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HUELEKTROMOS PALCSINTASÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell: AN-330A
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati 
útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Fontos biztonsági útmutatások: 
Elektromos készülékek üzemletetésekor mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket, 
főképp az alábbiakat:

Olvassa el figyelmesen az összes útmutatást.
Ne érintse meg a készülék forró felületeit. Kizárólag a fogantyúnál fogja meg a készüléket. 
Az áramütés elkerülése végett ne merítse vízbe és egyéb folyadékba a készüléket, a kábelt és 
a csatlakoztató dugót. Tanúsítson fokozott figyelmet, ha a termék használatakor a közelben 
gyerekek tartózkodnak.
Ha már nem használja a készüléket vagy bármilyen karbantartási művelet előtt mindig húzza 
ki a kábeldugót a fali elektromos aljzatból. Tisztítás, tárolás vagy bármilyen karbantartási mű-
velet előtt várja meg, hogy a készülék teljesen lehűljön.
Ne használja a készüléket, ha meghibásodott vagy a kábel megsérült. Meghibásodás esetén a 
szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse.
Ne használjon a készülékhez a készlethez nem tartozó egyéb kiegészítőket, amelyek baleset-, 
tűz- és áramütésveszélyessé tehetik a készülék használatát. 

Ne használja kültéren a készüléket. 
Ellenőrizze, hogy a kábel nem akadt-e el éles peremekben, bútorok szélein, sarkánál, forró
felületeken. Ne helyezze le a palacsintasütőt forró felével lefelé fordítva. 
Ne helyezze a készüléket gáz- vagy villanytűzhelyek és egyéb hőforrások közelébe, és ne tegye 
be forró sütőbe.
Áramtalanításkor soha ne a kábelt rángassa, hanem a dugót húzza ki az aljzatból.
Ne használja a készüléket a rendeltetésének nem megfelelő célra. 

Őrizze meg ezt az útmutatót. 
Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót.

Felhasználási cél
A palacsintasütő hasznos konyhai kiegészítő modern formatervezéssel, egyszerű mechaniz-
mussal, amellyel különféle sós- és édes palacsintákat készíthet gyorsan és egyszerűen. 
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A termék részei:

Termékszám Teljesítmény Feszültség Felületi hőfok Frekvencia

AN-330A 800 W 220-240 V 210 °C 50 Hz/60 Hz

Használati útmutató
A készülék kizárólag háztartásokban történő használatra kifejlesztett.

Bevezető
Távolítsa el a termékről az összes csomagolóanyagot. 
Benedvesített kendővel vagy szivaccsal törölje tisztára a sütőfelületet, majd törölje szárazra 
puha törlőkendővel vagy konyhai papírtörlővel. Válassza ki a megfelelő a helyet a termék 
használatához. A készülék közelében hagyjon elegendő szabad teret, hogy a forró levegő 
szabadon távozhasson és ne tegyen kárt egyéb konyhai berendezésekben vagy a falon. 
Csatlakoztassa a kábeldugót a fali aljzathoz, majd kapcsolja be a készüléket. Világítani kezd a 
piros kontrollégő, amely jelzi a készülék működésbe lépését. A termék termosztáttal felsze-
relt, amely használat közben folyamatosan be- illetve kikapcsol, hogy biztosítsa a sütőfelület 
egyenletes hőmérsékletét használat közben, illetve megvédi a készüléket a tűlforrósodástól. 
Használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakoztató dugót a fali aljzatból és hagy-
ja lehűlni a készüléket szobahőmérsékletűre tisztítás és tárolás előtt. 

Fontos útmutatások:
Figyelem: 
1)  Kicsomagolás után dobja ki a csomagolóanyagokat, megakadályozva ezzel, hogy gyerekek  

kezébe kerüljön. Fulladásveszélyes lehet. 
2)  Ne merítse vízbe a kábelt, sem a készülék bármely alkatrészét vízbe vagy egyéb folyadékba 

– a készülék belsejébe került folyadék zárlatot okozhat. Ha a készülék belsejébe víz került, 
ne kapcsolja be, és a szükséges ellenőrzéssel forduljon szakszervizhez.

Elektromos kábel
Ha megsérült a csatlakoztató kábel, cseréltesse ki szakszervizben. Ellenkező esetben a készü-
lék használata áramütésveszélyes lehet.

Keverőtál

Elektr. kábel

Nyél

Kapcsoló

Sütőfelület
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Megfelelő elhelyezés 
Állítsa a készüléket egyenletes felületre. Ne helyezze hőforrások és gyúlékony anyagok közelé-
be.

