
COOK-IT
HANDLEIDING WAFELIJZER



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
LEES ALLE INSTRUCTIES

• Zorg ervoor dat het voltage in uw stopcontact hetzelfde is als het voltage dat op de 

  classificatie label van het apparaat staat aangegeven.

• Schakel altijd de stroom uit via het stopcontact voordat u een stekker insteekt of 

  verwijdert. Verwijderen door via de stekker vast te pakken – trek niet aan het snoer zelf.

• Schakel de stroom uit en verwijder de stekker wanneer het apparaat niet in gebruik is en 

  voor het schoonmaken.

• Gebruik uw apparaat niet met een verlengsnoer tenzij dit snoer is gecontroleerd en getest 

  door een gekwalificeerde technicus of onderhoudsmonteur.

• Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt door kinderen of zieke 

  personen.

• Jonge kinderen moeten onder toezicht staan   om ervoor te zorgen dat ze niet met het 

  apparaat spelen.

• Laat een apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

• Gebruik een apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.

• Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een hete gasvlam, elektrisch element of 

  enig ander apparaat.

• Laat het netsnoer van een apparaat niet over de rand van een tafel of werkblad hangen of

  in aanraking komen met hete oppervlakken.

• Gebruik geen apparaat met een beschadigd, defect of in enig ander opzicht beschadigd

  manier. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren om het risico van een elektrische   

  schok te vermijden. Breng het naar een erkend servicestation voor onderzoek en reparatie.

• Niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden gebruiken.

• Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met gebruiken.

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

• Reinig de bakplaten met een vochtige doek of spons.

• Vet de bakplaten licht in met een beetje bakolie.

• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat loopt.

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN
Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u vertrouwd te raken met alle

onderdelen. Lees alle instructies en neem ze zorgvuldig door.



VOOR VRAGEN ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR OP 
 
 
 

WIJ WENSEN U VEEL KOOKPLEZIER TOE!

UW APPARAAT GEBRUIKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u al het promotiemateriaal

en de verpakkingsmaterialen en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg

indien nodig af met een vochtige doek. 

Giet voor het beste resultaat een theelepel plantaardige olie op de antiaanbakplaten.

Verspreid het over de bakplaten met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie

af. Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het licht rook of geur

afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen. Dit heeft geen invloed op de

veiligheid van uw apparaat.

• Steek de pin-stekker in het stopcontact, u zult merken dat het aan-lampje en het klaar-

  lampje aangaan, wat aangeeft dat het apparaat is begonnen met voorverwarmen.

• Laat uw apparaat voorverwarmen tot het klaar-lampje uitgaat. Dit geeft aan dat de 

  bakplaten de juiste temperatuur hebben bereikt om te bakken.

• Open de deksel, leg beslag of ander voedsel op de onderste kookplaat.

• Sluit het deksel. Het klaar-lampje gaat weer branden.

• Bak ongeveer 4 tot 8 minuten, het klaar-lampje gaat weer uit, of tot ze goudbruin zijn, 

  dan kunt u de tijd afstellen die past bij uw persoonlijke voorkeur.

• Als het voedsel gaar is, gebruikt u het handvat om het deksel te openen. Verwijder het 

  voedsel met behulp van een kunststof spatel. Gebruik nooit een metalen tang of een mes 

  omdat deze de antiaanbaklaag van de bakplaten kunnen beschadigen.

• Als u klaar bent met bakken, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat  

  openstaan   om af te koelen.

REINIGING EN VERZORGING
• Schakel altijd de stroom uit en verwijder de stekker voor en na het reinigen.

• De bakplaten zijn gecoat met een antiaanbaklaag, daarom is er weinig reiniging nodig.

  Veeg bakplaten eenvoudig af met een vochtige doek.

• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

• Gebruik geen schuursponsjes, poeders of reinigingsmiddelen.

• Niet in de vaatwasser plaatsen.

• Voor het volgende gebruik de bakplaten licht invetten om de gebakken wafels gemakkelijk 

  te kunnen verwijderen.
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