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NÁVOD NA POUŽITIE VAFLOVAČA SEVERIN 
 
Výrobok: Vaflovač Severin WA 2103 
 
Výrobca: Severin 
 
Kód zboží: 227788016 

 
Vážený zákazník, pred použitím príslušenstva si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a 
uschovajte si tento návod pre budúce použitie. Spotrebič môžu používať iba osoby, ktoré sú 
oboznámené s týmito pokynmi. 
 
Pripojenie k sieťovému prívodu 
Prístroj by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. 
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na štítku. Tento výrobok 
vyhovuje smerniciam CE o označovaní CE. 
 
Dôležité bezpečnostné pokyny 

• Prístroj nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo 
samostatného systému diaľkového ovládania. 

• Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájacieho zdroja a úplne 
vychladol. 

• Aby ste sa vyhli riziku elektrického výboja, neklaďte ho do vody. 

• Dosky možno vyčistiť mäkkou navlhčenou handričkou, mäkkým štetcom alebo 
hubkou. 

• Upozornenie: Vonkajšie povrchy spotrebiča sú veľmi horúce počas prevádzky. 
Vyvarujte sa popáleniu. Nedotýkajte sa žiadnych horúcich čiastí, používajte iba 
rukoväť. 

• So spotrebičom sa nesmie hrať deti. 

• Deti nesmie vykonávať žiadne upratovacie alebo údržbárske práce na spotrebiči, 
pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby a musí byť staršie ako 8 rokov. 

• Spotrebič a jeho napájací kábel musí byť v dostatočnej vzdialenosti od detí do 8 
rokov. 

 
Upozornenie 

• Zakaždým, keď je prístroj použitý, musí byť hlavné teleso vrátane napájacej šnúry, 
rovnako ako akékoľvek namontované upevnenie, dôkladne zakryté. Ak by napríklad 
spotrebič spadol, alebo ak by bola použitá nadmerná sila na ťahanie napájacej šnúry, 
nesmie sa už používať: dokonca aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivý 
vplyv na prevádzkovú bezpečnosť spotrebiča. 

• Nedovoľte, aby sa napájací kábel uvoľnil. 
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• Vždy odstráňte zástrčku zo zásuvky - po použití, - v prípade poruchy, - pred čistením 
zariadenia. 

• Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájaciu šnúru a vždy ju zaistite. 

• Umiestnite spotrebič na tepelne odolný povrch bez akýchkoľvek prekážok. 
Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých materiálov. Nepoužívajte prístroj 
vonku. 

• Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý alebo stále horúci. 

• Napájací kábel musí byť udržiavaný v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí 
spotrebiča. 

• Za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo pri nedodržaní týchto 
predpisov nenesie výrobca ani predajca zodpovednosť. 

• Nevhodné použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu vedie ku strate záruky. 
 
Pred prvým použitím 

• Uzavretý vaflovač by mal byť predhriaty po dobu desiatich minút. Termostat nastavte 
na najvyšší stupeň. Tým sa odstráni zápach, ktorý sa zvyčajne vyskytuje pri prvom 
zapnutí spotrebiča. 

• Z tohto dôvodu je potrebné zaistiť dostatočné vetranie otvorením okien alebo 
balkónových dverí. 

• Prístroj potom vyčistite, ako je popísané v časti Všeobecné ošetrenie a čistenie. 
 
Príprava spotřebiča 

• Uzavrite vaflovač. 

• Pripojte spotrebič do zásuvky. 

• Kontrolka teploty je červená. 

• Otočte regulátor termostatu na jeho maximálnu hodnotu. 

• Predhrejte vaflovač približne osem minút. Potom je pripravený na použitie. 

• Po dosiahnutí prednastavenej teploty svieti kontrolka teploty zeleno. 

• Otvorte vaflovač. 

• Pred použitím by mali byť doštičky, ľahko namazané malým množstvom oleja alebo 
tuku, ktorý je špeciálne určený na smaženie a môže byť ohrievaný na vysoké teploty. 

• Cesto nalejte do stredu dolnej dosky. 

• Uzavrite horné veko a ľahko ho zatlačte, aby sa cesto rovnomerne rozlialo. 

• Doba pečenia je zvyčajne 2 až 3 minúty, v závislosti od povahy cesta a zvolenej 
teploty. 

• Krátko po uložení cesta do vaflovače sa kontrolka na ovládacom paneli teploty 
rozsvieti červeno. Zelené svetlo sa po dokončení procesu pečenia opäť zapne. 

• Aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povlaku, nepoužívajte žiadne ostré alebo 
špicaté predmety, na vybratie hotových vaflí. 

• Skontrolujte úroveň sfarbenie. Ak je vafle príliš svetlá alebo príliš tmavá, nastavte inú 
teplotu alebo čas pečenia. 

• Do vaflovače vložte čerstvé cesto ihneď po odstránení hotové vafle. 
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• Po použití vyjměte zástrčku ze zásuvky a nechajte otvorený spotrebič vychladnúť. 
 
 
 
 
Praktické tipy 

• Ak je na cesto použité mlieko, namiesto vody, vafle budú mäkšie a tmavšie. 

• Na dosiahnutie rovnomerného prehriatia, všetky prísady by mali mať rovnakú 
teplotu. 

 
Všeobecná starostlivosť a čistenie 
 

• Pred čistením vyberte zástrčku zo zásuvky a počkajte, až sa spotrebič ochladí. 

• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou a neponárajte 
ho do vody. 

• Nepoužívajte brúsne či hrubé čistiace roztoky. 

• Vonkajšiu časť prístroja očistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou, mäkkým 
štetcom alebo hubkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Nelepivé a ľahko čistiteľné dosky.                     Variabilný termostat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Napájanie a indikátory pripravení na použitie.    Úspora vertikálneho uloženia. 
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