
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARAT DE PREPARAT VAFE 
 
 
 

Instrucțiuni de utilizare  
Model 48205 



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 48205 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Putere nominală:    700 W, 230 V~, 50/60 Hz  
Plăci de coacere:   Aluminiu turnat sub presiune, înveliș anti-lipire 

 

Mâner: Izolat  
Dimensiuni: Aprox. 30,6 x 12,7 x 9,6 cm (lățime/adâncime/înălțime)   

Greutate: Aprox. 1,2 kg 

Cablu de alimentare: Aprox. 70 cm 
 

Dimensiune vafă:               Aprox. 108 x 108 mm 
 

Caracteristici: Sistem de coacere la 180°, mâner termorezistent, picioare 
antiderapante, circuit de protecție la supraîncălzire, posibilitate de 
depozitare cu economisirea spațiului, indicatoare. 

 
Accesorii: Manual de instrucțiuni cu rețete 

 
Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse 
modificării fără notificare prealabilă. 

 
EXPLICAREA SIMBOLURILOR 

 
Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau 
deteriorarea aparatului. 

 
Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice 
moment acestui pericol. 

 
 

 PRECAUȚII IMPORTANTE 
  

Curățarea și întreținerea de către utilizator 
nu trebuie efectuate de către copii 
nesupravegheați. 

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le 
la îndemână pentru a le putea consulta în 
viitor. 
1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu 

vârste peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale și mintale 
reduse sau fără experiență și cunoștințe 
dacă sunt supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la modul de utilizare a 
aparatului în siguranță și dacă înțeleg 
pericolele pe care le implică. Copiii nu se 
vor juca cu aparatul. 

2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie 
ținuți la distanță cu excepția cazului în 
care sunt supravegheați în mod continuu. 

3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să 
pornească și să oprească aparatul numai cu 
condiția ca acesta să fi fost așezat sau 
instalat în poziția normală de funcționare și 
cu condiția să fie supravegheați ori instruiți 
cu privire la modul de utilizare a aparatului 
în siguranță și cu condiția să înțeleagă  
pericolele implicate.  

 



 

Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor 
conecta aparatul la priză, nu vor regla sau 
curăța aparatul și nu vor efectua 
operațiuni de întreținere. 

4. ATENȚIE – Unele componente ale acestui 
produs pot deveni foarte fierbinți și pot 
cauza arsuri. Acordați atenție deosebită în 
cazul în care sunt prezenți copii sau 
persoane vulnerabile. 

5. Copiii trebuie supravegheați pentru a 
garanta că nu se joacă cu aparatul. 

6. Conectați aparatul numai la o priză de 
alimentare cu curent alternativ (CA) a 
cărei tensiune corespunde cu tensiunea 
de pe plăcuța cu caracteristici nominale. 

7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un 
temporizator extern sau un sistem de 
control la distanță. 

8. Nu scufundați niciodată aparatul sau 
cablul de alimentare în apă sau alte 
lichide. 

9. Nu curățați aparatul în mașina de spălat 
vase. 

10.   Nu lăsați niciodată aparatul 
nesupravegheat atunci când acesta este 
în funcțiune și niciodată la îndemâna 
copiilor. 

11.   Scoateți aparatul din priza de perete după 
utilizare, înaintea curățării și atunci când 
apar probleme în timpul funcționării. 

12.   Așezați aparatul pe o suprafață ordonată 
și orizontală. Nu așezați și nu utilizați 
niciodată aparatul și cablul de alimentare 
în apropierea unor suprafețe fierbinți. 

13.   Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul 
de alimentare cu mâinile ude. 

14.   Acest aparat este destinat utilizării 
domestice și similare, cum ar fi: 

 zone de tip bucătărie pentru 
personalul din magazine, birouri și 
alte medii de lucru; 

 întreprinderi agricole; 
 de către clienți în hoteluri, moteluri și 

alte unități de cazare; 
 pensiuni și case de vacanță. 

