
Urządzenie do pączków Rosenstein & Söhne CM-200 (NX4866)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• urządzenie do pączków

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50 /

60 Hz

• pobór mocy: 1000 W

• klasa  ochrony:  I  Uziemienie  /  uziemienie

ochronne

• ilość pączków na jeden proces pieczenia: 7

• średnica pączka: 4,7 cm

• wymiary: 23 x 18,5 x 11 cm

• waga: 1150 g.

Szczegóły produktu

1. Zielona dioda LED 

2. Czerwona dioda LED 

3. Uchwyt

4. Forma

Ważne wskazówki na początek

• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych

zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych  lub  osoby  nie  posiadające

doświadczenia  i/lub  wiedzy,  jeżeli  otrzymały  one  nadzór  lub  instrukcję  dotyczącą

bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze

niż 8 lat i są pod nadzorem.
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• Dzieci  poniżej  8  roku  życia  należy  trzymać  z  dala  od  urządzenia  i  przewodu

przyłączeniowego.

• To  urządzenie  jest  przeznaczone  do  użytku  wyłącznie  w  gospodarstwach  domowych  i

podobnych zastosowaniach, takich jak:

◦ w kuchniach dla pracowników w sklepach i biurach,

◦ w nieruchomościach rolnych,

◦ przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, lub

◦ w obiektach typu "bed and breakfast".

• Urządzenie może być zasilane wyłącznie ze standardowych gniazdek domowych. Sprawdź,

czy  napięcie  sieciowe  podane  na  tabliczce  znamionowej  jest  zgodne  z  napięciem sieci

zasilającej.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara sterującego

lub  oddzielnego  systemu  zdalnego  sterowania.  Nie  należy  obsługiwać  urządzenia  bez

nadzoru.

• Uwaga!  Podczas  pracy  temperatura  powierzchni  dotykowej  może  być  bardzo  wysoka.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, musi on zostać wymieniony

przez  producenta,  jego  serwis  lub  osobę  o  podobnych  kwalifikacjach,  aby  uniknąć

niebezpieczeństwa.

• Nie należy zanurzać urządzenia lub przewodu przyłączeniowego w wodzie.

• Nie należy przeciągać przewodu zasilającego przez ostre krawędzie.

• Nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia i chroń go przed wysoką temperaturą

(płyta kuchenna / otwarty płomień).

Przed pierwszym użyciem

1. Wyczyść  płyty  w  urządzeniu  do  robienia  pączków  za  pomocą  wilgotnej  ściereczki  i

łagodnego  płynu  do  mycia  naczyń.  Następnie  dobrze  wysusz  płyty  niestrzępiącą  się

ściereczką.

2. Umieść urządzenie do robienia pączków na płaskiej,  twardej  powierzchni,  która nie  jest

wrażliwa na ciepło. Podłącz wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka. 

3. Pozostaw  urządzenie  do  robienia  pączków  włączone  na  około  10  minut.  Może  być

wyczuwalny lekki zapach, jak to zwykle bywa z nowymi urządzeniami. 

4. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.  Pozostaw maszynę do pączków do całkowitego

ostygnięcia, a następnie wyczyść ją ponownie.
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Użytkowanie

1. Przygotuj ciasto.

WSKAZÓWKA

W  internecie  można  znaleźć  odpowiednie  przepisy  na  ciasto.  Wystarczy  wpisać  w

wyszukiwarkę "ciasto na pączki".

2. Umieść urządzenie do robienia pączków na płaskiej,  twardej  powierzchni,  która nie  jest

wrażliwa na ciepło. 

3. Podłącz  urządzenie  do  robienia  pączków  do  odpowiedniego  gniazdka  elektrycznego.

Zaświeci się zielona dioda LED.

4. Po krótkim czasie obie diody LED zaświecą się. Poczekaj, aż czerwona dioda LED zgaśnie.

Czas  podgrzewania  wynosi  ok.  4  -  5  minut.  Otwórz  pokrywę  urządzenia  do  robienia

pączków i wlej ciasto do foremek na pączki.

