömmel átadunk Önnek egy-egy bevált, édes és sós palacsinta receptet.
Palacsinta búzalisztből: 15 palacsintára – szórjon a tálba 100-125 g cukrot, 1
evőkanál finomlisztet, pici sót, 2 tojást, 25 g olvasztott vajat vagy 1 evőkanál olajat, 1
teáskanál vanília-ízesítőt és ¾ pohár vizet. Mindezt keverje össze és fokozatosan
adjon hozzá 250 g finomlisztet és ½ pohár félzsíros tejet (amit ½ liter tejből vett el),
míg a tészta sűrű és sima nem lesz. Ezután keverje hozzá a maradék tejet.
Sós palacsinta: 20 palacsintára – szórjon a tálba 250 g hajdinalisztet, 1 evőkanál
finomlisztet, 1 teáskanál tengeri sót, 1 tojást és ¾ pohár vizet. Keverje a tésztát
simára. Fokozatosan adjon hozzá 3 pohár tejet.
JÓ ÉTVÁGYAT!
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Névleges feszültségtartomány
Névleges frekvencia
Névleges teljesítmény

220-240 V
50/60 Hz
1000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG
KEZELÉSÉHEZ
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
MEGSEMMISÍTÉSE
A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az
ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása
érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes
tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív
megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék
vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes
megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források
megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a
helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások
megelőzésében is.
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi
vonatkozó alapkövetelménynek.
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