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NÁVOD NA POUŽITÍ VAFLOVAČE SEVERIN 
 
Výrobek: Vaflovač Severin WA 2103 
 
Výrobce: Severin 
 
Kód zboží: 227788016 

 
Vážený zákazníku, před použitím příslušenství si pečlivě přečtěte následující pokyny a 
uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které 
jsou seznámeny s těmito pokyny. 
 
Připojení k síťovému přívodu 
Přístroj by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. 
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačenému na štítku. Tento výrobek 
vyhovuje směrnicím CE o označování CE. 
 
Důležité bezpečnostní pokyny 

• Přístroj není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného 
systému dálkového ovládání. 

• Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájecího zdroje a zcela 
vychladl. 

• Abyste se vyhnuli riziku elektrického výboje, nepokládejte ho do vody. 

• Desky lze vyčistit měkkým navlhčeným hadříkem, měkkým štětcem nebo houbičkou. 

• Upozornění: Vnější povrchy spotřebiče jsou velmi horké během provozu. Vyvarujte se 
popálení. Nedotýkejte se žádných horkých částí, používejte pouze rukojeť. 

• Se spotřebičem si nesmějí hrát děti.  

• Děti nesmí provádět žádné úklidové nebo údržbářské práce na spotřebiči, pokud 
nejsou pod dohledem odpovědné osoby a musí být starší 8 let.  

• Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být v dostatečné vzdálenosti od dětí do 8 let. 
 
Upozornění 

• Pokaždé, když je přístroj použit, musí být hlavní těleso včetně napájecí šňůry, stejně 
jako veškeré namontované upevnění, důkladně zakryto. Pokud by například spotřebič 
spadl, nebo pokud by byla použita nadměrná síla k tažení napájecí šňůry, nesmí se již 
používat: dokonce i neviditelné poškození může mít nepříznivý vliv na provozní 
bezpečnost spotřebiče. 

• Nedovolte, aby se napájecí kabel uvolnil. 

• Vždy odstraňte zástrčku ze zásuvky - po použití, - v případě poruchy, - před čištěním 
zařízení. 
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• Při odpojování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí šňůru a vždy ji 
zajistěte. 

• Umístěte spotřebič na tepelně odolný povrch bez jakýchkoliv překážek. Neumisťujte 
spotřebič do blízkosti hořlavých materiálů. Nepoužívejte přístroj venku. 

• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý nebo stále horký. 

• Napájecí kabel musí být udržován v dostatečné vzdálenosti od horkých částí 
spotřebiče. 

• Za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo při nedodržení těchto předpisů 
nenese výrobce ani prodejce odpovědnost. 

• Nevhodné použití nebo nedodržení návodu k obsluze vede ke ztrátě záruky. 
 

 
Před prvním použitím 

• Uzavřený vaflovač by měl být předehřátý po dobu deseti minut. Termostat nastavte 
na nejvyšší stupeň. Tím se odstraní zápach, která se obvykle vyskytuje při prvním 
zapnutí vaflovače. 

• Z tohoto důvodu je třeba zajistit dostatečné větrání otevřením oken nebo 
balkónových dveří. 

• Přístroj potom vyčistěte, jak je popsáno v části Obecné ošetření a čištění.  
 
Příprava spotřebiče 

• Uzavřete vaflovač. 

• Připojte spotřebič do zásuvky.  

• Kontrolka teploty je červená. 

• Otočte regulátor termostatu na jeho maximální hodnotu. 

• Předehřejte vaflovač přibližně osm minut. Pak je připraven k použití. 

• Po dosažení přednastavené teploty svítí kontrolka teploty zeleně. 

• Otevřete vaflovač. 

• Před použitím by měly být destičky, lehce namazány malým množstvím oleje nebo 
tuku, který je speciálně určený ke smažení a může být ohříván na vysoké teploty. 

• Těsto nalijte do středu dolní desky. 

• Uzavřete horní víko a lehce ho zatlačte, aby se těsto rovnoměrně rozlilo. 

• Doba pečení je obvykle 2 až 3 minuty, v závislosti na povaze těsta a zvolené teploty. 

• Krátce po uložení těsta do vaflovače se kontrolka na ovládacím panelu teploty rozsvítí 
červeně. Zelené světlo se po dokončení procesu pečení opět zapne. 

• Aby nedošlo k poškození nepřilnavého povlaku, nepoužívejte žádné ostré nebo 
špičaté předměty, na vyjmutí hotových vaflí. 

• Zkontrolujte úroveň zbarvení. Pokud je vafle příliš světlá nebo příliš tmavá, nastavte 
jinou teplotu nebo čas pečení. 

• Do vaflovače vložte čerstvé těsto ihned po odstranění hotové vafle. 

• Po použití vyjměte zástrčku ze zásuvky a nechte otevřený spotřebič vychladnout. 
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Praktické tipy 

• Pokud je na těsto použito mléko, místo vody, vafle budou měkčí a tmavší. 

• Aby bylo dosaženo rovnoměrného prohřátí, všechny přísady by měly mít stejnou 
teplotu. 

 
Obecná péče a čištění 

• Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se spotřebič ochladí. 

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte 
jej do vody. 

• Nepoužívejte brusné či hrubé čisticí roztoky. 

• Vnější část přístroje očistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem, měkkým štětcem 
nebo houbičkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Nelepivé a snadno čistitelné desky.                  Variabilní termostat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Napájení a indikátory připravení k použití.           Úspora vertikálního úložiště.  
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