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Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις 
οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της 
απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το 
κιβώτιο
με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν 
την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ 
επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.
Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση 
και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για 
εμπορική χρήση. 
Μην την χρησιμοποιείτε σε  ανοιχτό χώρο. 
Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από 
το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε 
υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. 
Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την 
αμέσως από την πρίζα. 
Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό 
καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, 
απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την 
πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν 
δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό 
αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς 
επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, 
απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το 
καλώδιο από την πρίζα. 
Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί 
βλάβες.
Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα 
να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για 
να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον 
κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να 
σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.
Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές 
οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, 
παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες 
(όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο 
κλπ.) μακριά από αυτά.
Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να 
παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας!
 Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και 
ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού 
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται μόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε 
μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
εγχειρίδιο
Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, 
έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή 

Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία 
σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους 
τραυματισμού. 

Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή 
άλλα αντικείμενα. 

Σημείωση:
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη 
συσκευή:

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Κίνδυνος εγκαύματος!

- Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να 
είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 
- Μην αγγίζετε τα ζεστά σημεία της συσκευής.

- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό 
χρονόμετρο ή τηλεχειριστήριο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια αντιολισθητική, 
ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια! 
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από 
ένα ντουλάπι για να αποτρέψετε τη συσσώρευση 
θερμότητας. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετός 
ανοιχτός χώρος!
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από ή 
κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά!
- Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν αγγίζει τις 
καυτές επιφάνειες. 
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την 
καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

Εγκατάσταση

Αντικολλητικό επίστρωμα!
Λαδώστε ελαφρώς την επιφάνεια ψησίματος πριν 
από την πρώτη χρήση και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή για 10 λεπτά (δείτε “Οδηγίες χρήσης”). 

Σημείωση:
Μικρός σχηματισμός καπνού είναι 
φυσιολογικός. Εξασφαλίστε ικανοποιητικό 
εξαερισμό.

Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει. 
Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό ύφασμα.
Σας συστήνουμε να μην φάτε τις 3 πρώτες 
κρέπες.



Οδηγίες χρήσης
- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρική σύνδεση 

Σημείωση:
Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη. Ο διακόπτης πρέπει να 
είναι στη θέση “0”. 

- Συνδέστε τη συσκευή με μια κατάλληλα 
εγκατεστημένη πρίζα 230 V, 50 Hz. 

Σημείωση:
> Για να διατηρήσετε την αρχική θερμοκρασία 
ψησίματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ψησίματος η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει 
και σβήνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε η 
διαδικασία ψησίματος.
> Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από την 
προσωπική σας προτίμηση. Όσο περισσότερο 
μένει η κρέπα στη συσκευή, τόσο πιο πολύ 
ψήνεται. Παρακαλώ ακολουθήστε τη συνταγή.

- Γυρίστε την κρέπα μετά από περίπου 2 λεπτά με 
μια ξύλινη σπάτουλα, μόλις η επιφάνεια έχει 
στεγνώσει και οι άκρες ξεκολλάνε.
- Μετά από άλλα 2 λεπτά η κρέπα πρέπει να είναι 
χρυσή καφετή. Απομακρύνετε την από την 
επιφάνεια ψησίματος. 
- Αφήστε την τελειωμένη κρέπα σε ένα πιάτο και 
κρατήστε τις ζεστές σε έναν προθερμασμένο 
φούρνο στους 100ºC
 μέχρι να τις σερβίρετε.

Τέλος της χρήσης
- Για να παύσετε ή να σταματήσετε την διαδικασία, 
ρυθμίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στο MIN.

- Γυρίστε το διακόπτη στο “0” και αποσυνδέστε την 
συσκευή από την πρίζα. Η κόκκινη ενδεικτική 
λυχνία σβήνει.

Αποθήκευση καλωδίου
Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση.

Καθαρισμός 

- Σκουπίστε υπολείμματα ή ψίχουλα από την 
επιφάνεια και την άκρη ψησίματος.
- Καθαρίστε ολόκληρη την συσκευή μόνο με ένα 
υγρό ύφασμα.

Βασική συνταγή για κρέπες
Αυτή η γαλλική σπεσιαλιτέ είναι γνωστή ως πολύ 
λεπτή τηγανίτα. Η ζύμη για τις κρέπες πρέπει να 
είστε ρευστή. Σερβίρετε τις κρέπες με διαφορετικές 
γαρνιτούρες σύμφωνα με την προτίμηση σας και 
την περίπτωση.

Συστατικά (για 10 – 15 κρέπες):
2 κούπες Αλεύρι
2 κούπες Γάλα
1 τσιμπιά Αλάτι
1 σακούλι Ζάχαρη βανίλιας
3 Αυγά
50g Βούτυρο / μαργαρίνη

Προετοιμασία:
- Προσθέστε το αλεύρι, το γάλα, το αλάτι, τη 
βανίλια και τα αυγά σε ένα μπολ και αναμίξτε μέχρι 
να γίνει μια απαλή ζύμη. Με ένα μίξερ γίνεται 
καλύτερα.
- Λειώστε το βούτυρο, προσθέστε το στη ζύμη και 
ανακατέψτε το.
- Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περ. 30 
λεπτά.
- Πριν από την προετοιμασία, αναμίξτε τη ζύμη 
πάλι. Προσθέστε λίγο γάλα εάν είναι πάρα πολύ 
ρευστή.
- Ψήστε τη ζύμη όπως περιγράφεται παραπάνω .
- Βάλτε τα υλικά προτίμησής σας στην κρέπα, 
τυλίξτε ή διπλώστε δύο φορές σε τέταρτα. Για 
καλύτερα αποτελέσματα σερβίρετέ ζεστές τις 
κρέπες!

Σημείωση:
Δεν είναι απαραίτητο να λαδώνετε την 
επιφάνεια ψησίματος κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας.

- Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση “I”. Η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία ανάβει. 
- Για να προθερμάνετε τη συσκευή, ρυθμίστε τον 
διακόπτη θερμοκρασίας στο MAX.
- Η σωστή θερμοκρασία ψησίματος επιτυγχάνεται 
όταν η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.
- Τοποθετήστε περίπου 100 ml ζύμη στην 
επιφάνεια ψησίματος (περίπου μια κουτάλα της 
σούπας).
- Απλώστε τη ζύμη με τη χρήση του παρεχόμενο 
εργαλείο ζύμης με μια κυκλική κίνηση. 
Σιγουρευτείτε ότι η ποσότητα ζύμης είναι όσο 
χρειάζεται, διαφορετικά η υπερβολική ζύμη θα 
ξεχειλίσει και θα λερώσει τη συσκευή.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ψησίματος 
με τον διακόπτη θερμοκρασίας. 

Προειδοποίηση:
> Αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν 
καθαρίσετε την συσκευή!
> Περιμένετε έως ότου κρυώσει εντελώς η 
συσκευή!
> Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Κίνδυνος 
ηλεκτροσόκ και φωτιάς. 

Προσοχή:

> Μην χρησιμοποιείτε σύρμα ή αιχμηρά 
αντικείμενα για τον καθαρισμό.
> Μην χρησιμοποιείτε δυνατά ή λειαντικά 
απορρυπαντικά.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον 
ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. 
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 
εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα 
σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.


