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INSTRUKCJA OBSŁUGI GOFROWNICY SEVERIN 
 
Produkt: Gofrownica Severin WA 2103 
 
Producent: Severin 
 
Kod produktu: 227788016 

 
 
Szanowny Kliencie, 
Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachować ją na 
przyszłość do późniejszego wglądu. Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby, które 
zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 
 
 
 
Podłączenie do sieci elektrycznej 
 
Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z 
uziemieniem. Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem znamionowym podanym na 
etykiecie urządzenia. Produkt ten spełnia wszystkie obowiązkowe wytyczne dotyczące 
oznakowania CE. 
 
 
 

 
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

 
• Urządzenie nie jest przystosowane by je uruchamiać przy użyciu zewnętrznego czasomierza 
lub odrębnego systemu zdalnego sterowania. 
• Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i 
jest wyłączone z sieci elektrycznej. 
• Zanurzanie urządzenia w wodzie jest niedozwolone i może grozić porażeniem prądem. 
• Płyty pokryte warstwą nieprzywierającą można wycierać delikatną i wilgotną ściereczką,    
delikatnym pędzelkiem lub gąbką. 
• Uwaga: podczas pracy zewnętrzna powierzchnia urządzenia nagrzewa się do bardzo 
wysokiej temperatury. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia. Nie 
dotykać żadnych gorących elementów gofrownicy; trzymać wyłącznie za uchwyt. 
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
• Nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych 
bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia, a jeżeli już, to dziecko musi mieć 
co najmniej 8 lat i być nadzorowane przez osobę dorosłą. 
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• Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 lat. 
 
 
 
Ostrzeżenie 

 
 

• Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie 
elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie np. 
spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne 
szarpnięcie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka 
powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i 
bezpieczeństwo użytkownika. 
• Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego. 
• Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka – po każdym użyciu - w przypadku usterki – przed 
przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. 
• Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód. 
• Umieść urządzenie na odpornej na ciepło powierzchni z dala od innych przedmiotów. Nie 
umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie używaj urządzenia na 
zewnątrz. 
• Nie zostawiaj włączonego lub rozgrzanego urządzenia bez nadzoru.  
• Przewód zasilający powinien zawsze znajdować się z dala od gorących elementów 
gofrownicy 
• Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające 
z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. 
• Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje utratę 
gwarancji. 

 
 

 
 
Przed pierwszym użyciem 

 
• Należy rozgrzewać gofrownicę przez 10 minut z zamkniętą pokrywą. W ten sposób usuwa 
się specyfi czny zapach nowego urządzenia. Termostat, należy nastawić  na najwyższy 
poziom. 
• Z tego względu należy zapewnić w pomieszczeniu odpowiednią wentylację, otwierając 
okna lub drzwi balkonowe. 
• Po użyciu, wyczyść gofrownicę w sposób opisany w punkcie Pielęgnacja i czyszczenie. 

 
 
 

Przygotowanie urządzenia 
 

• Zamknij gofrownicę. 
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• Podłącz urządzenie do gniazdka. 
• Lampka kontrolna temperatury zapali się na czerwono. 
• Przekręć pokrętło termostatu na maksymalną pozycję. 
• Nagrzewaj gofrownicę przez około osiem minut. Po tym czasie urządzenie jest gotowe do 
użycia. 
• Po osiągnięciu ustawionej temperatury lampka kontrolna zapali się na zielono.  
• Otwórz gofrownicę. 
• Przed użyciem płytki  należy lekko nasmarować niewielką ilością oleju lub tłuszczu 
specjalnie przeznaczonego do smażenia w wysokich temperaturach. 
• Wylej ciasto na środek dolnej płyty. 
• Zamknij górną pokrywę i delikatnie przyciśnij. Dzięki temu ciasto  w gofrownicy 
rozprowadzi się równomiernie. 
• Czas pieczenia wynosi zwykle od 2 do 3 minut, w zależności od rodzaju ciasta i wybranej 
temperatury. 
• Po wlaniu ciasta do gofrownicy lampka kontrolna temperatury zapali się na czerwono. 
Zmieni się ponownie na zielony kolor po zakończeniu procesu pieczenia. 
• Aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni , do wyciągania gofrów nie używaj 
ostrych lub spiczastych przedmiotów. 
• Sprawdź poziom zarumienienia się gofra. Jeśli jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, ustaw inną 
temperaturę lub inny czas pieczenia. 
• Wlej świeże ciasto do gofrownicy natychmiast po wyjęciu gotowego gofra. 
• Po zakończeniu pieczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. 
 
 
 
 
Porady praktyczne 
 
 
• Używając do ciasta mleka zamiast wody otrzymuje się bardziej miękkie i ciemniejsze gofry  
• Aby uzyskać równomierne zarumienienie, wszystkie składniki powinny mieć tę samą 
temperaturę. 

 
 
 
 
 
 
Pielęgnacja i czyszczenie 
 
 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i 
poczekać na ostygnięcie 

• Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć go wodą, ponieważ grozi  to 
porażeniem prądem 
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• Do czyszczenia nie należy stosować żrących roztworów, ani środków ścierających. 

• Płyty pokryte warstwą nieprzywierającą można wycierać delikatną i wilgotną 
ściereczką, delikatnym pędzelkiem lub gąbką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Nieprzywierająca i łatwe do czyszczenia płyty.   Zmienna temperatura termostatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Wskaźniki zasilania i gotowości do pracy.           Możliwość przechowywania w pionie 
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