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Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. 
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen 
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet 
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.

•  Apparatet må bare brukes til private formål og de formål 
det der er beregnet på. Dette apparatet er ikke ment for 
industriell bruk. Det må ikke benyttes utendørs (bortsett fra 
hvis det bare er beregnet på utendørs bruk). Hold det unna 
varme, direkte solskinn, fuktighet (senk det aldri ned i væs-
ker) og skarpe kanter. Ikke bruk apparatet hvis du er fuktig 
på hendende. Hvis apparatet har blitt fuktig eller vått, må du 
trekke ut støpselet med en gang. Ikke kom borti vannet.

•  Slå av apparatet og trekk alltid støpselet ut av stikkontak-
ten (trekk i støpselet, ikke i ledningen) når du ikke bruker 
apparatet, fest tilbehørsdeler for rengjøring eller ved feil.

•  Ikke bruk apparatet uten oppsikt. Hvis du forlater arbeids-
plassen, må du alltid slå apparatet av eller trekke støpselet 
ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen.

•  Kontroller jevnlig om det er skader på apparat og ledning. 
Skadede apparater må ikke brukes.

•  Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. 
Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun 
skiftes ut med en lik ledning, for slik å unngå farer. Dette må 
gjøres av produsenten, vår kundetjeneste eller en lignende 
kvalifi sert person.

•  Bruk bare originaltilbehør.
•  Legg merke til “Spesielle sikkerhetsanvisninger” nedenfor.

Barn

• La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde 
(plastposer, kartong, styropor, osv.).

 OBS! Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!

•  For å beskytte barn mot farer forbundet med elektriske 
apparater, må du alltid sørge for at ledningen ikke henger 
ned, og at apparatet ikke er tilgjengelig for barn.

Oversikt over betjeningselementene
 1 Lokk
 2 Varmeisolert håndtak
 3 Grønn indikatorlampe
 4 Termostat
 5 Rød indikatorlampe 
  for strømnettstilkobling

Spesielle sikkerhetsanvisninger
• Steikefl atene og lokket blir svært varme (fare for forbren-

ning!). Ikke ta på noe annet enn håndtaket.
•  Sett apparatet på et ildfast underlag!
•  Ikke sett apparatet rett under et skap – dette for å unngå 

opphopning av varme. Sørg for tilstrekkelig ledig plass!
•  Vær oppmerksom på at det kommer ut damp når stekefl ate-

ne åpnes.
• Derfor må apparatet aldri brukes i nærheten av eller under 

gardiner eller andre brennbare materialer!

Ta i bruk apparatet
Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar 
den på et sikkert sted. Dersom artikkelen gis videre til en tredje 
person, må bruksanvisningen også følge med. 

Klebefri overfl ate

•  Smør stekefl atene lett før første gangs bruk. 
• La apparatet stå på med lukkede stekefl ater i ca. 10 minutter 

(se Bruk av apparatet). Tørk deretter av med en fuktig 
oppvaskklut.

•  De første vafl er må ikke spises.

Bruk av apparatet
1. Vikle ledningen helt ut.
2. Stikk støpselet inn i en forskriftsmessig installert jordet 

kontakt, 230 V, 50 Hz.  Den røde kontrollampen lyser.
3. Sett termostaten på ønsket trinn (for oppvarming, som regel 

trinn 5).
4.  Hold steikefl atene lukket under oppvarming. Når oppvar-

mingsfasen er over, lyser begge indikatorlampene. 
5.  Åpne lokket, hell røren midt på steikefl aten. For å få jevne 

vafl er kan du fordele røren litt utover. Ikke fyll på mer røre 
enn at den akkurat dekker den nedre steikefl aten. Vær rask 
når du heller på røren, ellers blir ikke vafl ene jevnt brune.

6.  Lukk lokket godt og hold det sammentrykt en kort stund.  
Pass på dampen som siver ut, fare for forbrenning. 

7.  Med termostaten kan du stille inn ønsket steiketemperatur. 
Hvis vafl ene blir for mørke, vrir du den til et lavere trinn.

