
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ WA 1365
Γενικές Οδηγίες ασφαλείας
∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν 

χρησιµοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το µαζί µε 
την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί µε τις 
εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε 
κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

Προσοχή:
∆είχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείµενα. 

-  Η συσκευή είναι σχεδιασµένη αποκλειστικά για ιδιωτική 
χρήση και για συγκεκριµένους σκοπούς. Η συσκευή δεν 
είναι σχεδιασµένη για διαφηµιστική χρήση. Μην την 
χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την 
µακριά από πηγές θερµότητας, επαφή µε ακτίνες του 
ήλιου, υγρασία (ποτέ µην την φέρετε σε επαφή µε υγρά) 
και αιχµηρά αντικείµενα Εάν η συσκευή βραχεί τότε 
βγάλτε την αµέσως από την πρίζα.

-  Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε 
την και πάντα βγάζετε την πρίζα (τραβήξτε το από το 
βύσµα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα 
εξαρτήµατα.

-  Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν 
φύγετε από το δωµάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και 
να βγάζετε την πρίζα.

-  Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν 
φθορές. Μην την χρησιµοποιήσετε αν δείτε κάποια 
φθορά.

-  Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή µόνοι 
σας, Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευµένου 
τεχνικού. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε 
ελαττωµατικά εξαρτήµατα και καλώδια µε την βοήθεια 
εξειδικευµένων τεχνικών.

-  Χρησιµοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
-  ∆είξτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες “Ειδικές Οδηγίες 

Ασφαλείας”

Παιδιά και άτοµα µε αναπηρία
-  Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατείστε τα τµήµατα 

συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) µακριά 
από αυτά.

Προειδοποίηση!
Προσοχή! Μην αφήνετε µικρά παιδιά να παίζουν µε τη 
συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

-  H συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ατόµων 
(συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένη σωµατική 
ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός 
αν είναι υπό επιτήρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την 
ασφάλεια τους.
-  Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση για να 
διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε την συσκευή.

Σύµβολα σε αυτό το εγχειρίδιο 
Σηµαντικές σηµειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν 
ευδιάκριτη σήµανση. ∆ώστε απόλυτη προσοχή για την 
αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών στη συσκευή:
Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυµατισµού. 

Σηµείωση:
Τονίζει συµβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

Σηµείωση:

-  Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή µε κάποιο εξωτερικό 
διακόπτη ή κάποιο ξεχωριστό τηλεχειρισµό.

-  Οι επιφάνειες ψησίµατος και το καπάκι θερµαίνονται 
πάρα πολύ (κίνδυνος εγκαυµάτων!). Μπορείτε να πιάνετε 
µονάχα το χερούλι.

-  Τοποθετήστε τη συσκευή σε κάποια επιφάνεια ανθεκτική 
στη θερµότητα

-  Για να αποτρέψετε την συγκέντρωση πολύ µεγάλης 
θερµότητας, µην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κάποιον 
κλειστό χώρο, φροντίστε να υπάρχει χώρος γύρω-γύρω 
για να περνάει αέρας.

-  Προσέξτε τον ατµό που εξέρχεται από τη συσκευή κατά τη 
διάρκεια του ψησίµατος

-  Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή 
ποτέ κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα 
υλικά!

Αντικολλητική επίστρωση
-  Αλείψτε ελαφρώς µε λάδι τις επιφάνειες της συσκευής 

πριν την χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά.
-  Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία για περίπου 10 λεπτά µε 

κλειστή τη θέση για τοστ. (κοίτα “Χρησιµοποιώντας την 
συσκευή”). Έπειτα σκουπίστε την µε ένα υγρό πανί.

-  Μην φάτε τις πρώτες βάφλες που θα φτιάξετε 

Xρησιµοποιώντας την συσκευή

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο τελείως.
2. Τοποθετήστε το βύσµα σε µία πρίζα 230V/50Hz. Το 

κόκκινο λαµπάκι ανάβει.

 - Αφαιρέστε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία.
- Ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο.
- Καθαρίζετε το περίβληµα και τις επιφάνειες ψησίµατος µε 

ένα υγρό πανί.

-   Κρατήστε τις επιφάνειες ψησίµατος κλειστές ενώ 
θερµαίνεται

-   Μετά το ζέσταµα της συσκευής, η πράσινη ενδεικτική 
λυχνία θα απενεργοποιηθεί

-  Η κόκκινη λυχνία ελέγχου παραµένει αναµµένη για να 
δείξει ότι η συσκευή λειτουργεί.

-   Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει και σβήνει  κατά το 
ψήσιµο προκειµένου να διατηρηθεί η θερµοκρασία 
ψησίµατος.

-  Οι επιφάνειες ψησίµατος θα πρέπει να παραµείνουν 
κλειστές κατά τη διάρκεια του ψησίµατος 



3. Ρυθµίστε το διακόπτη θερµοκρασίας για να θερµάνετε τη 
συσκευή.

