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Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να 
διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις 
διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιµο χώρο! 

 
Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και 
της συντήρησής της, γι’ αυτό αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιµο οδηγό.  
Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.  
Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισµοί που αφορούν την πρόληψη των 
ατυχηµάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. 
Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται 
πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες στα άτοµα που καταγίνονται µε την χρήση 
της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισµό της. 
 
 
1. Ασφάλεια 
 

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της 
τεχνολογίας. Ωστόσο µπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται 
ακατάλληλη ή µη σύµφωνη µε τους κανονισµούς χρήση. 

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις 
και τις συµβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
 
 
1.1 Οδηγίες χρήσης 
 

• Παρακαλώ, φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όταν η συσκευή να µεταδοθεί δε 
έναν τρίτο, πρέπει να του µεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. 

• ∆εν πρέπει να χρησινοποιείται η συσκευή εάν δεν λειρουργεί σωστά, έχει προκληθεί 
βλάβη, ή έπεσε στο πάτωµα. 

• Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιείται από τα παιδιά της ηλικίας από 8 χρονών 
καθώς και από τα πρόσωπα µε περιορισµένες κινητικές δυνατότητες και µε 
περιορισµένες δυνατότητες αισθητηρίων οργάνων καθώς και µε περιορισµένες 
νοητικές δυνατότητες µε λίγη εµπειρία και/ή γνώση, αν είναι υπό εποπτείας ή έχουν 
καταρτιστεί για ασφάλεια χρήσης της συσκευής και την έχουν καταλάβει. 

• Τα παιδιά δεν επιτρέπονται να παίζουν µε τη συσκευή.  
• ∆εν επιτρέπεται τα παιδία να καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης αν 

και είναι της ηλικίας πάνω από 8 χρονών. 

• Τα παιδία της ηλικίας κάτω από 8 χρονών δεν επιτρέπεται να παραµείνουν δίπλα 
στη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας. 
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• Την διατήρηση και επιδιόρθωση µπορούν να πραγµατοποιούν µόνο και µόνο οι 
ειδικοί, χρησιµοποιόντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Απαγορεύονται 
οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από µη ειδικούς.  

• ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από 
αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν καταστάσεις 
επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζηµιές της συσκευής ή σωµατικές 
βλάβες ατόµων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. 

• Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν 
επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισµοί που δεν 
έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή. 

• Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή µε τις πηγές θερµότητας ή άλλες 
κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεµµιέται από το 
τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να µην πατη θεί ούτε να µην 
µπερδευτεί από κανέναν. 

• Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισµένο, µπερδεµένο, συµπιεσµένο, 
πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωµένο. 

• Ποτέ µην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα πάνω στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

• Το καλώδιο απαγορεύεται να τοποθετείται πάνω σε χαλί ή σε άλλα θερµοµονωτικά 
υλικά. Το καλώδιο απαγορεύεται να σκεπάζεται. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται 
µακριά από χώρους εργασίας και απαγορεύεται να βυθίζεται στο νερό. 

• Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για πιθανά χαλάσµατά του. Ποτέ µην 
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο 
είναι χαλασµένο, τότε αποφεύγοντας κινδύνους, ζητήστε από µια εξειδικευµένη 
εταιρεία ηλεκτρικών να σας αλλάξει το καλώδιο. 

• ∆εν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής µε κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή 
διάταξης τηλεελέγχου. 

• Μην κινείτε ή αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. 

• Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο σε κλειστούς χώρους. 
 



 
 

 

- 256 - 

1.2 Επεξήγηση συµβόλων 
 

Σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήµατα σηµειώνονται 
στον οδηγό µε κατάλληλα σύµβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχηµα, σωµατική 
βλάβη, καθώς και υλικές ζηµιές, πρέπει να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες. 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!  
Αυτό το σύµβολο σηµαίνει άµεσο κίνδυνο το οποίο µπορεί να 
προκαλέσει σηµαντικά τραύµατα ή θάνατο.  

� Με σκοπό να αποφύγετε ατ αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο 
πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αυτό το σύµβολο ενηµερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που µπορεί να 
προκαλέσουν σηµαντικά τραύµατα ή θάνατο, 

� Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο 
πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Αυτό το σύµβολο σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις 
που µπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύµατα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας 
και/ή καταστροφή της συσκευής. 

� Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο 
πρέπει να παρακολουθήσετε τις αναφερόµενες οδηγίες. 

