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Tisztelt Vásárló!

Nagyon köszönjük, hogy a Cloer palacsintasüt  mellett döntött!
Miel tt el ször használná a készüléket, kérjük olvassa el a használati útmutatót!

Készülékleírás:
1.Távtartó
2.Szabályzó
3.Kontroll lámpa (vörös)
4.Süt lámpa (zöld)

Feszültség és típusadatok:
 A feszültség és típusadatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a készülék
zavarmentesített, véd szigeteléssel van ellátva, és megfelel az EU biztonsági el írásainak (88/336/EGK
Irányelvek és a módosítások; 73/23/EGK Irányelvek és a módosítások).

Biztonsági tudnivalók
A  készülék használat közben felforrósodik. Kerüljük a fémrészek megérintését, mert fennáll az égési
sérülés veszélye!
Az elektromos készülékek használata veszélyes lehet. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- A készüléket kizárólag  a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A nem rendeltetésszer
használat baleset- és életveszélyes lehet.

- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges veszélyeket. Soha ne
engedjük meg ezért, hogy gyerekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

- A készülék Y elrendezés  csatlakozó vezetékkel van ellátva.
- A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal

tanácsért a Cloer szaküzlethez vagy a Vev szolgálathoz. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket.
- A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vev szolgálata végezhet

javítást. A szakszer tlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
- A készüléket csak a típustáblán feltüntetett feszültséggel lehet használni.
- Soha ne használjuk a készüléket a szabadban.
- A készüléket száraz, csúszásmentes, sima alapra kell állítani.
- A készülék használat közben felforrósodik, ezért csak az erre szolgáló fogantyúnál vagy beállító

gomboknál érintsük meg.
- Figyelem: a kerek Cloer palacsintasüt k kábelfelteker vel és villásdugó fészekkel vannak ellátva. A

vezetéket csak a készülék kih lése után tekerjük fel. A dugót tegyük a fels  és alsó süt forma közt
erre a célra kialakított fészekbe. Ez meggátolja a készülék szétnyílását, ha a fogantyúra állítva
tároljuk.

Hulladékkezelés
A készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és a csomagolópapír a
hulladékpapír gy jt kbe tehet . A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszer en a szemétbe, mert
anyaguk újrahasznosítható.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a speciális hulladékgy jt be a helyi
el írások szerint. Az egyéb ártalmatlanítási lehet ségeket tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál.
Tilos a készüléket a háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül  alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos
készülék nem helyezhet  el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve
történik a vonatkozó környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.
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Megjegyzések
- A készülék süt felületei használat közben felforrósodnak. Kerüljük a fémrészek megérintését – fennáll

az égési sérülés veszélye.
- A Cloer palacsintasüt  automaták tapadásmentes bevonattal vannak ellátva, ezért szükségtelen

azoknak a beolajozása, ha a mi receptjeinket követik.
- Ne szedjük ki a palacsintákat hegyes fémeszközökkel, mint pl. késsel, villával stb., mert megsérülhet

a bevonat. Használjunk lehet leg fa ev eszközöket.
- A fehér vagy világos m anyag részeken vagy készülék burkolatokon rövid idej  használat után

barnás elszínez dés jelenik meg. Ezt a sütés során keletkez  g zök idézik el  és nem kerülhet  el.
- Megsz nik a jótállási igény, ha a készülék nincs minden sütés után rendszeresen megtisztítva vagy

er sen szennyezett.

Els  használat el tt:

Távolítsa el a csomagolást!
Teljesen tekerje le a kábelt!
Tisztítsa meg a süt lapot egy puha ruhával.
A legels  használat el tt olajozza meg a süt lapot
Az els  pár palacsintát ne egye meg!

Üzembehelyezés:

Dugja be a konnektorba. FIGYELEM! Azonnal forrósodni kezd!
A szabályzót állítsa a kívánt h fokra.
Kigyullad a piros ellen rz  lámpa
Ha elérte a kívánt h fokot, a piros lámpa elalszik és kigyullad a zöld,
egy jelz hang kíséretében.

Kezelés:
A tészta süt be adagolása:

- Öntsön 1 mer kanálnyi tésztát a süt  közepére
- Csukja rá a fels  lapot és egy pillanatra nyomja rá.
 - Hirtelen kell önteni, mert másképp nem lesz egyenletes a tészta barnulása.

