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Ogólnie 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może 
tego robić 
być używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj ją w bezpiecznym 
miejscu. Kiedy urządzenie zostanie podane 
innej osobie instrukcja obsługi powinna być do tego przekazywana 
osoba, 
zbyt. Używaj tylko urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zwracaj uwagę na informacje 
dotyczące bezpieczeństwa. Brak odpowiedzialności za 
szkody lub wypadki będą akceptowane, które są spowodowane przez nie 
zwracając uwagę na instrukcję obsługi. 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
• Urządzenie musi być podłączone tylko zgodnie z 
dane pokazane na etykiecie oceny. 
• Ze względów bezpieczeństwa nie wolno usuwać tabliczki znamionowej. 
• Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy przewód nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Czek 
to przed każdym użyciem! 
• Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. 
• Odłącz urządzenie po każdym użyciu lub w przypadku awarii. 
Jeśli wtyczka nie zostanie wyciągnięta, urządzenie zawsze pozostaje włączone. 
Ryzyko pożaru z powodu przegrzania! 
• Nie ciągnij za przewód. Nie ciągnij za krawędzie i nie zginaj się 
to za dużo. 
• Trzymaj przewód z dala od gorących części. 
• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat 
oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku 
doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące 
bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i zrozumiał wynikające z tego niebezpieczeństwa. 
Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki.  
Czyszczenie 
i konserwacja przez użytkownika nie może być przeprowadzana przez dzieci, chyba że mają 8 
lat lub więcej i są nadzorowane. 
• Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego. 
• Urządzenia nie wolno używać z timerem ani oddzielnie 
zdalny system! 
• Przy korzystaniu z przedłużacza przewodu zasilającego ważne jest, aby dzieci nie pociągały 
za sobą ani nie groziło potknięciem. Bęben kablowy 
zawsze należy rozwinąć. 
• Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu. 



• Nigdy nie zanurzaj 
urządzenie w wodzie. 
• Korzystaj z urządzenia nigdy po awarii, np. kiedy spadł 
w dół lub został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób. 
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie, które 
pochodzi z nieprzestrzegania instrukcji obsługi 
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• Aby uniknąć jakichkolwiek niebezpieczeństw, wszelkie naprawy w urządzeniu, np. wymiana 
sznurka, może być wykonana wyłącznie przez obsługę klienta. 
Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. 
• Urządzenie staje się gorące. Nie przesuwaj urządzenia, dopóki nie pojawi się 
ostygł! 
• Przed pierwszym użyciem: wyczyść wszystkie części - z wyjątkiem elementów grzejnych - i 
pozostaw do wyschnięcia. Aby usunąć zapach produkcji, 
pozwól urządzeniu się rozgrzać przez około 10 minut. Urządzenie może lekko zapalić w ciągu 
kilku minut. Następnie wyczyść 
płytki wilgotną ściereczką. 
• Uwaga! Urządzenie się nagrzewa. Niebezpieczeństwo poparzenia! Tylko 
używaj urządzenia na równej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni 
powierzchnia i zachowaj odległość co najmniej 70 cm od materiałów palnych. 
• Para z jedzenia może pojawić się pomiędzy płytkami. Zagrożenie 
oparzeń! 
 
Czyszczenie 
• Odłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia. 
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, wlewaj wody 
nad nim lub umieść go w zmywarce do naczyń. 
• Ze względów higienicznych urządzenie musi być czyszczone po każdym 
posługiwać się. 
• Wyczyść płytkę gofrową ręcznikiem papierowym. 
• Usuń resztki ciasta z zawiasu i obudowy. 
• Wytrzyj całe urządzenie wilgotną ściereczką. 
• Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani metalowych przedmiotów. 
• Do cięć i zadrapań na powłoce, wynikających z użycia, nie 
gwarancja może zostać złożona. 
• Z powodu oparów tłuszczu może odbarwić powierzchnię. 
 
Obszar roboczy: 
Ważne: nigdy nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub obok niej (np 
kuchenka). Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na temperaturę 
powierzchni 
i suche. Trzymaj go z dala od krawędzi powierzchni roboczych, aby nie mógł spaść w trakcie 
posługiwać się. 



 
Przygotowanie gofrów 
1) Usuń lejek z dolnej części urządzenia. Podłącz urządzenie zgodnie z 
na tabliczce znamionowej czerwona lampka świeci się stale i wskazuje, że urządzenie jest 
podłączone do źródła zasilania. 
2) Umieść lejek do napełniania na górnej części i zablokuj. Kiedy niebieska lampka zaświeci się 
osiągnięta temperatura. 
3) Umieść ciasto waflowe za pomocą miarki w leju do napełniania. Sprawdź 
stopień zbrązowienia po ok. 5 - 7 minut. Usuń lejek do napełniania za pomocą 
ruch obrotowy i usunąć pozostałe ciasto. 
4) Otwórz urządzenie i wyjmij gofry. Nie należy używać metalowych przedmiotów, aby tego 
uniknąć 
uszkodzenie powłoki. Zamknij urządzenie i umieść na nim lejek. Tak szybko jak 
niebieskie światło świeci, nowe ciasto można wypełnić. 
 
Prawidłowe usuwanie tego produktu 
To oznaczenie oznacza, że ??tego produktu nie należy usuwać razem z innymi 
odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla 
środowiska lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je 
poddać recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów 
materialnych. Wracać 
Twoje zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze 
sprzedawcą 
gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych 
recykling. 
Usuwanie opakowań: Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych. Proszę umieścić go w 
kosz recyklingu. 
Pudełko na prezenty: papier, należy umieścić w starym punkcie odbioru papieru. 
Plastikowe opakowania i folie należy zbierać w specjalnych pojemnikach do zbierania. 
 