Ο∆ΗΓΙΑ! 
Αυτό το σύµβολο σηµαίνει συµβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να παρακο-
λουθήσετε µε σκοπό την αποτελεσµατική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής. 
 
1.3 Πηγές κινδύνου 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!  
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να 
παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 
 

� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι 
χαλασµένα, όταν η συσκευή δεν λειτουργεί οµαλά, είναι καταστραµµένη ή έπεσε.  
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασµένο τότε µε σκοπό να αποφύγετε το κίνδυνο 
πρέπει να το παραδώσετε στο κατάλληλο συνεργείο ή το εξειδικευµένο προσωπικό 
να το ανταλλάξει. 
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� Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας µόνο το φις.  

� Ποτέ µην µεταφέρετε, σέρνετε ή ανυψώνετε τη συσκευή πιάνοντας το καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

� Ποτέ µην ανοίξετε το περίβληµα της συσκευής. Σε περίπτωση που χάλασαν οι 
ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαµορφώθηκαν οι ηλεκτρικές ή µηχανικές κατασκευές της 
συσκευής υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

� Ποτέ µην βυθίζετε το φις µέσα τσο νερό ή άλλα υγρά. 

� Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να 
προσέχετε το νερό για να µη διαπεράσει µέσα στη συσκευή. 

� Ποτέ µην χειρίζεστε τη συσκευή µε µουσκεµένα χέρια ή στεκόµενοι πάνω σε ένα 
υγρό δάπεδο. 

� Βγάλτε το φις από την πρίζα  

- όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, 
- όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής, 
- πριν από καθαρισµό της συσκευής. 

 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!  
Κίνδυνος ασφυξίας! 

� Εµποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές σακούλες και 
εξαρτήµατα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά.  

 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Κίνδυνος εγκαύµατος! 

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να 
παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 
 
� Όταν ψήνετε οι επιφάνειες ψησίµατος και εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής 

ζεσταίνονται πολύ. ∆εν επιτρέπεται να αγγίζετε αυτές τις επιφάνειες γιατί υπάρχει 
κίνδυνος εγκαύµατος.  

� Ακόµη όταν σβήσετε τη συσκευή οι επιφάνειες ψησίµατος είναι ζεστές ππολύ καιρό. 
Πρέπει να περιµείνετε να ψύξει η συσκευή και µόνο τότε να τη καθρίσετε ή να τη 
µεταφέρετε σε ένα άλλο τόπο.  
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! 

Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της συσκευής υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή 
έκρηξης λόγω ανάφλεξης του περιεχοµένου της συσκευής.  
Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει 
να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 
 
� Ποτέ µην τοποθετείτε κανένα αξεσουάρ κουζινας, καµία πετσέτα, κανένα χαρτί κλπ. 

πάνω στις επιφάνειες ψησίµατος όταν η συσκευή λειτουργεί. Αυτό προκαλέι κίνδυνος 
πυρκαγιάς και µππορεί να νχαλάσει τη συσεκυή. 

� Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή δίπλα στις εύφλεκτες υλικές ( π.χ. βενζίνη, 
οινόπνευµα, αλκοόλ κλπ.). Αυτές εξατµίζονται από τη ζέστη και όταν έχουν επαφή µε 
πηγή ανάφλεξης πιαθανώς να προκαλούν σηµαντικές ατοµικές και υλικές ζηµιές. 

 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
� Ποτέ µην αφήνετε τη συσκευή χωρίς έλεγχο όταν λειτουργεί. 

� Ποτέ µην πλένετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της µέσα στο πλυντήριο πιάτων. 
 
 
1.4 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό 
 

Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται µόνο όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή 
σύµφωνα µε τον προορισµό της. 

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόµη και η συναρµολόγηση και η συντήρησης µπορεί να 
εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευµένο τµήµς σέρβις. 

Σίδερο για βάφλες προορίζεται µόνο για ψήσιµο βαφλών. 
 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισµό χρήση της συσκευής 
απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισµό της. 
Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των 
συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα χρήσης 
αντίθετης µε τον προορισµό της συσκευής. 
Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της 
συσκευής µε τρόπο αντίθετο στον προορισµό της έχει µόνο και µόνο χρήστης. 
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2. Γενικές πληροφορίες  
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 
 

Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν µε βάση έγκυρους 
κανονισµούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και µηχανικές γνώσεις, καθώς και µε τη δική 
µας γνώση και εµπειρία πολλών ετών. 
Επίσης οι οδηγίες χρήσης µεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. ∆εν µπορούµε 
όµως να είµαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της µετάφρασης. Γι’ αυτό είναι καθαριστικά 
χρήσιµη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερµανικά. 
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού µοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και 
χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγµάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε 
µπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά µε τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την 
ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!  
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: 

- Το να µην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισµού της συσκευής, 
- το να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε τον τρόπο άλλο από τον προορισµός της συσκευής, 
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, 
- Το να χρησιµοποιήσετε µην προβλεπόµενα ανταλλακτικά. 