15.     Utilizați aparatul numai în interior. 
16.   Întindeți cablul de alimentare complet 

înaintea utilizării aparatului.  Asigurați-vă 
că cordonul de alimentare nu atârnă 
peste marginea blatului, întrucât acest 

lucru poate cauza accidente, de exemplu 
în cazul în care copiii mici ar trage de 
cablu. 

17.   Nu înfășurați niciodată cablul de 
alimentare în jurul aparatului, ci în jurul 
compartimentului de depozitare aflat în 
partea de jos a suportului. 

18.   Scoateți întotdeauna cablul de alimentare 
din priza de perete trăgând de ștecher, 
niciodată de cablu. 

19.  Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu 
atinge aparatul fierbinte. 

20.  Nu utilizați aparatul în apropierea 
lichidelor inflamabile. Pericol de incendiu! 

21.   În timpul funcționării aparatul devine 
fierbinte! Utilizați mânerele sau toartele 
atunci când mutați aparatul. 

22.   Nu lăsați aparatul nesupravegheat cât 
timp este fierbinte.  Risc de arsuri! 

23.  Deschideți complet capacul atunci când 
așezați aluatul pe plăcile de coacere sau 
atunci când îndepărtați vafele. În caz 
contrar, capacul poate cădea. Risc de 
arsuri și rănire! 

24.   Din motive de siguranță, nu acoperiți 
niciodată aparatul sau plăcile de coacere 
cu hârtie, folie de plastic sau alt material 
străin. În caz contrar, există risc de 
incendiu! 

25.   Nu atingeți niciodată plăcile de coacere în 
timpul funcționării sau imediat după 
funcționare cu părți ale corpului sau 
obiecte sensibile la căldură. 

26.   Nu depozitați aparatul cât timp este 
fierbinte. 

27.  Verificați cu regularitate ștecherul și cablul 
de alimentare pentru a detecta semnele 
de uzură sau deteriorare. În cazul în care 
cablul de alimentare sau alte componente 
prezintă deteriorări, trimiteți aparatul la 
serviciul nostru post-vânzare pentru 
inspecție și reparație. Reparațiile 
neautorizate pot supune utilizatorul la 
riscuri grave și anulează garanția. 

28.   În cazul în care cablul de alimentare este 
deteriorat, pentru a evita un eventual 
pericol, acesta trebuie înlocuit de către 
producător sau serviciul post-vânzare al 
acestuia ori de către o persoană cu 
calificare similară. 



 

 

ATENŢIE: 
În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte! 

 
 

Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un 
șoc electric. 

 
Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare 
sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate. 

 
PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE 

 

1. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima 
dată, vă recomandăm să ștergeți cele 
două suprafețe de coacere anti-lipire cu o 
lavetă umedă. 

2. Deschideți fereastra în timpul etapei de 
coacere care va urma. 

3. Conectați aparatul prin intermediul 
ștecherului la priza electrică (230 V~, 
50/60 Hz). Indicatorul de funcționare se 
aprinde și arată că circuitul de încălzire 
este în funcțiune. 

4. Indicatorul verde se va aprinde imediat ce 
se încheie etapa de preîncălzire. 

5. După etapa de preîncălzire a aparatului, 
este posibil să existe deja urme vizibile de 
utilizare; totuși, acestea nu afectează 
funcția aparatului și nu constituie temei 
pentru o reclamație. 

6. Înainte de a utiliza pentru prima dată 
aparatul de copt vafe, ungeți ușor ambele 
suprafețe de coacere cu o pensulă 
înmuiată în grăsime pentru frăgezirea 
aluatului, termorezistentă, de ex., 
margarină. Întrucât suprafețele de 
coacere ale aparatului sunt prevăzute cu 
un înveliș anti-lipire, acestea trebuie unse 
numai înainte de a prepara prima vafă, 
după care ungerea nu mai este necesară. 

7. Dacă se degajă un ușor miros după 
încălzirea pentru prima dată a aparatului 
nou achiziționat, acest lucru este complet 
inofensiv. 

8. Prima vafă pe care o preparați nu trebuie 
consumată, ci trebuie aruncată. 

 
PREPARAREA VAFELOR 

 

Deschiderea și închiderea aparatului: Aparatul trebuie deschis sau închis numai atunci 
când partea superioară cu cele indicatoare este îndreptată în sus. 