Sütés:
 Világos tésztához a szabályzót állítsa 1-3, sötétebbhez 4-5 közé.
 A sütési id  addig tart, míg a tészta átmelegszik és megbarnul. Kb.1,5-3 perc.
 Ha vékonyabb vagy vastagabb tésztát szeretne, öntsön tetsz leges
 mennyiség  tésztát a süt be és egyenletesen oszlassa el a fahenger segítségével.
  Minden palacsinta után törölje le a süt lapot, a maradék eltávolítása miatt.

Távtartók:
  Ha vastagabb vagy töltött palacsintát szeretne, a mellékelt távtartókkal megemelheti
   a fels  süt lapot, így a tésztának lesz helye megkelni.

ködése:
     A tészta beöntése után kialszik a zöld ellen rz  lámpa és a piros világítani kezd.
     A sütés befejeztével kialszik a piros lámpa, egy hangjelzés hallható és a zöld
     lámpa világít.
     Ha több palacsintát szeretne sütni, gyorsan öntse az újabb tésztát a süt be.

FIGYELEM! Ezt az eszközt háztartási használatra tervezték! A túlzott igénybevétel
    megrövidíti a készülék élettartamát!
    A nem megfelel  összetétel  tészta, -pl.: sok mogyoró v. más gyümölcsök- , a
    gyümölcssav károsíthatja a készüléket!



4

Tisztítása:
     Tisztítás el tt húzzuk ki a hálózatból a készüléket!
     Soha ne tisztítsuk víz alatt!
     Hagyni kell h lni, míg legalább langyos nem lesz!
    Ha kih lt egy papírtörl vel tisztítsuk meg.
     Az esetleges maradékot egy puha kefével távolíthatjuk el.
    Soha ne használjon hegyes v. éles tárgyat a tisztításhoz!
     Tisztítás után tekerje fel a kábelt!

Receptek:
     A palacsinta gyorsan elkészíthet  és nagyon sokféle lehet. Minden vidéknek megvannak
  a sajátos elkészítési módjai és receptjei. Ezekb l írtunk le néhányat, abba a reményben, hogy
     Ön is megtalálja a leginkább megfelel t. Jó étvágyat!

Palacsintatészta (alaprecept):
    20-25 dkg liszt
    1 kávéskanál só
    4 tojás
    4-5 dl víz

    A lisztet egy tálba tesszük, hozzáadunk egy kis sót, a 4 tojás sárgáját és a vizet. Csomómentesre
    keverjük, ezután 1-1,5 órára pihentetjük. A tojásfehérjét habbá verjük és óvatosan a tésztához
    keverjük.
    Végül adhatunk hozzá ízlés szerint cukrot v. süt aromát.

Gyümölcsös palacsinta:

    Elkészítjük az alaptésztát.
    60 dkg cseresznye v. alma v. szilva v. 6-8 banán
    Porcukor a szóráshoz

    A cseresznyét kimagozzuk, megmossuk és egy tálba tesszük. A szilvát félbe vágjuk, kimagozzuk.
    Az almából és a banánból vékony szeleteket vágunk.
    Öntsünk a süt be kb. fél centi magasan tésztát és oszlassuk el. Szórjunk rá gyümölcsöt
    és csukjuk rá a fels  süt lapot.
    A lámpa és a hang jelzi, ha elkészült a palacsinta.
    Szórjuk meg porcukorral és melegen tálaljuk!

Epres, málnás palacsinta:

    Készítsen egy adag palacsintatésztát és pihentesse 2 órát. A gyümölcsöt jól mossa meg
    és szórja meg cukorral.
    Süsse ki a palacsintákat és mindegyikre halmozzon a cukrozott gyümölcsb l.
    Hajtsa félhold alakúra, szórja meg porcukorral és melegen tálalja!

Szalonnás palacsinta:

    Készítsen palacsintatésztát az alaprecept szerint. Kenje be a süt lapot egy darab szalonnab rrel.
    Ha elérte a kívánt h fokot, merjen a süt lapra tésztát és tegyen rá 2-3 szelet szalonnát. Sütheti
    el ször a szalonnát is, és csak ezután merje rá a tésztát.
    Csukja rá a fels  süt lapot. Ha a lámpa zöldre vált és meghallja a jelz hangot, kész a palacsinta.
    Szórja meg metél hagymával és melegen fejessalátával tálalja!

Technikai adatok:
     -230 V
     -1300 W