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιµες για όσους χρησιµοποιούν τη συσκευή. ∆ιατηρούµε το 
δικαίώµα να προσαρµώζουµε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειµένου να βελτιώνονται 
οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 
 

2.2 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 
 

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές 
περιέχουν προστατεύονται από τους νόµους περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χωρίς 
την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχοµένου 
των οδηγιών ή µέρους αυτών σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 
και η χρήση του ή/και διανοµή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωµάτων συνεπάγεται 
υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης. Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να 
διεκδικούµε πρόσθετες παροχές.  

Ο∆ΗΓΙΑ! 
Τα στοιχεία, κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον 
οδηγό προστατεύονται από τους νόµους περί πνευµατικής και βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας. Κάθε µη νόµιµη χρήση τιµωρείται.  
 
2.3 ∆ήλωση Συµµόρφωσης 
 

 

Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το επιβεβαιώνουµε στη ∆ήλωση Συµµόρφωσης WE. Σε περίπτωση 
ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουµε την κατάλληλη ∆ήλωση 
Συµµόρφωσης. 
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3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 
3.1 Έλεγχος παράδοσης 
 

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αµέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη 
και αν έχουν προκληθεί ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ολοφάνερες ζηµιές λόγω µεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή 
µπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. 

Τον χαρακτήρα της ζηµιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής 
του µεταφορέα. Εποµένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. 

Αόρατες ζηµιές πρέπει να δηλώσετε αµέσως µετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις 
αποζηµιώσεων µπορούν να υποβάλλονται µόνο την προβλεπόµενη για απαιτήσεις 
απαιτήσεις. 
 
 

3.2 Συσκευασία 
 

Παρακαλούµε να µη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για 
την αποθήκευση, τη µεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό µας κέντρο 
επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε 
προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.  

Ο∆ΗΓΙΑ! 
Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισµούς που 
ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.  

Παρακαλούµε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν 
κάποια εξαρτήµατα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών.  
 
 

3.3 Αποθήκευση 
 

Η συσκευασία πρέπει να παραµένει κλειστή µέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον 
τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.   

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
 

- µην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, 

- να την αποθηκεύετε στο ξηρό µέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, 

- µην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,  

- να την προστατεύετε από τον ήλιο,  

- να αποφευχθούν οι µηχανικές διαταραχές,  

- σε περίπτωση µακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις µήνες), 
χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων και της συσκευασίας.  
Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί. 
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4. Τεχνικές προδιαγραφές 
4.1 Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

① Περίβληµα  

② Κάλυµµα 

③ Βάση 

④ ∆ίσκος  

⑤ Πάνελ χειρισµού 

⑥ Χειρολαβή καπακιού  

⑦ Στερέωση του σιδέρου για βάφλες 

⑧ Επάνω επιφάνεια ψησίµατος  

⑨ Κρέµασµα του σιδέρο για βάφλες 

⑩ Κάτω επιφάνεια ψησίµατος 

① 

② ⑥ 

③ 

⑤ 

④ ⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑩ 
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Πάνελ χειρισµού 
 

 
 
 

 
 

⑪ Οθόνη / κουµπί SET 

⑫ Πράσινη λυχνία 

⑬ Πορτοκαλιά λυχνία 

⑭ Κουµπί START / STOP  

⑮ Μείωση τιµής  

⑯ Αύξηση τιµής  

⑰ ∆ιακόπτης τροφοδοσίας ON / OFF 

 
4.2 Τεχνικά στοιχεία 
 

Ονοµασία Σίδερο για βάφλες «Deluxe» 

Κωδ. είδους: 370164 

Κατασκευή: Επιφάνειες ψησίµατος: χυτοσίδηρος, 
περίβληµα: ανοξείδωτος χάλυβας 

Φάσµα θερµοκρασίας: 125 °C - 230 °C 

Μέηγεθης της βάφλας: Ø 170 mm, ύψος 35 mm 

Τιµή παροχής: 1,0 kW / 220-240 V 50/60 Hz 

∆ιαστάσεις:  πλάτος 250 x βάθος 495 x ύψος 385 mm 

Βαρος: 10,5 kg 

Αξεσουάρ: δίσκος, πλάτος 250 x βάθος 280 mm 

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! 

