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Käyttöohjeet: 
 
Küchenprofi Raclette, mallit:   
”Taste 4” 17 7060 28 00  
”Taste 8” 17 7050 28 00 
”Exclusive” 17 7000 00 00 
 
 
Raclette-pannu 4 tai 8:lla pikkupannulla. 
Sisältää raclettelaitealustan, kiven ja 4 tai 8 pannua. 
 
Lue ohjeet ennen käyttöönottoa. Jos annat tuotteen lahjaksi, varmista, että käyttöohjeet siirtyvät 
mukana. 
 
Turvallisuusohjeet: 
 

−Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön.  

−Tarkista sähkövolttien yhteensopivuus laitteen ja pistorasian välillä. 

−Älä laita laitetta päälle yksinään, vaan aina ruoan kanssa. Sulje laite välittömästi käytön jälkeen. 

−Käytettävä vastuullisesti. Ei lasten käyttöön. 

−Laite kuumenee käytettäessä, joten kosketa käytön aikana vain kuumuudelta suojattuja osia. 

−Älä liikuttele laitetta käytön aikana. 

−Varo, ettei ylimääräiset ja herkästi syttyvät esineet pääse kosketuksiin kuuman laitteen kanssa. 

−Irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen. 

−Älä upota laitetta nesteeseen. Puhdistus nihkeällä liinalla. Ota virtapistoke pois pistorasiasta aina 
puhdistuksen ajaksi ja aina kun laite ei ole käytössä. 

−Älä kosketa laitetta tai virtajohtoa märillä käsillä. 

−Älä käytä vioittunutta laitetta. Vie vioittunut laite ammattilaisella korjattavaksi. 

−Emme vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen väärästä käytöstä. 
 
Ennen käyttöä: 
 

−Pyyhi nihkeällä liinalla, kuivaa huolella. 

−Pese kivilevy lämpimällä vedellä ja pesusienellä. Älä käytä tiskiaineita. 

−Puhdista pikkupannut pesuaineella ja kuumalla vedellä.  

−Aseta osat paikoilleen ja kuumenna tyhjää laitetta noin 10 minuuttia. Kuumennuksesta johtuva lievä 
savu ja tuoksu on harmitonta. Se johtuu suojarasvasta, jota on laitettu laitteeseen valmistusvaiheessa.  
 
Ohjeet kiven käytölle (koskee laitetta Raclette Exclusive, koodi: 17 7000 00 00) : 
 

−Kivi on luonnontuote, ja vaihtelua laitteittain kivien ulkonäössä esiintyy. 

−Pitkällä aikavälillä kivi voi hieman elää, ja siihen voi muodostua pieniä repeämiä. 

−Pidentääksesi kiven ikää ja suojaamasta sitä vaurioilta, tee seuraavat toimenpiteet ennen 
käyttöönottoa: 

−Puhdista kivi runsaalla lämpimällä vedellä. Älä käytä tiskiaineita 

−Kuivaa liinalla. 

−Aseta kivi kylmään uuniin ritilälle. 

−Kuumenna uuni 220 asteeseen, ja kuumenna kiveä tässä lämpötilassa noin 40 minuuttia.. 

−Sulje uuni noin 40 minuutin jälkeen ja anna sen viilentyä rauhassa huoneenlämpöiseksi. 

−Kivi on valmis käytettäväksi. 
 

−Huom! Älä koskaan viilennä kiveä äkillisesti, esimerkiksi kylmällä vedellä. Kivi voi rikkoutua 
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liian nopeista lämpötilavaihteluista. 
 
Käyttö: 
 

−Käytä raclette-pannua kuumuutta ja ruokaräiskeitä kestävällä alustalla. 

−Aseta kivi paikoilleen. 

−Säädä haluamasi lämpötila lämpötilansäätimestä. Aluksi lämpötila voi olla korkeampi, kuin 
myöhemmin kypsennysvaiheessa. 

−Esikuumenna laitetta noin 8-10 minuuttia. Laitteen ollessa jo kuuma, älä jätä sitä ilman ruokaa. 

−Voitele kivi ja pannut halutessasi öljyllä tai rasvalla. 

−Voit paistaa kivellä erilaisia ruokia, esimerkiksi liha-, kala- ja kasvispalat sopivat kivellä 
paistettaviksi. Huom. Älä laita kivellä ruokia suoraan pakastimesta, vaan 
huoneenlämpöinen/haalea lämpötila on kivelle ystävällisin. 

−Laita pannuihin haluamasi ruoka-aineet ja aseta ne niille tehdyille paikoille lämpövastusten alle. 

−Käytä puisia tai silikonisia ottimia ruokaa valmistuksessa välttääksesi naarmuja. 

−Osat kuumenevat. Kosketa vain lämpöä eristäviä osia. 

−Ruokailun jälkeen: 

−Pyyhi nihkeällä liinalla, kuivaa huolella. 

−Pese kivilevy lämpimällä vedellä ja pesusienellä. Älä käytä tiskiaineita. 

−Puhdista pikkupannut pesuaineella ja lämpimällä vedellä.  

−Laite kannattaa puhdistaa heti käytön jälkeen. 
 
Käyttöjännite: 230 V ~50/60Hz 
Energiankulutus: 1200 Wattia 
 
Tuotteella on kahden vuoden takuu. Takuu korvaa vain tuotteen valmistuksesta johtuvat viat. Kuitti 
tulee näyttää takuukorvauksen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
Maahantuoja: 
Decanter Oy 
Melkonkatu 24, FIN-00210 Helsinki 
decanter@decanter.fi 
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