         Έλάχιστη θερµοκρασία  /  Μέγιστη θερµοκρασία
Σηµείωση:
- Κλείστε τη συσκευή όταν θερµαίνετε τη συσκευή.
- Όταν τελειώσει η διαδικασία προθέρµανσης ανάβουν και 

τα δύο λαµπάκια.
4. Ανοίξτε το καπάκι και βάλτε τη ζύµη στο κέντρο της 

επιφάνειας ψησίµατος.
Σηµείωση:
- Για να κάνετε βάφλες απλώστε τη ζύµη. Βάλτε αρκετή ζύµη 

έτσι ώστε να καλυφθεί το κάτω µέρος της συσκευής.
- Η ζύµη πρέπει να γεµιστεί γρήγορα αλλιώς οι βάφλες δεν 

θα είναι οµοιόµορφες.
5. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το για λίγο.
Προειδοποίηση:
Προσέξτε τον ατµό που βγαίνει από τη συσκευή, κίνδυνος 

εγκαυµάτων.
6. Επιθυµητή θερµοκρασία ψησίµατος µπορεί να ρυθµιστεί 

από τον ειδικό διακόπτη.
Σηµείωση:
- H διαδικασία ψησίµατος διαρκεί περίπου 3-4 λεπτά.
- Αυτός ο χρόνος µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε την 

πυκνότητα του µείγµατος.
- Εάν οι βάφλες σας γίνονται πολύ σκούρες, χαµηλώστε την 

θερµοκρασία.
7. Οι βάφλες µπορούν να αφαιρεθούν από τη συσκευή µε 

ένα ξύλινο κουτάλι ή κάτι παρόµοιο
Προσοχή:
Μην χρησιµοποιείτε αιχµηρά αντικείµενα ώστε να µην 

προξενήσετε φθορές στις επιφάνειες ψησίµατος.
8.  Σερβίρετε τις βάφλες σε δίσκο και τοποθετείστε άχνη 

ζάχαρη
9.  Αλείψτε ξανά τις επιφάνειες µετά το ψήσιµο, όπως 

προβλέπεται
10.Οι επιφάνειες αυτές πρέπει να είναι κλειστές κατά τη 

διάρκεια διακοπής του ψησίµατος.

∆ιαδικασία απενεργοποίησης
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε τον επιλογέα 
θερµοκρασίας στο “0” και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 
Η λάµπα σβήνει.

Συνταγή για βάφλες
5 κρόκους αυγών, 5 κουταλιές του γλυκού ζεστό νερό, 100g 
ζάχαρη και 1 φλούδα λεµονιού πρέπει να αναµιχθούν στο 
µίξερ έως ότου το µείγµα γίνει αφρώδες και στη συνέχεια 
προσθέστε ένα µείγµα που αποτελείται από µισή κουταλιά 
της σούπας µπέικιν πάουντερ και 150 g αλεύρι. Χτυπήστε τα 
5 ασπράδια των αυγών και βάλτε τα στο µείγµα. Μπορείτε 
να βρείτε κι άλλες συνταγές  ή αλλιώς µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ένα έτοιµο µείγµα.

Καθαρισµός
Προειδοποίηση:
- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και αφήστε την συσκευή 
να κρυώσει

- ∆εν θα πρέπει ποτέ να βυθίσετε τη συσκευή σε νερό!
Προσοχή:

Προσοχή:
Μην χρησιµοποιείτε καυστικά µέσα καθαρισµού.
- Τρίψτε τα ψίχουλα και τα υπολείµµατα της ζύµης από τις 

επιφάνειες ψησίµατος.
- Καθαρίστε την συσκευή µονάχα µε ένα υγρό πανί.

Μη χρησιµοποιείτε µυτερά ή κοφτερά αντικείµενα
για να αποφύγετε την καταστροφή της επίστρωση
των επιφανειών ψησίµατος.

Επίλυση προβληµάτων
Βλάβη Πιθανά αίτια Λύση 

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

Η συσκευή δεν 
έχει ηλεκτρική 

τροφοδοσία 

Ελέγξτε την πρίζα µε 
κάποια άλλη 

συσκευή 

Ο διακόπτης 
θερµοκρασίας 

είναι στο 0 

Γυρίστε το διακόπτη 
σε κάποια άλλη τιµή 

∆εν ανάβει το 
κόκκινο φωτάκι  

Έχει διακοπεί η 
τροφοδοσία 
ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

Βάλτε το καλώδιο 
στην πρίζα 

Η συσκευή είναι 
χαλασµένη 

Οι βάφλες 
έχουν 
διάφορους 
χρωµατισµούς 

∆εν είναι σωστά 
τοποθετηµένο το 
καπάκι καθώς 
προστέθηκε πολύ 
µικρή ποσότητα 
µείγµατος 

Προσθέστε µείγµα 
και µοιράστε το 
οµοιόµορφα 

Το κουρκούτι 
ξεχειλίζει 

Προσθέσατε πολύ 
κουρκούτι 

Προσθέστε την 
κατάλληλη 
ποσότητα 
κουρκουτιού και 
απλώστε το 
οµοιόµορφα 

Οι βάφλες είναι 
πολύ 
ανοιχτόχρωµες 

Η θερµοκρασία 
είναι πολύ χαµηλή 

Επιλέξτε µεγαλύτερη 
θερµοκρασία 

Οι βάφλες είναι 
πολύ σκούρες 

Η θερµοκρασία 
είναι πολύ υψηλή 

Χαµηλώστε την 
θερµοκρασία 

 

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε όλες τις οδηγίες της 
Ε.Ε. Για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και για τις 
οδηγίες χαµηλής τάσης και έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε 
τους σύγχρονους κανονισµούς ασφαλείας.
Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς ειδοποίηση!

Σηµασία του συµβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"
Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές 
συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται µαζί µε τα 

άλλα απορρίµµατα. Χρησιµοποιήστε τα ειδικά σηµεία 
συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών 
συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν 
θα χρησιµοποιήσετε πια, εκεί. 
Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών επιδράσεων της 
λανθασµένης περισυλλογής απορριµµάτων, στο περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία. Έτσι συµβάλλετε στην 
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και άλλες µορφές 
αξιοποίησης των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Πληροφορίες σχετικά µε το πού να διαθέσετε 
αυτές τις συσκευές µπορείτε να λάβετε από τον δήµο ή τις 
δηµοτικές αρχές. 