⑯ ⑮ ⑰ ⑭ 

⑬ 

⑫ 

⑪ 
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5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 
5.1 Εγκατάσταση 
 
Τοποθέτηση 

 
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
� Ποτέ µην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα 

προειδοποιητικά σύµβολα. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια ίσια, σταθερή και αδιάβροχη βάση που είναι 
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. 

• Η επιφάνεια της συσκευής πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιµη και αρκετά µεγάλη. 
Από πίσψ, δεξία και αριστερά πρέπει να κρατήσετε την απόσταση 15 cm και από 
πάνω και΄εµπρός την απόσταση 50 cm και έτσι εξασφαλίζετε ,αοι αποτελεσµατική 
χρήση της συσκευής και εξασφαλίζετε κατάλληλη κυκλοφορίας αέρα. 

• Ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα υγρό ή µουσκεµένο τόπο. 

• Ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε µια εύφλεκτη επιφάνεια. 

• Ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρικές θερµάστρες, 
θερµαντήρες ή άλλες πηγές θερµότητας. 

 
 
Σύνδεση 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή µπορεί να προκαλέσει 
τραύµατα!  
Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του τοπικού ηλεκτρικού 
δικτύου µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική 
πινακίδα). Συνδέστε τη συσκευή µόνο αν αυτά είναι πλήρως συµβατά!  
Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί µόνο σε κατάλληλα εγκατεστηµένες 
µονές πρίζες µε τον επαφέα ασφάλειας.  
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας το σύρµα, πάντα 
πρέπει να το τραβάτε πιάνοντας το φις. 
 

• Ηλεκτρικο κύκλωµα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από τουλάχιστον 16A. 
Να συνδέετε τη συσκευή µόνο αµέσως σε µια πρίζα τοίχου, δε µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το φις εί ναι εύκολα διαθέσιµο και να το 
αποσυνδέσετε εύκολα από την τροφοδοσία γρήγορα. 
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5.2 Χρήση 
 

Πριν από την πρώτη χρήση 
 

• Πριν από την πρώτη χρήση καθαρίστε τη συσκευή σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
βρίσκονται στο κεφάλαιο 6. «Καθαρισµός" . 

• Πριν από την πρώτη χρήση να ζεστάνετε τη συσκευή χωρίς ζύµη (κεφάλαιο «Ενεργ-
οποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής»). Λόγω υπαρχόντων υπολοίπων 
εργοστασίου όταν ζεσταίνετε τη συσεκυή µπορεί να δηµιουργηθεί ένας κάπνος. Αυτός 
όµως δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για το χρήστη και δεν είναι κανένα σύµπτωµα 
δυσλειτουργίας της συσκευής. Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισµό όταν ζεσταίνετε τη 
συσκευή για τη πρώτη φορά. 

• Περιµείνετε να ψύξει η σθσεκυή. Χύστε λίγο λάδι πάνω στο χαρτί κουζίνας και έτσι να 
λουστράρετε τιςι επιφάνειες ψησίµατος. Με τέτοιο τρόπο η επιφάνειες ψησίµατος είναι 
προετοιµασµένες για ψήσιµο. 
 

Ενεργοποίηση και ζέσταµα τςη συσκευής 
 

• Ετοιµάστε τη ζύµη για βάφλες παρακολουθώντας τη συνταγή σας ή τη συνταγή που 
σας προσφέρπουµε (κεφάλαιο «Οδηγίες χρήσης και συµβουλές»).  

• Ετοιµάστε τη συσκευή. Τοποθετήστε το δίσκο στο κάτω µέρος της συσκευής. Όταν η 
συσκευή λειτουργεί πάντα πρέπει να χρησιµοποιείτε το δίσκο για να µην µπούνε 
µέσα στη συσκευή τα υπόλοιπα της ζύµης ή του λίπους.  

• Κλείστε το καπάκι της συσκευής (η λαβή προς τα πάνω). 

• Συνδέστε τη συσκευή στη µονή, κατάλληλα συναρµολογηµένη υποδοχή και 
ενεργοποιήστε τη µε χρήση του διακόπτη ON/OFF. Τότε εκπέµπεται ακουστικό 
σήµα και ενεργοποιείται η πράσινη λυχνία. 