 
1. Conectați aparatul prin intermediul 

ștecherului la priza electrică (230 V~, 
50/60 Hz). Indicatorul de funcționare se 
aprinde și arată că circuitul de încălzire 
este în funcțiune. 

2. Așteptați până când se aprinde indicatorul 
verde. Deschideți aparatul. 

3. Turnați aluatul pe mijlocul suprafeței de 
coacere inferioare, cu ajutorul unui 
polonic.  Când închideți aparatul, aluatul 
se distribuie uniform. Asigurați-vă 
întotdeauna că dozați în mod corect 
cantitatea 

 
de aluat. Dacă utilizați prea puțin aluat, 
partea superioară a aparatului nu se va 
așeza corect; în acest caz, vafele nu vor fi 
la fel de maro pe partea superioară ca pe 
partea inferioară. Dacă utilizați prea mult 
aluat, excesul de aluat se va scurge și se 
va lipi de aparat și blatul mesei. 

4. După turnarea aluatului, închideți aparatul 
imediat, astfel încât vafa să se coacă 
uniform pe părțile superioară și inferioară. 

5. Asigurați-vă că dispozitivul de închidere s-
a înclichetat corect. 

 



 

 

6.     După 3 până la 4 min., întoarceți aparatul 
la 180°, astfel încât partea inferioară să 
fie îndreptată în sus. 

7. Așteptați aprox. 3 până la 5 minute și 
întoarceți aparatul înapoi în poziția inițială, 
astfel încât indicatorul să fie îndreptat în 
sus. 

8. Deschideți cu grijă aparatul și scoateți 
vafa coaptă.  Nu utilizați obiecte metalice 
în acest scop, pentru a evita zgârierea 
învelișului plăcilor de coacere. 

9. Dacă vafa nu este suficient de maro, 
închideți aparatul și repetați pașii 5 și 6 
până când vafa arată cum doriți. 

10.   Observație privind indicatoarele de 
coacere:  Atunci când se aprind ambele 
indicatoare, acest lucru înseamnă că 
temperatura a fost din nou atinsă, însă nu 
înseamnă că vafa s-a copt.  

Timpul de coacere a vafei depinde de 
aluatul utilizat și de gustul dvs. personal. 
În consecință, înainte de a îndepărta vafa, 
verificați dacă este coaptă așa cum doriți. 
Experiența noastră arată că vafele de 
Bruxelles sunt coapte după 6 până la 8 
minute. 

11.   Pentru a prepara vafe suplimentare, 
închideți aparatul și așteptați până când 
se aprinde indicatorul verde.  Continuați 
cu pașii 2 până la 8 până când epuizați 
aluatul. 

12.   După prepararea aluatului, scoateți 
aparatul din priză. Dispozitivul nu se 
oprește decât atunci când este scos din 
priză. 

Atenție:  După utilizare, aparatul 
rămâne extrem de fierbinte o 
lungă perioadă de timp! 

 
CURĂȚARE 

 
Înainte de a-l curăța, opriți 
întotdeauna aparatul și scoateți-l 
din priză. 

 
Lăsați aparatul să se răcească 
înainte de a-l curăța. 

3. Nu utilizați niciodată obiecte tari sau 
 ascuțite. Obiectele tari sau ascuțite vor 
 zgâria învelișul antilipire. 
4. În plus, nu utilizați agenți de degresare 

abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, 
agenți de curățare fierbinți sau 
dezinfectanți, întrucât aceștia 

 
1. Nu cufundați aparatul în apă sau alte 

lichide. 

pot deteriora aparatul. 
 

 
 

2. Ștergeți suprafețele de coacere cu o 
lavetă umedă cât timp sunt încă calde și 
utilizați o perie moale pentru a curăța 
adânciturile. 

  
 

5. Înaintea primei utilizări, aparatul trebuie să
fie complet uscat. 

6. Aparatul poate fi așezat pe o parte pentru
a economisi spațiul de depozitare. 

  
 
 