Rendeltetésszerű használat
Az égési sérülések elkerülése végett, soha ne érintse meg a készülék forró felületeit. A pa-
lacsinta megfordításához műanyag, szilikon vagy fa eszközöket használjon. Ne használjon 
fém eszközöket, megsérülhet a tapadásmentes felület. Ne tisztítsa a készüléket vízzel – 
meghibásodhat. Benedvesített kendővel vagy szivaccsal törölje tisztára a sütőfelületet. 
Használat után, a hőmérsékletváltozás következtében a készülék kattogó hangokat adhat ki – 
ez nem jelent meghibásodást. Az első használat során kellemetlen szagot áraszthat a készülék, 
ez teljesen szokványos jelenség, amely idővel megszűnik, nem jelent meghibásodást.

A palacsinta elkészítésének folyamata 
Az első használat előtt benedvesített kendővel vagy szivaccsal törölje tisztára a sütőfelületet, 
majd törölje szárazra puha törlőkendővel vagy konyhai papírtörlővel.
Készítse el a palacsintatésztát, fokozatosan adjon hozzá megfelelő mennyiségű tejet és keverje 
sima, egyenletes, sűrű tejszínhez hasonló állagúvá – ezzel a palacsintatészta kész. A tésztát 
hagyhatja 1-2 órán át pihenni.
Öntse a tésztát a készlet részét képező tálba, csatlakoztassa a kábelt a fali elektromos aljzathoz 
és kapcsolja be a palacsintasütőt. Világítani kezd a piros kontrollégő, amely jelzi a készülék 
működésbe lépését. Nagyjából két perc melegítés után a sütőfelület megfelelő hőmérsékletű-
re hevül és elkezdheti a sütést. 
Fordítsa fejjel lefelé a készüléket és merítse a sütőfelületet a tésztával töltött tálba nagyjából 
3-5 másodpercre. Majd emelje fel a palacsintasütőt és állítsa az asztalra eredeti helyzetébe. 
Nagyjából 20 másodperc elteltével a tészta színe változni kezd és a palacsinta szélei felemel-
kednek - ezt követően a palacsinta elkészült. Fordítólapáttal emelje le a palacsintát a sütő-
ről és helyezze egy tányérra. A sütési időt igény szerint és az alapanyagoknak megfelelően 
módosíthatja. A sütés végén, amikor már nem marad elegendő tészta a tálban ahhoz, hogy 
a sütőfelületet belemeríthesse, (ha a sütőfelület már a tál aljához ér), öntse a maradék tésztát 
közvetlenül a sütőfelületre.

Tisztítás és karbantartás
Fontos: Tisztítás előtt várja meg, hogy a készülék teljesen lehűljön. Az áramütés elkerülése 
végett ne merítse vízbe és egyéb folyadékba a készüléket, a kábelt és a csatlakoztató dugót!
Mosogatószeres vízben benedvesített kendővel vagy szivaccsal törölje tisztára a sütőfelületet, 
majd törölje szárazra puha törlőkendővel vagy konyhai papírtörlővel . 
Tárolás: Tisztítás után a készüléket száraz, tiszta helyen tárolja. 
Fontos: Soha ne csomagolja el a sütő, amíg az nincs kikapcsolva és nem hűlt le.
Fontos: Soha ne csavarja a kábelt túl feszesen a készülék köré. Védje a kábel készülékhez való 
csatlakoztatóját  – megrepedhet és meghibásodást okozhat.

RECEPTEK

Tojásos palacsinta
150g liszt, 3 tojás, ¾ csésze forró víz, ¼ kanál só, 2 kanál olvasztott vaj. Keverje össze az alap-
anyagokat a feltüntetett sorrendben habverővel nagyjából 30 másodperc alatt. Ha a massza 
nem csomómentes, keverje további 30-60 másodpercig teljesen simává. Ezután ízlés szerint 
további alapanyagokat adhat hozzá. Az elkészült tésztából süssön 16 palacsintát.
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Kukoricás palacsinta
½ csésze kukoricaliszt, ½ csésze forró víz. Keverje össze az alapanyagokat és hagyja kicsit 
lehűlni. Ezután adjon hozzá 3 tojást, 5g sót, két kanál vajat és újra keverje össze. Végül öntsön 
hozzá ¾ csésze tejet. 

Teljes kiőrlésű gabonából készült palacsinta
Használjon egy csésze hajdinalisztet vagy egyéb teljes kiőrlésű gabonából készült lisztet (vagy 
2/3 csésze hajdinaliszt és 5g só), 1 tojás, 1 csésze tej, 3 kanál olvasztott vaj. A teljes kiőrlésű 
gabonából készült lisztek esetén előfordulhat, hogy több tejre lesz szükség.

Hagyományos palacsinta 
1 csésze liszt, 2 tojás, ½ csésze tej, ½ csésze víz, kb. 3g só, 2 kanál olvasztott vaj.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és 
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtő-
helyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség 
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További informáci-
ókról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A 
helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket 
vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás 

stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-

szerű használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A forgalmazó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése
céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet
a valódi terméktől.