• Προγραµµατίστε τις κατάλληλες τιµές χρόνου και θερµοκρασίας σύµφωνα µε το 
παράγραφο «Αλλαγή προγραµµατισµού». Εποµένως πατήστε το κουµπί START / 
STOP και αρχίστε να ζεσταίνετε τη συσκευή χωρίς τη ζύµη µε προγραµµατισµένες 
τιµές θερµοκρασίας και χρόνου. 

Ο∆ΗΓΙΑ! 
Πριν να αρχίσετε να ψήντε τι βάφλες πρέπει να ζεστάνετε τη συσκευή µέχρι να 
φτάσει την κατάλληλη θερµοκρασία για ναέχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα 
ψησίµου. 

 

• Όταν διαρκεί η φάση ζεστάµατος  πράσινη λυχνία λάµπει. Αφού η προγραµµατισµένη 
θερµοκρασία να επιτευχθεί η λυχνία αρχίζει να σβήνει και η πορτοκαλιά λυχνία αρχίζει 
να λάµπει.  

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Ζεστή επιφάνεια!  
Όταν ψήνετε οι επιφάνειες ψησίµατος και εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής 
ζεσταίνονται πολύ. Για να αποφύγετε έγκαυµα να µην αγγίζετε αυτές τις 
επιφάνειες και να πιάνετε τη συσκευή που λειτουργεί µόνο µε τη χειρολαβή και 
να χρησιµο-ποιείτε µόνο τα εξαρτήµατα χειρισµού (διακόπτης ON/OFF, τα 
κουµπιά χειρισµού). 



 
 

 

- 265 - 

Αλλαγή προγραµµατισµού 
 

• Μπορείτε να αλλάξετε τις αξίε θερµοκρασίας και χρόνου όποτε θέλετε. Σηµαντική 
πληροφορία: Όσο υψηλή είναι η προγραµµατισµένη θερµοκρασία τόσο µεγάλος 
είναι χρόνος ψησίµατος και οι βάφλες χρωµατίζονται. 

• Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το ακουστικό σήµα εκπέµπεται τρεις φορές, η πράσινη 
λυχνία ενεργοποιείται και πάνω στην ψηφιακή οθόνη προβάλλεται προγραµµατισµένος 
χρόνος. 

• Τώρα µπορείτε να αλλάξετε το προγραµµατισµό χρόνου και θερµοκρασίας σύµφωνα 
µε τις παρακάτω οδηγίες.  

 
 

Θερµοκρασία 
  

→ Πατήστε το κουµπί SET και κρατήστε το πατηµένο.  

→ Ταυτόχρονα πατήστε το κουµπί START / STOP. Να προβληθεί η 
προγραµαµτισµένη θερµοκρασία.  

→ Για να αλλάξετε τον προγραµµατισµό να πατήστε το κουµπί «+» ή «-» τόσο 
καιρό όσο χρειάζεται να προβληθεί τη ζητούµενη θερµοκρασία σας πάνω στην 
ψηφιακή οθόνη. 

 
 

Χρόνος 
 

→ Πατήστε το κουµπί SET. Να προβήθεί ο προγγραµµατιισµένος χρόνος. 

→ Πατήστε και κρατήστε το κουµπί «+» ή «-». Ο προγραµµατισµός αλλάζει µε 
χρήση των κουµπιών START / STOP. Πατήστε το κουµπί µέχρι να προβληθεί ο 
ζητούµενος χρόνος πάνω στην οθόνη. Πατήστε κα να κρατήσετε πατηµένο το 
κουµπί START / STOP ο χρόνος ππάνω στην οθόνη µπορεί να αλαχτεί πιο 
γρήγορα. 

→ Όταν πάνω στην οθόνη να προβληθεί ο ζητούµενος χρόνος τότε πρέπει να 
απελευθερώστε όλα τα κουµπιά.  

→ Εποµένως πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόγραµµα µε καινούριους 
προγραµµατισµούς χρησιµοποιώντας το κουµπί START / STOP.  

→ Πάνω στην οθόνη να προβληθεί η αντίστροφη µέτρηση του προγραµαµτισµένου 
χρόνου. Όταν να επιτευχθεί η τιµή «0» να ακπουστεί το συνεχές ακουστικό σήµα. 
Πατήστε το κουµπί START / STOP για να τελειώσετε προγραµαµτισµό.  
Το ακουστικό σήµα να σταµατήσει να εκπέµπεται και πάνω στην οθόνη να 
προβληθεί ξανά ο προγραµατισµένος χρόνος. 

