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 לגי, וופל בלגי על מקל להשכרה.וופל ב דוכני מזון והשכרת מכונות, הוראות בטיחות והפעלה למכונת -מהמה 

 

 

 

 

  וופל בלגיהוראות בטיחות והפעלה למכונת 

 בטיחות קודמת לכל! -זכרו  בטיחות:

 האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות. .1
 . מכונת הוופל בלגישנים להפעיל את  18לתת למי שטרם מלאו לו אסור  .2

 ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.מכונת הוופל בלגי יש להרחיק את  .3
 דברים. ווכן אסור להניח עלי מכונת הוופל בלגיאסור לכסות ו/או לעטוף את  .4

 מכונת הוופל בלגי.יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת  .5
 תקינים ולא פגומים )חשופים(. למכונת הוופל בלגיחובה לוודא כי כל חיבורי החשמל  .6

 שלא תחליק!.שולחן / משטח ישר ויציב על  מכונת הוופל בלגילהניח את חובה  .7

 חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.על כן  מה מאדח מכונת הוופל בלגיזכור כי בסיום השימוש  .8
 וואט, לא לחבר לאותו שקע / קו חשמל יותר מכשירים!. 3,000צריכת חשמל של  .9

 

 :וופל בלגיבלילת הוראות כלליות בהכנת 

 !וופל בלגיל תהמיועד באבקת בסיסחובה להשתמש  .1
עד ומערבבים מוסיפים מים , וופלאבקת  קג'-1 לקערה שופכים, בקערה חיצוניתמכינים  הוופלאת תערובת  .2

 )לא דלילה מידיי(.בלילה נהיית אחידה וניתנת למזיגה שה

 :הפעלה

 .ווסת טמפרטורה -2, הפעלה -1כפתורים:  2 ת הוופל בלגילמכונ .1

 .ONאת  כפתור למצב  העברלשקע החשמל, מכונת הוופל בלגי חבר את  .2

 מעלות. 200 -ל סובב את ווסת הטמפ' .3

 .וופל בלגידקות עד שהפלטה תתחמם, רק שהפלטה רותחת אפשר להכין עליה  30-המתן כ .4

 שמן )עדיף בעזרת תרסיס שמן( על החלק הפנימי של הפלטות.השפרץ  .5
 . התבנית למילוי עד הוופל בלילת את מצקתכד /  בעזרת בלגי הוופל מכונת של הפלטה על ליצוק .6

 (מקל על בלגי וופל במכונת רק) שיפוד / המקל את הוסף .7

 לסגור ולהמתין עוד דקה. , אם לא אפוי מספיק ניתןהוופל לאפיית עד דקות 3-כ והמתן המכונה את סגור .8

 הפסקת המכונה

 שהמכונה תתקרר )כשעה לפחות(. והמתןאת כפתור ההפעלה הראשי  כבה .1
 הוצא את כבל החשמל משקע החשמל. .2

 הוראות ניקוי:

 מנותקת. שמכונת הוופל בלגיוודא  .1

 ין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.אלא חמה, בלגי  מכונת הוופלוודא כי  .2
 לא לגרד לשפשף עם סכין / ברזלית. -נדבק אליו כלום  טפלון!, לאמצופה מגש המכונה  .3

 לנגב באמצעות מטלית לחה בלבד לא ברזלית.ובמסיר שומנים  ת הוופל בלגימכונרסס את ל ניתן .4
 לייבש באמצעות מטלית יבשה. חובה בעדינות באמצעות מטלית לחה בלבד!, הוופל בלגי מכשיר את נגב  .5
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