
Інструкції

r



2

`
e

f

g

j

n

klm

i

`

`

`



3

Прочитайте інструкції, зберігайте їх у безпечному місці та передавайте разом із пристроєм 
у разі передачі пристрою іншим особам. Перед використанням виробу зніміть із нього всі 
елементи пакування.
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Дотримуйтесь основних застережних заходів, у тому числі наступних.

Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, 
особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими 
можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно 
за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення 
пов’язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не 
дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне 
обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми 
виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з 
боку дорослих. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза 
зоною досяжності дітей молодше 8 років.
Не під’єднуйте пристрій через таймер або систему дистанційного 
управління.
h Поверхні пристрою нагріваються.
Якщо кабель пошкоджено, для попередження небезпеки його має 
замінити компанія-виробник, її агент з обслуговування або інша 
не менш кваліфікована особа.
• Не занурюйте пристрій у воду.
• Не використовуйте пристрій поблизу займистих матеріалів або під ними (наприклад, 

під занавісками).
• Поставте пристрій на стійку, рівну, термостійку поверхню поблизу розетки.
• Повністю розмотайте кабель з кабельного відсіку, перед тим як підключити гриль до 

електромережі.
• Не загортайте продукти в пластикову плівку, поліетиленові пакети або металеву 

фольгу. Ви пошкодите гриль і можете спричинити небезпеку пожежі.
• Не використовуйте пристрій для будь-яких інших цілей, крім приготування їжі.
• Не використовуйте пристрій у разі пошкодження або несправності.

ПРИЗНАЧЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВДОМА
ІЛЮСТРАЦІЇ

ПІДГОТОВКА
1. Установіть пристрій на стійкій, рівній, термостійкій поверхні.
2. Не ставте пристрій на край стільниці та зберігайте пристрій та кабель живлення в 

місцях, недоступних для дітей.
3. Встановіть металеву пластину для смаження на підставку.
4. Встановіть кам’яну пластину для смаження всередину підставки.
5. Вийміть сковороди для раклету з основи.

1. Кам’яна пластина для смаження
2. Металеві пластини для смаження
3. Нагрівальний елемент
4. Підставка
5. Основа
6. Кнопка

7. Регулятор температури
8. Індикатор
9. Сковороди для раклету
` Придатний для миття в посудомийній 

машині
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ПОПЕРЕДНІЙ ПІДІГРІВ
1. Змажте пластини для смаження невеликою кількістю кулінарної олії чи вершкового 

масла. Не використовуйте для змащення спред з низьким вмістом жирів  – він може 
пригоріти.

2. Вставте штепсель у розетку.
3. Встановіть регулятор температури на 5.
4. Натисніть та відпустіть кнопку. Індикатор засвітиться.
5. Дайте металевій пластині для смаження нагрітися протягом 3-4 хвилин.
6. Дайте кам’яній пластині для смаження нагрітися протягом 25-30 хвилин.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГРИЛЮ
Кам’яна пластина нагрівається довше, тому довше утримує тепло під час приготування їжі. 
Це робить її ідеальною для формування хрусткої скоринки на овочах та хлібі, а також 
обсмаження м’яса. Оскільки вона довше зберігає тепло і навіть залишається гарячою 
протягом кількох хвилин після того, як ви вимкнете пристрій, вона також ідеально 
підходить для підтримки температури їжі.
1. Тонко поріжте м’ясо або овочі та готуйте їх зверху на грилі.
2. Приблизно за 5 хвилин до готовності страви на грилі, приготуйте сир в сковородах 

для раклету.
3. Використовуйте одну сковороду для раклету для однієї особи.
4. Заповніть кожну сковороду для раклету сиром на три четверті.
5. Помістіть сковороди для раклету в основу, під нагрівальний елемент.
6. Зачекайте, доки приготується страва та розплавиться сир.
7. Зніміть готову страву за допомогою дерев’яного або пластикового приладдя.
8. Натисніть та відпустіть кнопку. Світло індикатора погасне.
9. Подайте сир разом з готовою стравою.
МЛИНЦІ
1. Ви можете приготувати млинці на металевих пластинах для смаження, млинці 

більшого діаметру - на більшому колі, меншого діаметру - на меншому колі.
2. Налийте невелику кількість тіста на середину кола.
3. Розподіліть його за допомогою пластикової лопатки або ручки дерев’яної ложки.
4. Дочекайтеся, доки тісто перестане бути рідким і млинець можна буде рухати.
5. Підчепіть лопаткою одну третину млинця та перегорніть його.
6. Підніміть край млинця, щоб перевірити ступінь приготування з іншого боку. Він 

повинен бути золотистого кольору, а не коричневого.
7. Зніміть млинець.
8. Якщо млинець сильно підрум’янився, знизьте температуру для наступної порції.
9. Кожна порція тіста буде готуватися по-різному.
КОРИСНІ ПОРАДИ
Товщина залежить від співвідношення яєць та рідини; більше рідини = тонші млинці, 
більше яєць = товщі млинці.
До тіста можна додавати цукор, трави, спеції, невелику кількість пива.
Додавання цукру збільшує ризик того, що млинці будуть злипатися під час складання один 
на одного, та того, що вони порвуться під час згортання.
Спробуйте інші сорти борошна (борошно грубого помелу дасть товще тісто).
РЕЦЕПТИ  Для приготування 12 млинців
• 250 г просіяного борошна
• 500 мл молока
• 3 середніх яйця
• 1 г солі
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Насипте борошно в чашу, просіюючи його. Додайте сіль. Додайте яйця. Додайте молоко. 
Додавайте рідину, доки тісто набуде кремоподібної консистенції. Дайте тісту постояти 
протягом 1-2 годин перед приготуванням.
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Перед очищенням або перенесенням пристрою в місце зберігання відключіть його 

від електромережі та дайте йому охолонути.
2. Натисніть та відпустіть кнопку. Світло індикатора погасне.
3. Вийміть роз’єм з входу живлення.
4. Помийте знімні деталі вручну.
` Ви можете мити ці деталі в посудомийній машині.
• Якщо ви використовуєте посудомийну машину, жорстке середовище всередині посудомийної 

машини може вплинути на покриття деталей.
• Таке пошкодження є лише косметичним і не вплине на роботу пристрою.
• Ви можете помітити появу тріщин на кам’яній пластині для смаження – не хвилюйтеся, це 

природній наслідок нагрівання.

WЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей, що 

пов’язана з використанням небезпечних речовин в електричних та електронних товарах, 
позначені вказаним символом пристрої не можна утилізувати разом із невідсортованим 
побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають відновленню, повторному використанню або 
переробці.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Ці вимоги було обчислено відповідно до Регламенту ЄС 66/2014/UE.
Енергоефективність = електричне приготування їжі ЕС < 210 (Вт/год / кг)
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 21000-56 220-240В~50/60Гц 1200 Вт