Ο∆ΗΓΙΑ! 
Ταλευταία προγραµµατισµένες αξίες θερµοκρασίας και χρόνου είναι 
καταγραµµένες µέχρι να αλλαχτούν. Οι τιµές να µείνουν στη µνήµη ακόµη 
όταν απανεργοποιείτε τη συσκευή. 
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Ψήσιµο βαφλών 
 

• Αφού η ζέσταµα τελειώσει, εκπέµπεται συνεχές ακουστικό σήµα. Η πράσινη λυχνία 
σβήνει και η πορτοκαλιά λυχνία ενεργοποιείται. Πατήστε το κουµπί START-/STOP. 
Τώρα µπορείτε να αρχίσετε να ψήνετε γκόφρες.  
 

• Κρατώντας τη λαβή ανοίξτε το καπάκι και να επιβεβαιωθείτε ότι 
είιναι αλοκλήρως ανοιχτό. Αντίθετα το καπάκι µπορεί να πέσει 
και να προκαλέσει τραύµατα.  

• Τοποθετήστε την προετοιµασµένη ζύµη πάνω στη ζεσατµένη 
κάτω επιφάνεια ψησίµατος. Βάλτε ίσια τη ζύµη µ χρήση ενός 
κουταλιού στην κατεύθυνση από µέσα προς το κέντρο της 
επιφάνειας ψησίµατος. Πρέπει να προσέξετε το κατάλλληλο 
ποσό ζύµης. Η υπερβολική ζύµη να βγει έξω από τη συσκευή 
µέσω των πλευρικών επιφανειών της συσκευἠς. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύµατος! 
 

Όταν ψήνετε το ζεστό λίπος ή ζεστή ζύµη µπορεί να εκτοξεύσουν από τις 
επιφάνειες ψησίµατος ή ζεστός ατµός µπορεί να βγεί έξω. Για να αποφύγετε 
τον κίνδυνο εγκαύµατος πρέπει να προσέξετε τη συσκευή να µένει πάντα στην 
ασφαλή απόσταση από τους ανθρώπους. 

 

▶ 
 

• Κλείστε το καπάκι πιάνοντάς το µε λαβή και περιστρέψτε το ανά 180º δεξιοστρόφως 
(λαβή προς τα κάτω). Έτσι το καπάκι µπλοκάρει και να µην ανοίξει. 

• Η περιστροφή ισοπεδώνει τη ζύµη πάνω στις επιφάνειες ψησίµατος και έτσι να 
λάωετε τα καλύτερα αποτελέσµατα ψησίµατος.  

Ο∆ΗΓΙΑ! 
Πρέπει να κλείστε τη συσκευή όσο γρήγορα γίνεται. Έτσι η ζύµη να µην 
ψύξει και οι βάφλες χρωµατίζονται ίσια από πάνω και από κάτω. 

 

• Πατήστε το κουµπί START / STOP για να αρχίσετε να ψήνετε. Ο χρόνος που µένει 
µέχρι το τέλος να προβληθεί ππάνω στην οθόνη και να προβληθεί η ντίστροφη 
µέτρηση. 
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▶ 
 

• Μετά από πέρασµα του προγραµµατισµένου χρόνου («0»πάνω στην οθόνη) να 
ακουστεί το συνεχές ακουστικό σήµα που σηµαίνει ότο το ψήσιµο τελείωσε. Πατήστε 
το κουµπί START / STOP για να τεελιώσετε να ψήνετε.  

• Πιάνοντάς τοκαπάκι µε λαβή περιστρέψτε το ανά 180º αριστεροστρόφως (λαβή προς 
τα πάνω). Το µπλοκάρσιµα να απελευθερωθεί και τότε να µπορέσετε να ανοίξετε το 
καπάκι. 

• Πιάνοντας τη λαβή ανοίξτε το καπάκι και βγάλτε έξω τη 
βάφλα προσεκτικά. Για να βγάλετε έξω τη βάφλα 
χρησιµοποιήστε µια ξύλινη ή ππλαστική σπατούλα.  

• Ποτέ µη χρησιµοποιείτε κανένα κοφτερό, µυτερό ή 
µεταλλλικό αντικείµενο γιατί αυτά µπορούν να 
χαλάσουν την επιφάνεια ψησίµατος.  

• Τοποθετήστε έξω την έτοιµη βάφλα πάνω σε µια 
σχάρα να ψύξει.  

