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За ваша безопасност и продължително използване на този продукт винаги 

прочетете внимателно книгата с инструкции, преди да я използвате 
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Важни предохранителни мерки 
• Прочетете инструкциите за употреба 
• Използвайте захранване 220-240 Volt, 50/60 Hz. Само за домашна 

употреба. 

• Пренебрегвайки инструкциите за безопасност, производителят не може 
да носи отговорност за щетите. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани 
лица, за да се избегне опасност. 

• Никога не местете уреда, като дърпате кабела и се уверете, че кабелът 
не може да се заплете.  

• Уредът трябва да бъде поставен на стабилна, равна повърхност.  

• Потребителят не трябва да оставя устройството без надзор, докато е 
включено в захранването.  

• Този уред трябва да се използва само за битови цели и само за целта, за 
която е създаден.  

• Този уред не трябва да се използва от деца на възраст под 8 години. Този 
уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на 
опит и знания, ако са наблюдавани или инструктирани относно безопасното 
използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с 
уреда. Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст 
под 8 години. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 
извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и не се 
наблюдават.  
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• За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда 
във водата или друга течност. 

• Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години.  

• Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът 
работи.  

• Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система 
за дистанционно управление.  

• Използвайте само подходящия съединител за това устройство.  

• Уредът трябва да бъде включен в заземен контакт (за уреди от клас I)  

Внимание: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ 
УДАР, САМО ОПРАВОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ТРЯБВА ДА 
РЕМОНТИРА. 

Запазете инструкциите за бъдещи справки 
Само за домашна употреба 
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Описание на уреда 
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1. Плоча с незалепващо 
покритие 
2. Индикатор готовност (Зелен) 
3. Индикатор готовност (Червен) 
4. Регулатор на температурата 
5. Противоплъзгащи крачета 
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Преди първа употреба 
• Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки. 

• Отстранете всички опаковки. Извадете стикерите, защитното фолио или 
пластмасата от устройството и почистете уреда. (Вижте почистване и 
поддръжка.) 

• Поставете уреда на равна стабилна повърхност и на поне 30 cm. 
свободно пространство около него. Уверете се, че устройството е 
поставено в изправено положение.  

• Поставете захранващия кабел в контакта и включете уреда. (Забележка: 
Уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съвпада с 
местното напрежение, преди да свържете устройството.  

• Почистете плочата за готвене, като избършете с гъба или кърпа, 
навлажнена в топла вода. 

• Не потапяйте уреда  и не поставяйте под течаща вода плочата за 
готвене. 

• Изсушете с кърпа или хартиена салфетка. 

• Поставете захранващия кабел в контакта и включете уреда. (Забележка: 
Уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съвпада с 
местното напрежение, преди да свържете устройството.  

• Оставете повърхността на плочата да се нагорещи.  

Забележка: Когато уреда за палачинки се нагрява за първи път, той може да 
отделя лек дим или мирис. Това е нормално за много отоплителни уреди. Това 
не засяга безопасността на вашия уред. Това обаче може да повлияе на вкуса на 
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първия комплект вафли, приготвен във вашия производител на вафли, и е 
препоръчително да ги изхвърлите. 

Начин на употреба 
• Поставете щепсела в контакта, ще забележите, че червената лампичка 

ще светне. Завъртете копчето за температура на MAX и зелената 
лампичка светва. Означава, че уредът се загрява.  

• Оставете уреда да се загрее предварително, докато зеленият индикатор 
не изгасне. Това показва, че плочата за готвене е достигнала 
правилната температура за печене. 

• За най-добри резултати леко напръскайте плочата със спрей с олио за 
готвене, преди да използвате. Това ще помогне за отстраняването на 
палачинките след готвене.  

• След като зеленият индикатор изгасне, изсипете тестото върху плочата 
за печене, разстилайки го с кръгови движения с помощта на приставката.  

• Зелената лампичка ще продължи да свети и изключва по време на 
процеса на готвене, което показва, че уредът се загрява.  

• Оставете палачинката да се готви, докато повърхността вече не е течна 
и палачинката може леко да се движи.  

• С помощта на шпатула повдигнете и обърнете палаинката.  

• Продължете да готвите от тази страна, докато долната страна леко се 
зачерви и лесно се повдигне.  
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• Извадете палачинката на решетка и я оставете да се охлади леко, преди 
да яподредите върху чиния. Регулирайте температурата според нуждите 
след първото печене.  

• Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да се охлади, 
преди да свалите плочата за готвене. 

Почистване и поддръжка 

• Винаги изключвайте машината и я оставяйте да се охлади преди 
почистване. За почистване няма нужда да разглобявате машината.  

• Никога не изливайте студена вода върху котлон, това може да повреди 
устройството и да предизвика пръскане на гореща вода.  

• Почиствайте котлона с гореща вода, течност за миене и влажна кърпа 
или мека четка. Никога не използвайте тежки и абразивни почистващи 
препарати, почистваща подложка или стоманена четка, които повреждат 
устройството.  

• Почистете корпуса на уреда с мека, влажна кърпа.  

• Не мийте в съдомиялна.  

• Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. 
Устройството не е устойчиво на съдомиялна машина.  

• Не използвайте метални прибори, за да извадите палачинката, те могат 
да повредят незалепващата повърхност. 

• Уверете се, че уредът е напълно сух, преди да го приберете.  
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Съхранение 

• Винаги изключвайте от захранването преди съхранение. 

• Уререте се, че уреда е изтинал и сух преди съхранение. 

Внимание:  повърхностите могат да се нагреят 
по време на употреба 
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. 

 


