
Naleśnikarka elektryczna 20 cm / 800 W 

Rosenstein & Söhne PKM-250.kl (NX7715)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• naleśnikarka

• stacja bazowa

• misa do ciasta

• łopatka

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz

• pobór mocy: 800 W

• czas pieczenia: 30 s

• powłoka antyadhezyjna: tak

• automatyczna regulacja temperatury: tak

• wymiary: płyta Ø 18 cm, blacha do ciasta 22 x 3 cm (Ø x wysokość), stacja bazowa Ø 17,3

cm

• waga: płyta grzejna 554 g, misa do ciasta 100 g, stacja bazowa 230 g.

Szczegóły produktu:

1. Płyta grzewcza

2. Kontrolka

3. Przełącznik ON/OFF

4. Uchwyt (izolowany termicznie)

5. Stacja  bazowa  z  kablem

zasilającym

6. Misa do ciasta
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Użytkowanie

Przed  pierwszym  użyciem  należy  wyczyścić  urządzenie,  zgodnie  z  opisem  w  punkcie

"Czyszczenie". Podczas pierwszego użycia mogą powstawać niewielkie ilości dymu i zapachu. Nie

ma to wpływu na bezpieczeństwo produktu. Ponieważ jednak wpłynie to na smak naleśnika, nie

należy spożywać pierwszego.

Aby przygotować naleśniki, należy postępować w następujący sposób:

1. Urządzenie (stacja bazowa z płytą grzejną) należy umieścić na płaskiej powierzchni.

2. Przygotuj ciasto i wlej je na misę do ciasta.

3. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego. Urządzenie zaczyna się nagrzewać

i zapala się lampka kontrolna.

4. Lampka  kontrolna  gaśnie  po  osiągnięciu  temperatury  pieczenia.  Lampka  sygnalizacyjna

może  kilkakrotnie  przełączać  się  pomiędzy  stanami  "włączona"  i  "wyłączona",  aby

utrzymać optymalną temperaturę i zapobiec przegrzaniu.

5. Przytrzymaj płytę grzewczą za uchwyt i wyjmij ją ze stacji bazowej.

6. Zanurz płytę grzejną „do góry nogami” w misce z ciastem. Należy uważać, aby nie zanurzyć

płyty grzejnej zbyt głęboko. Krawędzie muszą pozostać czyste.

7. Obróć płytę grzewczą o 180° z powrotem do normalnej pozycji i umieść ją z powrotem na

stacji bazowej.

8. Po 30 sekundach powoli spróbuj obrócić naleśnik za pomocą łopatki na drugą stronę.

9. Odczekaj kolejne 30 sekund, aż druga strona będzie również gotowa.

10. Za pomocą łopatki zdejmij gotowy naleśnik z płyty grzejnej i umieść na talerzu.

11. Aby przygotować więcej naleśników, powtórz kroki od 5 do 10.

12. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.

Czyszczenie

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Pozostaw naleśnikarkę do ostygnięcia.

Poszczególne  części  można  czyścić  wilgotną  ściereczką,  a  następnie  osuszyć  czystą,  suchą

ściereczką.

Do  czyszczenia  nie  należy  używać  żadnych  agresywnych  środków  czyszczących  ani  gąbek

metalowych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub płynach.

Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
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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!

• Produkt jest odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

• Używaj produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

• 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.

• Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  pracy  z  zewnętrznym  zegarem  sterującym  lub

oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku

widocznych uszkodzeń urządzenia, kabla lub wtyczki, nie wolno używać urządzenia. Nie

należy używać urządzenia, jeśli uległo ono awarii lub zostało upuszczone.

• Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem.

• UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzeń! Podczas użytkowania urządzenie staje się bardzo

gorące.  Należy  bezwzględnie  upewnić  się,  że  podczas  i  po  zakończeniu  użytkowania

urządzenia nie dojdzie do kontaktu z podgrzewanymi częściami.

• Urządzenie  należy  transportować  lub  przechowywać  dopiero  po  jego  całkowitym

ostygnięciu.

• Podczas  napełniania  urządzenia  i  usuwania  jedzenia  należy  uważać,  aby  nie  dotykać

podgrzewanych  części  i  używać  odpowiednich  uchwytów  do  garnków  lub  rękawic

kuchennych.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego użytku domowego.

• Urządzenia należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

• Należy upewnić się, że podłączony kabel zasilający nie stwarza zagrożenia potknięciem.

Przewód zasilający nie może zwisać z powierzchni. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód

zasilający, aby przesunąć urządzenie.

• Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie został zgnieciony ani wygięty i nie stykał się z

gorącymi powierzchniami.
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• Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej,  równej,  solidnej i  odpornej na wysoką

temperaturę powierzchni, z wolną przestrzenią ze wszystkich stron i wolną przestrzenią u

góry.

• Należy zachować odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze

lub piekarniki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie należy używać urządzenia na

płycie grzewczej ani w pobliżu źródła gazu.

• Nigdy  nie  zostawiaj  urządzenia  bez  nadzoru  podczas  pracy!  Urządzenie  nie  może  być

przemieszczane podczas pracy.

• Urządzenie  nigdy nie  powinno być  umieszczane lub  używane w pobliżu  łatwo palnych

materiałów (zasłon, tekstyliów itp.).

• Nie  zakrywaj  urządzenia  podczas  pracy,  aby  uniknąć  zagrożenia  pożarem.  Nie  należy

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

wnętrzu.

• Podczas pracy temperatura powierzchni dotykowych może być bardzo wysoka.

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o

ograniczonych  zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub

nieposiadające  doświadczenia  i/lub  wiedzy,  chyba  że  są  one  nadzorowane  przez  osobę

odpowiedzialną  za  ich  bezpieczeństwo  lub  otrzymały  od  tej  osoby instrukcje  dotyczące

sposobu użytkowania urządzenia.

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

• 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 oświadcza niniejszym, że produkt NX-7715-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.

4


