OPIEKACZ DO ORZESZKÓW
instrukcja obsługi

UWAGA! Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Zaleca się zachowanie instrukcji obsługi oraz opakowania.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Podczas otwierania i zamykania płyt grzejnych należy zawsze używać
przewidzianych do tego uchwytów.
3. Umieść urządzenie na prostej i antypoślizgowej powierzchni.
4. Uwaga! Obudowa nagrzewa się podczas pracy.
5. Gdy urządzenie nie jest używane oraz w przypadku awarii podczas pracy, należy
zawsze upewnić się, że wtyczka sieciowa jest odłączona.
6. Upewnij się, że ani obudowa, ani przewód zasilający urządzenia nie mają kontaktu z
gorącymi powierzchniami lub wodą.
7. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą pojawić się przy obsłudze
urządzeń elektrycznych. Dlatego nigdy nie należy pozwalać dzieciom na pracę z
urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru.
8. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia urządzenia lub przewodu
zasilającego, lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę. Przed ponownym
użyciem należy zlecić kontrolę przez specjalistę.
9. W regularnych odstępach czasu czyścić płyty grzejne i inne powierzchnie.
10. Nie wyciągać wtyczki sieciowej z gniazdka za kabel przyłączeniowy, lecz za samą
wtyczkę.
11. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować znaczne zagrożenie dla użytkownika.
Dlatego w przypadku konieczności naprawy należy przesłać urządzenie do serwisu
producenta. Nigdy nie należy próbować samodzielnie demontować lub naprawiać
urządzenia.
12. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Bliskość wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Dlatego po użyciu należy
zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
13. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
14. Nie należy przykrywać urządzenia, gdy jest gorące.
15. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi producent nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

16. Nigdy nie zostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru!
17. Stosować należy wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
18. W przypadku uszkodzenia kabla, może on zostać wymieniony wyłącznie przez
autoryzowany serwis.
19. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
20. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że
otrzymały one nadzór lub pomoc w obsłudze urządzenia od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo.

Elementy urządzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zatrzask
pokrywa
czerwona kontrolka
wtyczka
płyta grzewcza
uchwyt

Przed pierwszym uruchomieniem
Wyczyścić płyty grzejne wilgotną ściereczką. Następnie ponownie wytrzyj do sucha.
Płyty grzewcze z powłoką nieprzywierającą należy przed pierwszym użyciem posmarować
tylko niewielką ilością tłuszczu (masło, olej spożywczy, margaryna itp.)
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je uruchomić na ok. 5 minut bez jedzenia. Ze
względu na pozostałości związane z produkcją, może pojawić się lekki zapach i dym, ale jest
to normalne i zniknie po krótkim czasie.
Odrzuć pierwsze ciastka, ponieważ ich smak może być zmieniony z powodu pozostałości po
produkcji. Nie jest konieczne powtarzanie tego procesu po pierwszym użyciu.

Uruchomienie urządzenia
1. Należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający
2. Włożyć wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, gniazdo 230 V, 50 Hz.
Po podłączeniu, czerwona kontrolka zostanie uruchomiona
3. W czasie nagrzewania płyt należy trzymać powierzchnie do pieczenia zamknięte. Po
zakończeniu fazy grzania lampka kontrolna zgaśnie.
4. Należy lekko natłuścić powierzchnie do pieczenia, otworzyć pokrywę i wlać ciasto na
patelnię.
5. Zamknij delikatnie pokrywę i przytrzymaj ją przez chwilę przyciśniętą do siebie.
Uważaj na wydobywającą się parę wodną.
6. Czas pieczenia zależy od indywidualnych upodobań. Przyrumienienie uzyskuje się,
gdy lampka kontrolna ponownie zgaśnie.
7. Otwórz pokrywę i wyjmij gotowe ciastka w formie połówek orzechów.
8. Powierzchnie do pieczenia ponownie lekko natłuścić, w zależności od potrzeb, po
zakończeniu poszczególnych procesów pieczenia.
9. Powierzchnie do pieczenia powinny być zawsze zamknięte podczas przerw w
pieczeniu.
10. Jeśli chcesz przerwać pracę, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Lampki kontrolne zgasną.

Czyszczenie i pielęgnacja
●

Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.

●

Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Zewnętrzną stronę urządzenia należy
przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką. Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie
dostały się żadne płyny, oleje i smary.

●

Przetrzyj płyty grzejne papierem toaletowym lub miękką, wilgotną ściereczką. Jeśli
resztki jedzenia są trudne do usunięcia, nałożyć na płyty grzewcze trochę oleju
spożywczego i usunąć resztki po czasie reakcji wynoszącym około 5 minut.

●

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach! Nigdy nie czyścić pod
bieżącą wodą!

●

Do czyszczenia nie wolno używać benzyny ani rozpuszczalników, ani też ściernych
środków czyszczących lub pomocniczych lub ściernych środków czyszczących.

●

Urządzenie może być przechowywane w pozycji pionowej.

Dane techniczne
Napięcie robocze: 220-240V - 50/60Hz
Pobór mocy: 1400 -1600W
Urządzenie to jest zbudowane zgodnie z normami CE.

Niniejszym MOZANO oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii
Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw
domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.
W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego
urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje
sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i
jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres
dwóch lat od daty zakupu

www.mozano.pl