• Αµέσως µτά να βγάλετε τη βάφλα µπορείτε να γεµίσετε 
τη συσκευή µε τη ζύµη. Να ψήσετε τις βάφλες 
σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες. 

• Αφού τελειώσετε να ψήνετε τις βάφλες απενεργοποίηστε τη 
συσκευή χρησιµοποιώντας το διακόπτη ON/OFF και 
απούνδέστε τη από τη ηλεκτρική πρίζα (βγάλτε το φις!).  

 

Οδηγίες χρήσης και συµβουλές 
 

• Πρέπει να βάλετε και να αφήσετε τα συστατικά της ζύµης στη θερµοκρασάι δωµτίου, 
Μόνο µετά πέρασµα χρόνου µπορείτε να αρχίσετε να κάνετε τη ζύµη. 

• Η ζύµη να είναι πιο σπογγώδης αν το αλεύρι είναι κοσκινισµένο. 

• ∆αιχωρίστε το ασπράδι από τον κρόκο. Πρώτα προσθέστε τον κρόκο στη ζύµη. 
Χτυπήστε το ασπράδι και στο τέλος προσθέστε προσεκτικά τον αφρό και να µην 
αναµείψετε τη ζύµη. Έτσι η ζύµη και εποµένως και οι βάφλες να είναι πιο 
σπογγώδεις. 

• Μην λειώσετε το βούτυρο στην υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία. Προσθέστε το 
µέσα στη ζύµη όταν είναι λίγο πιο κρύο. 
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• Όταν έχετε τη συνταγή µε το γάλα µπρείτε να βάλετε το αεριούχο νερό στη θέση του. 
Έτσι να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε λιγότερο ποσό τεχνητή ζύµη γιατί το αεριούχο 
νερό περιέχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα και λειτουργεί όπως η τεχνητή ζύµη. 

• Αφήστε τη ζύµη τουλάχιστον για µισή ώρα και µετά το πέρασµα αυτού του χρόνου 
αρχίστε να βάζετε τη ζύµη στη συσκευή. Πρέπει να χρησιµοποιήσετε όλη τη ζύµη 
µόνο µια φορά. Μην αποθηκεύετε τη ζύµη πολύ καιρό. 

• Τα πρόσθετα όπως καρύδια, αρωµατική ύλη κλπ. προσθέτονται στη ζύµη στο τέλος. 

• Οι βάφλες έχουν την καλύτερη γεύση αµέσως όταν τις βάζετε από το σίδερο γαι 
βάφλες. Μπορείτε να τις σερβίρετε µε π.χ. ζάχαρη, µέλι, σιρόπι, παγωτά κλπ. 

• Για ναλάβετε τραγανιτές βάφλες πρέπει να τα βάζετε σε µια σχάρα να ψύξουν µια 
διπλή στην άλλη. Όταν βάζετε τις βάφλες µια πάνω ατην άλλη µπορούν να γίνου 
µαλακές. 

• Μπορείτε να καταψύξετε τις έτοιµες, κρύες βάφλες. Για να µην κολληθούν πρέπει να 
βάλετε το χαρτί για ψήσιµο µεταξύ τους ή ένα ειδικό χαρτί-διφθέρα και εποµένως να 
τις καταψύξετε στα κατάλληλα δοχεία.  

• Μετά βγάλτε τις βάφλες από το ψυγείο και να τις αποψύξετε στη θερµοκρασία 
δωµατίου. Πριν να σερβίρετε τις βάφλες να τις ζεστάνετε στο φούρνο στη θερµοκρασία 
περίπου 100 °C. Πρέπει να τα βάλετε στο δοχείο µε καπάκι ή να τις τυλίξετε µε φύλλο 
αλουµινίου. Τότε οι βάφλες να γίνουν ξηρές στη υψηλή θερµοκρασία.  

 
 
Συνταγή για ττραγανιστές βάφλες (περίπου 10 τεµάχια) 
 
500 g αλέυρι 

300 g ζάχαρη 

400 g βούτυρο 

6 τεµ. αυγά 

2 πακέτο ζάχαρη µε άρωµα βανίλιας 

½ κουτάλι τεχνητή ζύµη ή σόδα µεγειρικής 

πρέζα αλάτι 

 
Αναµείξτε σε ένα κύπελλλο το αλεύρι, τη τεχνητή ζύµη (ή τη σόδα µεγειρικής), το αλάτι, 
τη ζάχαρη και τη ζάχαρη µε άρωµα βανίλιας και κάντε µέσα του µείγµατος µαι τρύπα. 

