
 

 

УРЕД ЗА ПАЛАЧИНКИ 

РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 
 

Модел: R-2201 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетете внимателно настоящите инструкции и ги запазете за бъдещи справки. 



 

ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 
• ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ 

• Уверете се, че напрежението на контакта съответства на посоченото върху табелата на уреда.  

• Винаги изключвайте захранването от контакта преди да поставите или отстраните щепсела. Изключвайте уреда като 

хващате щепсела. Не дърпайте кабела. 

• Изключвайте захранването и извадете щепсела от контакта, когато не използвате уреда или преди почистване. 

• Не използвайте уреда с удължителен кабел, освен ако последният не е проверен и тестван от 

квалифициран техник или сервизен агент. 

• При употреба на уреда в близост или от деца или инвалиди е необходимо строго наблюдение. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато го използвате. 

• Не използвайте уреда за други цели, освен по предназначение. 

• Не разполагайте уреда в близост до горещи газови пламъци, електроелементи или други уреди. 

• Не оставяйте захранващия кабел да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности. 

• Не работете с уреда, ако е показал неизправно функциониране или е бил повреден. За да избегнете риска от 

токов удар, никога не ремонтирайте сами уреда. Отнесете го в упълномощен сервиз за проверка и ремонт.  

Не използвайте навън или за търговски цели. 

• Изключвайте уреда, когато не го използвате. 

• Не потапяйте уреда във вода или други течности. 

 

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА 
Отстранете опаковъчните материали 

Почистете плочите за печене с влажна кърпа или гъба.  

Леко намаслете плочите за печене с масло за готвене.  

Внимавайте за проникване на вода в уреда.  
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ 
 
Преди да използвате уреда за първи път е необходимо да се запознаете с неговите части. Прочетете внимателно 

предохранителните мерки и инструкциите.  
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1. Незалепваща плоча  

2. Бутон 

3. Светлинен 

индикатор на 

захранването 

(Червен) 

4. Светлинен 

индикатор за 

готовност (Зелен) 

5. Основа 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 
 

Преди да използвате уреда за първи път отстранете промоционалните и опаковъчните материали и проверете дали 

готварските плочи са чисти и без прах. Ако е необходимо, избършете добре с влажна кърпа. За да получите отличен 

резултат, изсипете чаена лъжичка растително масло върху незалепващите плочи. Разнесете с абсорбираща кухненска 

салфетка и избършете излишното масло.  

 

При първото нагряване на уреда е възможно излъчване на лек дим или миризма. Това е нормално при повечето 

нагревателни уреди. Не оказва влияние върху безопасността на уреда.  

 

• Разположете уреда на равна повърхност, като се уверите, че не влиза в контакт със стени, ъгли или завеси. 

• Никога не режете палачинките върху готварската плоча. Използвайте дървен прибор или прибор от топлоусточива 

пластмаса, за да избегнете надраскване на незалепващите повърхности. 

• Поставете щепсела в захранващ контакт и обърнете внимание, че задейства червен светлинен индикатор. Завъртете 

селектора на температурата на позиця MAX. При това задейства зеленсветлинен индикатор за готовност. Показва, че 

уредът се нагрява. 

• Оставете уреда да се загрее до изгасване на зеления светлинен индикатор. Това показва, че готварската плоча е 

достигнала правилната температура за готвене.  

• За да получите отличен резултат, леко напръскайте готварската плоча с олио преди употребата. Това ще помогне за 

отстраняването на палачинките, когато се приготвят.  

• След изгасване на зеления светлинен иддикатор изсипете тесто за палачинки върху готварската плоча и го 

разстелете с кръгово движение, като използвате приспособлението за разстилане на тесто. 

• Зеленият светлинен индикатор ще продължи да свети и изгасва по време на процеса, което показва, че уредът се 

нагрява до необходимата температура. 

• Оставете палачинката да се приготвя докато повърхността й вече не представлява течност и самата палачинка леко 

се движи. 

• С помощта на шпаклата повдигнете и обърнете палачинката. 

• Продължете да приготвяте от другата страна, докато придобие лек кафяв оттенък и 

се повдига лесно. Отстранете палачинката на телената решетка и оставете да се 

охлади малко преди да я поставите в чинията. 

• След направата на първата палачинка регулирайте отново температурата. 

• Повторете, ако е необходимо. Поставяйте палачинките една върху друга с листи от восъчна хартия помежду им. 

Покрийте купчината с фолио и поставете в нагрята до 200℉ фурна, за да ги запазите топли. 

 
 
 
 

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ  
 
• Винаги изключвайте захранването и изваждайте щепсела от контакта преди почистване.  

• Готварската плоча има незалепващо покритие и, следователно, не се изисква голямо почистване. Просто избършете 

готварската плоча с влажна кърпа. 

• Не потапяйте уреда във вода или други течности. 

• Не използвйте абразивни телове, прахове и почистващи препарати. 

• Не поставяйте в съдомиялна машина.  

• Преди следващото използване леко навлажнете готварската плоча за лесно отстраняване на палачинките. 



 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

• Винаги изключвайте уреда преди съхранение. 

• Съхранявайте уреда сух, след като се охлади. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на 

предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни 

последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява 

повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и 

ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за 

разделното му изхвърляне. 

 


