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 פנקייק הולנדיהוראות בטיחות והפעלה ל

 בטיחות קודמת לכל! -בטיחות: זכרו 

  את פלטת הפנקייק ההולנדי. שנים להפעיל 18אסור לתת למי שטרם מלאו לו     .1

 יש להרחיק את פלטת הפנקייק ההולנדי ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.    .2

 אסור לכסות ו/או לעטוף את פלטת הפנקייק ההולנדי וכן אסור להניח עליה דברים.    .3

 יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת פלטת הפנקייק ההולנדי.    .4

 בה לוודא כי כל חיבורי החשמל לפלטת הפנקייק תקינים ולא פגומים )חשופים(.חו    .5

 חובה להניח את פלטת הפנקייק ההולנדי על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.    .6

 בסיום השימוש צריך לזכור כי פלטת הפנקייק חמה מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.    .7

 מור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.הא    .8

 לא לחבר לאותו שקע עם מפצל!! כל כבל שקע )פאזה( בנפרד. –וואט  3,000 לכל כבל חשמלצריכת חשמל,     .9

 הוראות כלליות בהכנת בלילת פנקייק:

 חובה להשתמש באבקת בסיס המיועד לפנקייק בלבד!.    .1

 את תערובת הפנקייק מכינים בקערה חיצונית.    .2

 קג' אבקת פנקייק ומוסיפים מים ומערבבים עד שהבלילה נהיית אחידה וניתנת למזיגה.-1שופכים לקערה     .3

 ם יותר ולהיפך.ככל שהבלילה סמיכה יותר )לא סמיכה מידיי(, כך הפנקייקים יצאו עבי    .4

 הפעלה:

 מחברים את פלטת הפנקייק ההולנדי לחשמל, כל תקע בשקע )פאזה( נפרד ) לא מפצל(.    .1

 המכשיר כבוי. - 0כפתורי הפעלה, שהם בוררי טמפרטורה, במצב  3לפלטת הפנקייק     .2

 מעלות( ולהמתין כחצי שעה שהפלטה תתחמם. 200יש לבחור את הטמפ' הרצויה )    .3

 רק שהפלטה רותחת אפשר להכין עליה פנקייק, ליצוק בזהירות על הפלטה בעזרת כד / מצקת, את בלילת הפנקייק.    .4

 להמתין כדקה ואז בעזרת פלטת פלסטיק ייעודית להפוך את הפנקייק, להמתין מס' שניות ולהוציאו לצלחת.    .5

 הפנקייק מצופה טפלון! שיכול להישרט ולהתקלקל. משטח פלטת -חשוב, לא להשתמש בסכין / מזלג ממתכת     .6

 

 הפסקת המכונה:

 .0-שמסיימים להכין פנקייק להעביר את כפתור הפעלה ל    .1

 לנתק את כבל החשמל מהשקע ולהמתין שפלטת הפנקייק תתקרר )כשעה(.    .2

 הוראות ניקוי:

 וודא שפלטת הפנקייק כבויה ומנותקת מהחשמל.    .1

 כי פלטת הפנקייק לא חמה, אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.וודא     .2

 מגש פלטת הפנקייק מצופה טפלון!, לא נדבק אליו כלום.    .3

  נגב את פלטת הפנקייק בעדינות באמצעות סקוטש עדין ומטלית לחה בלבד!, חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.    .4

 אסור לשפשף עם צמר פלדה / ברזלית.    .5

 בכל בעיה ו/או תקלה בפלטת פנקייק הולנדי
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