Λειώστε το βούτυρο και να το αναµείξετε µε τα αυγά. Εποµένως να το βάλετε όλο µέσα 
στη τρύπη της ζύµης και να το αναµείξετε µέχρι να λάβετε όµαλη ζύµη. 

Πριν να χρησιµοποιήσετε τη ζύµη αφήστε τη για τουλάχιστον µισή ώρα. Να ψήσετε τι 
βάφλες στη θερµοκρασία 200 °C κατά. 1,5 – 2 λεπτά.  
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6. Καθαρισµός 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Πριν από καθαρισµό αποσυνδέστε τν συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία 
(βγάλτε το φις!) 
Η συσκευή δεν προορίζεται για να ξεπλυθεί στο άµεσο ρεύµα του νερού. Σχετικά 
µε αυτό καθαρισµός της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνει στο ρεύµα του νερού 
υπό πίεση! Προσέξτε να µην διαπεράσει το νερό µέσα στη συσκευή. 

 
Καθαρισµός της συσκευής 
 

o Πρέπει να πλένετε τη συσκευή µετά από κάθε χρήση. 

o Απενεργοποιήστε τη συεκευή µε το διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε τη από την 
πρίζα (βγάλτε το φις!). Πριν να αρχίσετε να καθαρίζετε τη συσκευή παραµείνετε να 
ψύξει.  

o Αφαιρέστε τα υπόλοιπα της ζύµης από τις επιφάνειες ψησίµατος µε το χαρτί κουζίνας 
όταν η συσκευή είναι ακόµη ζεστή. Για να αφαιρέσετε τα σκληρά υπόλοιπα ψησίµατος 
από τις επιφάνειες ψησίµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη πλαστική βούρτσα.  

o Να κατθαρίζετε τις επιφάνειες ψησίµατος στεγνά ή µε υγρό ύφασµα. Πρέπει να 
σιγουρευτείτε ότι µέσα στη συσκευή δεν υπάρχει υγρασία, λάδι ή λίπος. 

o Για να καθαρίζετε τις επιφάνειες ψησίµατος ποτέ µην χρησιµοποιείτε κανένα µεταλλικό 
ή κοφτερό αντικείµενο. Πρέπει να θυµηθείτε ότι γδάρισµα της επιφάνειας ψησίµατος 
επηρεάζουν απόδοση της συσκευής.  

o Ποτέ µην καθαρίζετε τη συσκευή µε καθαρίστικά µέσα που ξύνουν την επιφάνεια. 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το σπόγγο ή άλλο καθαριστικό µέσο που τρίβει την 
επιφάνεια π.χ. καθαριστικά για κατσαρόλες. 

o Ποτέ µην πλένετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της µέσα στο πλυντήριο πιάτων. 

o Βγάλτε το δίσκο και να το ξεπλύνετε µε ζεστό νερό µε λίγο ελαφρύ καθαριστικό µέσο. 

o Να καθαρίζετε την επιφάνεια µε ένα µαλακό ύφασµα µε απορρυπαντικό για τα πιάτα. 
Να το σκουπίζετε µε υγρό ύφασµα. Εποµένος, να στεγνώσετε τη συσκευή ακριβώς. 

o Πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο το µαλακό ύφασµα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε κανένα 
καθαριστικό µέσο που µπορεί να ξύσει την επιφάνεια της συσκευής. 

 
 
Φύλαξη της συσκευής 
 

o Αν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται κατά πολύ καιρό, πρέπει να τη καθαρίσετε 
ακριβώς –σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες -και να τη φυλάξετε σε ένα στεγνό, 
καθαρό, ασφαλή τόπο που είναι ανθεκτικό στην παγωνιά ή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και δεν είναι διαθέσιµο για τα παιδιά.  

o ∆εν επιτρέπεται να τοποθετείτε βαριά πράγµατα πάνω στη συσκευή. 
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7. Ανακύκλωση 
 

Παλιές συσκευές 
 

Όταν θα τερµατιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί 
σύµφωνα µε διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριµένη χώρα. Προτείνουµε να επικοινωνήσετε 
µε ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή µε υπεύθυνους δήµου στο θέµα της ανακύκλωσης. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν 
παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να µην 
µπορεί να ξαναλειτουργίσει. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε 
τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισµού και να κόψετε το καλώδιο. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
 

 

Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει 
να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί 
κανονισµοί.  
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