UWAGA!

Powierzchnie  urządzenia  do  robienia  pączków są  teraz  gorące.  Unikaj  kontaktu  ze

skórą - ryzyko poparzeń!

5. Zamknij pokrywę.

6. Czas pieczenia wynosi około 5 - 6 minut. Otwórz pokrywę i wyjmij mini pączki z foremek

za pomocą przyboru kuchennego.

WSKAZÓWKA

Nie  używaj żadnych naczyń kuchennych wykonanych z metalu.  Mogą one uszkodzić

powłokę nieprzywierającą.

7. Po ostatnim procesie pieczenia wyłącz urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie

Czyść urządzenie do robienia pączków po każdym użyciu. 

1. Odłącz urządzenie do robienia pączków od sieci elektrycznej.

2. Poczekaj, aż urządzenie do robienia pączków całkowicie ostygnie. 

3. Wyczyść  urządzenie  do  robienia  pączków  wilgotną  ściereczką  z  dodatkiem  łagodnego

detergentu.

4. Dobrze wysusz maszynę do robienia pączków.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny

z niniejszą instrukcją obsługi.

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy urządzenia  lub  akcesoriów mogą  być  przeprowadzane

wyłącznie przez  producenta  lub osoby wyraźnie  upoważnione przez producenta do tego

celu.

• Upewnij  się,  że  produkt  jest  zasilany z  łatwo dostępnego gniazdka,  tak  aby w nagłych

wypadkach można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Przed  rozpoczęciem  użytkowania  urządzenia  należy  sprawdzić,  czy  urządzenie,  kabel

połączeniowy  oraz  akcesoria  nie  są  uszkodzone.  Nie  używaj  urządzenia,  jeśli  ma  ono

widoczne uszkodzenia.

• Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel sieciowy lub mokrymi rękami.

• Urządzenie nadaje się do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

• Upewnij  się,  że  urządzenie  jest  stabilne  podczas  pracy  i  że  nie  możesz  potknąć  się  o

przewód zasilający.

• Nigdy nie używaj urządzenia po wystąpieniu usterki, np. gdy urządzenie zostało wrzucone

do wody lub uszkodzone w inny sposób.

• Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu i pozwól mu całkowicie ostygnąć.

• Powierzchnie można czyścić miękką, wilgotną ściereczką, w razie potrzeby odrobiną płynu

do  mycia  naczyń.  Nie  należy  używać  żadnych  ostrych  lub  agresywnych  środków

czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.

• Zawsze stawiaj urządzenie na suchej, równej, twardej i niewrażliwej na ciepło powierzchni

z wolną przestrzenią ze wszystkich stron i wolną przestrzenią od góry.
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• Zachowaj  odpowiednią  odległość  od  innych  źródeł  ciepła,  takich  jak  płyty  grzejne  lub

piekarniki,  aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.  Nigdy nie  używaj urządzenia na płycie

grzewczej lub w pobliżu źródła gazu.

• Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. zlewów).

• Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

• OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo poparzenia! Urządzenie nagrzewa się podczas pracy.

Upewnij się, że nie masz kontaktu z rozgrzanymi częściami podczas i po zakończeniu pracy

z urządzeniem. Urządzenie należy transportować lub przechowywać dopiero po całkowitym

ostygnięciu.

• Nie  przykrywaj  urządzenia  podczas  pracy,  aby  uniknąć  ryzyka  pożaru.  Nie  umieszczaj

żadnych materiałów łatwopalnych (karton, plastik, papier, itp.) na urządzeniu lub w jego

wnętrzu.

• Czyść urządzenie po każdym użyciu.

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego użytkowania

wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza,  że produkt NX-4866-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU  +  (EU)2015/863,  dyrektywą  EMC  2014/30/EU  oraz  dyrektywą  niskonapięciową

2014/35/EU.
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