8. Når den grønne indikatorlampen slukker er steikeprosessen 
ferdig (Dette kan variere alt etter tykkelse og vaffeltype). 
Steiketiden kan variere med smak og behag, men vaffel-
platen er normalt brunet når kontrollampen slukkes på nytt. 
Den røde indikatorlampen lyser forsatt og angir at apparatet 
fungerer.

9.  Åpne lokket og ta ut den ferdige vaffelplaten med en tre-
gaffel e.l. Ikke bruk skarpe gjenstander, slik at belegget på 
steikefl atene ikke blir skadet. Legg den ferdige vaffelplaten 
på et serveringsbrett eller en tallerken og strø litt melis over.

10. Smør steikefl atene mellom steiking etter behov. 
11. Steikefl atene bør alltid være lukket mellom steiking.
12. Dersom du ønsker å avbryte bruken, stiller du termostaten 

inn på 0 (av) og trekker støpselet ut av stikkontakten. 
Indikatorlampene slukker.

Oppskrift på vaffelkjeks

Pisk sammen 5 eggeplommer, 5 ss varmt vann, 100 g sukker 
og revet skall av 1 sitron til det skummer. Rør inn en blanding 
av ½ ts bakepulver og 150 g mel. Stivpisk 5 eggehviter og bland 
dem inn i røren. 

Flere oppskrifter fi nner du i kokebøker. Du kan også bruke 
ferdigblandinger.

Rengjøring og vedlikehold
•  Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles.
• Fjern smuler eller rester fra steikefl atene og kantene med en 

pensel. 
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•  Apparatet må bare rengjøres med en lett fuktig klut.
•  Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
•  Apparatet må aldri dyppes i vann!

 Feilsøking

Problem Mulige årsaker Råd
Apparatet 
fungerer ikke.

Apparatet har ingen 
strømforsyning. 

Test stikkontakten 
med et annet apparat 
og plugg støpselet 
inn korrekt.

Temperaturinnstillin-
gen står på „0“.

Still temperaturinn-
stillingen inn på 
ønsket temperatur. 

Den røde in-
dikatorlampen 
lyser ikke. 

Strømforsyningen 
er brutt. 

Plugg støpselet inn i 
stikkontakten.
Apparatet er defekt. 

Vafl ene får uli-
ke brunfarger. 

Lokket ligger ikke 
riktig på plass, siden 
det ble fylt i for lite 
røre. 

Doser og fordel 
røremengden riktig.

Røren renner 
over.

Du har fylt i for mye 
røre. 

Doser og fordel 
røremengden riktig.

Vafl ene ble for 
lite stekt. 

Den innstilte tempe-
raturen er for lav.

Velg en høyere tem-
peraturinnstilling. 

Vafl ene ble for 
godt stekt. 

Den innstilte tempe-
raturen er for høy. 

Velg en lavere tem-
peraturinnstilling. 

Tekniske data
Modell:.........................................................................WA 522 CB

Spenningsforsyning: .................................................230 V, 50 Hz

Inngangsstrøm: ................................................................. 1200 W

Beskyttelsesklasse:...................................................................... Ι

Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk 
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til 
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter. 

Med forbehold om tekniske endringer!

Garanti
For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på 
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp). 

Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør 
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller 
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår 
vurdering – bytting.

Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det 
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!

Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan 
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.

I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.

Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller reng-
jøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under 
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!

Garantien utgår ved inngrep utenfra.

Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den 
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.

Garantikort 

24 måneders garanti i henhold til garantierklæring 

Kjøpsdato, stempel fra forhandler, underskrift:

WA 522 CB

Heinrich-Horten-Str. 17 · D-47906 Kempen

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Str. 17 · 47906 Kempen

Tel.: 0 2152/8998-0 · Fax: 0 2152/8 99 8911
e-mail: mail@bomann.de · Internet: www.bomann.de St
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