
                             

 

GASTROZONE, S.R.L.  ,  email: magazin@gastrozone.ro  , web: www.gastrozone.ro  

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU APARATUL DE VAFE SEVERIN 
 
Produs: Aparat de vafe Severin WA 2103 
 
Producător: Severin 
 
Codul articolului: 227788016 

 
Stimate client, înainte de a utiliza echipamentul, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și 
păstrați acest manual pentru o consultare ulterioară. Aparatul poate fi utilizat numai de 
către persoane care cunosc aceste instrucțiuni. 
 
Conectarea la sursa de alimentare 
Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză cu împământare conformă cu reglementările în 
vigoare. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe etichetă. 
Acest produs respectă indicațiile CE pentru marcajul CE. 
 
Instrucțiuni importante de siguranță 
• Aparatul este proiectat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui 
sistem de control de la distanță separat. 
• Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că este deconectat de la sursa de alimentare și 
răcit complet. 
• Pentru a evita riscul de electrocutare, nu-l puneți în apă. 
• Plăcile pot fi curățate cu o cârpă umedă moale, cu o perie moale sau un burete. 
• Atenție! Suprafețele exterioare ale aparatului sunt foarte fierbinți în timpul funcționării. 
Evitați arsurile. Nu atingeți nicio parte fierbinte, utilizați numai mânerul. 
• Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. 
• Copiii nu ar trebui să efectueze nicio operație de curățare sau de întreținere a aparatului, 
dacă nu sunt supravegheați de o persoană responsabilă, și trebuie să aibă cel puțin 8 ani. 
• Aparatul și cablul de alimentare trebuie ținute departe de copiii mai mici de 8 ani. 
 
Avertisment  

• De fiecare dată când este utilizat aparatul, corpul principal, inclusiv cablul de 
alimentare, precum și orice atașament montat, trebuie să fie intact. De exemplu, în 
cazul în care aparatul cade sau a fost folosită o forță excesivă pentru a trage cablul de 
alimentare, acesta nu mai pot fi utilizate: chiar și daunele invizibile pot afecta negativ 
siguranța în funcționare a aparatului. 

• Nu lăsați cablul de alimentare să se desprindă. 

• Scoateți întotdeauna ștecherul din priză: - după utilizare, - în caz de avarie, - înainte 
de a curăța echipamentul. 

• Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți niciodată de cablul de alimentare și 
asigurați-l de fiecare dată. 

mailto:magazin@gastrozone.ro
http://www.gastrozone.ro/


                             

 

GASTROZONE, S.R.L.  ,  email: magazin@gastrozone.ro  , web: www.gastrozone.ro  

• Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă la căldură, fără obstrucții. Nu așezați 
aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Nu utilizați aparatul în aer liber. 

• Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit sau încă fierbinte. 

• Cablul de alimentare trebuie ținut departe de părțile fierbinți ale aparatului. 

• Producătorul sau comerciantul cu amănuntul nu își asumă responsabilitatea pentru 
daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea acestor 
reglementări. 

• Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare va duce la 
pierderea garanției. 

 
 
Înainte de prima utilizare 
• Aparatul de vafe închis trebuie preîncălzit timp de zece minute. Setați termostatul la cel 
mai înalt nivel. Aceasta va ajuta la eliminarea mirosului care apare de obicei când porniți 
aparatul pentru prima oară. 
• Din acest motiv, trebuie asigurată o ventilare suficientă, prin deschiderea ferestrelor sau a 
ușilor de la balcon. 
• Curățați aparatul conform descrierii din secțiunea Întreținere generală și curățare. 
 
Pregătirea dispozitivului 

• Închideți aparatul. 

• Conectați dispozitivul la priză. 

• Indicatorul de temperatură este roșu. 

• Rotiți regulatorul termostatului la valoarea maximă. 

• Preîncălziți aparatul circa opt minute. După aceea, este gata de utilizare. 

• După atingerea temperaturii presetate, se aprinde lumina verde. 

• Deschideți aparatul. 

• Înainte de utilizare, plăcile trebuie unse ușor cu o cantitate mică de ulei sau grăsime 
potrivită pentru prăjire și care poate fi încălzită la temperaturi ridicate. 

• Puneți aluatul în centrul plăcii de jos. 

• Închideți capacul superior și împingeți-l ușor pentru a face aluatul să se așeze 
uniform. 

• Timpul de coacere este de obicei de 2-3 minute, în funcție de natura aluatului și de 
temperatura selectată. 

• La scurt timp după adăugarea aluatului, lumina de pe panoul de control devine roșie. 
Becul verde se aprinde din nou după finalizarea procesului de coacere. 

• Pentru a preveni deteriorarea suprafeței antiadezive, nu utilizați obiecte ascuțite sau 
tăioase pentru a scoate vafele coapte. 

• Verificați culoarea. Când vafa este prea deschisă sau prea închisă la culoare, setați o 
temperatură diferită sau un timp diferit de coacere. 

• Puneți aluat proaspăt imediat după îndepărtarea vafelor coapte. 

• După utilizare, deconectați aparatul și lăsați-l deschis, să se răcească. 
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Sfaturi practice 

• Dacă în aluat folosiți lapte în loc de apă, vafele vor fi mai moi și mai închise la culoare. 

• Pentru a obține o încălzire uniformă, toate ingredientele ar trebui să aibă aceeași 
temperatură. 

 
Întreținere generală și curățare 
• Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză și așteptați ca aparatul să se răcească. 
• Pentru a evita șocurile electrice, nu curățați aparatul cu apă și nu îl scufundați în apă. 
• Nu utilizați soluții abrazive de curățare. 
• Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă moale, ușor umezită, cu o perie moale sau un 
burete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Plăci nelipicioase și ușor de curățat.                  Termostat variabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori de putere și ready-to-use.            Stocare economică pe verticală.  
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