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Gebruikershandleiding
LT-2008.01 Poffertjesplaat
transportmaat: 53-22-19 cm
spanning: 230 volt

gewicht: 22,5 kg.
Vermogen: 2200 watt
bediening: door volwassenen

Voor U begint :
-

Plaats de poffertjesplaat op een goede werkhoogte.
Plaats de poffertjesplaat op een vlakke en stevige ondergrond.
Rol de verlengsnoer of haspel helemaal af en stop hem in een vrije groep ( 2200 watt).
Zorg voor een vrij toegankelijke en ruime werkplek.
Draag geen losse kleding en of ruime mouwen i.v.m. uw veiligheid.
Let goed op, want de plaat wordt heel warm. Zorg dat u uzelf niet verbrand.

Het is niet toegestaan:
- Roken en of eten tijdens het bedienen en bereiden van de poffertjes is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om de poffertjesplaat te bedienen onder invloed van
medicijnen / geestverruimende middelen / alcohol of andere middelen die van
effect kunnen zijn.
-Bediening van de poffertjesplaat is alleen toegestaan door volwassenen.
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Poffertjes bakken:
Volg de aanwijzingen voor de bereiding van het beslag op de verpakking
Wanneer u zover bent om poffertjes te gaan bakken raden wij u aan om ossewit frituurvet
of zonnebloem olie te gebruiken om de plaat in te vetten. Laat eerst de plaat goed warm worden
zodat hij overal even warm is. Dit kan wel 20 minuten duren. Daarna smeert u de plaat goed dik
in met ossewit of zonnebloemolie.
De dispenser is voorzien van 2 doseer dopjes om een juiste hoeveelheid te verkrijgen.
Deze kunt u eventueel verwisselen. Door op de bovenkant van de dispenser te drukken gaat
aan de onderkant een gat open. Zorg dat het beslag met een pollepel of een maat beker in de
dispenser komt. Nu kunt u met de dispenser mooi de dopjes op de plaat gaan vullen.
Wanneer de poffertjes aan de plaat blijven plakken dan is de plaat niet warm genoeg.
U kunt de poffertjes omdraaien met een vork of een saté prikker
U kunt de koude poffertjes opwarmen : - In de magnetron: 2 minuten op 800 watt. - In de oven:
oven voorverwarmen: elektrische oven 200 graden, heteluchtoven 180 graden..

Reiniging :
-

De poffertjesplaat kunt u reinigen met zeepsop en een borstel.
De poffertjesplaat gaat beter schoon als u hem verwarmt.

Opslag en Transport:
-

Maak de poffertjesplaat eerst goed schoon en laat hem drogen.
Controleer de poffertjesplaat en verlengsnoer op schade.
Rol de verlengsnoer op en laat de poffertjesplaat goed afkoelen.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig
mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020
VEEL PLEZIER MET DE POFFERTJES PLAAT
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