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Kullanma Kılavuzu  tr



Önemli emniyet bilgileri
Bu cihazlar, gözetimde bulunulursa veya cihazın nasıl güvenli 
kullanılacağına ilişkin talimatlar almış ve meydana gelen tehlikeleri 
anlamışlarsa, sekiz yaşından büyük çocuklar ve sınırlı fiziksel, algısal veya
zihinsel becerileri olan kişiler, deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir.
 ▪ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 ▪ Çocuklar sekiz yaşından büyük olmadıkları ve gözetilmedikleri sürece 

cihazı temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
 ▪ Cihazı ve güç kablosunu sekiz yaşından küçük çocukların 

erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 ▪ Cihaz bir harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda aracılığıyla 

çalıştırılmamalıdır.
 ▪ Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikelerden kaçınmak için imalatçı, yetkili 

servis veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 ▪ Cihazı kullandıktan sonra gıdayla temas eden tüm yüzeyleri/parçaları 

temizleyin. “Temizlik ve Bakım” bölümündeki talimatları uygulayın.
 ▪ Bu cihaz, evde kullanım ve aşağıdakiler gibi kullanım amaçları için 

üretilmiştir:
 ⋅ mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında mutfak personeli 

tarafından;
 ⋅ çiftlik evleri;
 ⋅ oteller, moteller ve diğer yaşam alanlarındaki müşteriler 

tarafından;
 ⋅ oda-ve-kahvaltı tesisleri. 

Cihaz sırf ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
 ▪ Lütfen dikkat: Cihaz prize takılıyken dokunulabilir yüzeyleri aşırı 

ısınabilir ve hatta cihaz prizden çıkarıldıktan sonra bile sıcak kalabilir!
Kullanmadan önce
Cihaz sadece işbu kullanım talimatlarına uygun olarak ön görülen 
amacı için kullanılabilir. Bu nedenle cihazı çalıştırmadan önce kullanım 
talimatlarını dikkatle okuyun. Cihazın kullanımı, temizlik ve bakımına 
ilişkin talimatlar içermektedirler. Talimatlara uyulmamasından 
kaynaklanan her türlü hasardan dolayı hiçbir mesuliyet kabul etmiyoruz. 
Kullanım Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayarak, cihazla birlikte sizden 
sonra kullanacaklara teslim edin.    
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Bilgi ve Destek için: 444 4 784

Cihazı kullanırken güvenlik bilgilerini gözetin.
Teknik veri
Nominal Voltaj:  220 – 240 V~ 50-60 Hz
Güç tüketimi:   760-900 W
Koruma sınıfı:  I
Güvenlik bilgileri
 ▪ Cihazı yalnızca yönetmeliklere uygun olarak takılmış topraklı duvar 

prizlerine bağlayın. Güç kablosu ve fiş kuru olmalıdır. 
 ▪ Bağlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin veya 

sıkıştırmayın. Asılı halde bırakmayın ve ısı ile yağdan koruyun.
 ▪ Cihazı ısıtma plakları veya benzeri alanlar gibi sıcak yüzeylerin üzerine 

koymayın ve ateş yakınında çalıştırmayın.
 ▪ Şebeke fişini prizden kesinlikle kablosundan çekerek veya ıslak ellerle 

çıkarmayın.
 ▪ Aşağıdaki hallerde cihazı kullanmayı durdurun ve/veya fişi prizden 

hemen çekin:
 ⋅ cihaz veya güç kablosu hasar görmüşse.
 ⋅ Cihaz yere düştükten veya benzeri kazaya uğradıktan sonra bir 

hasar olduğundan şüpheleniyorsanız;  
Bu gibi durumlarda cihazın onarılmasını sağlayın.

 ▪ Cihazınızı kesinlikle suya batırmayın.
 ▪ Yanlış kullanım, yanlış çalıştırma veya uygun olmayan tamirler 

nedeniyle oluşan hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul 
edilmemektedir. Bu gibi durumlarda garanti ödemeleri de geçersizdir.

 ▪ Cihaz ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
 ▪ Cihazı örtmeyin.
 ▪ Kullandıktan sonra fişi prizden çekin ve cihazı açın.
 ▪ Başka bir yere taşımadan veya bir köşeye kaldırmadan önce cihazı 

soğumaya bırakın.
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Cihazı çalıştırma
 ▪ Cihazı ilk kez kullanmadan önce pişirme yüzeylerini nemli bir bez ve 

sıvı bulaşık deterjanıyla temizleyin. Pişirme yüzeyleri kuruduğu anda 
onları birkaç damla yağ ile fırçalayın.

 ▪ Cihazı ısıtın, ayar düğmesini maksimum seviyeye getirin .  
Fiş topraklı bir duvar prizine sokulduğu anda kırmızı gösterge ışığı 
yanar ve waffle ızgarasının ısınmaya başladığını gösterir. Gösterge ışığı 
kırmızıdan beyaz döndüğünde pişirme sıcaklığına erişilmiş olur.

 ▪ Yeni cihazınızı ilk kez kullanırken hafif bir kötü koku oluşabilir. Bunlar 
teknik nedenlerden oluşur ve tamamıyla normaldir.

Pişirme
 ▪ Kalın hamuru alt pişirme kalıbının ortasına koyun ve cihazı hemen 

kapatın. 
Kısa bir süre sonra kırmızı gösterge ışığı tekrar yanarak cihazın 
ısınmaya başladığını gösterir.

 ▪ Pişirme işlemi sona erdiğinde gösterge tekrar beyaz ışığa döner.
 ▪ Cihazı açın ve waffle’ı kaldırın. Waffle çok hafifse daha yüksek bir ayar 

seçin. Waffle çok esmerse ayar düğmesini daha düşük bir ayara getirin. 
Ayar düğmesi ile hafif sertten (minimum ayar ) sert, koyu esmere 
(maksimum ayar ) kadar tamamen zevkinize uygun waffle’lar 
yapabilirsiniz. 
Not: Yeni cihazda pişen ilk waffle’ı sakın yemeyin.

Daha iyi sonuçlar için ipuçları
Hamuru hazırlamadan önce tüm pişirme malzemeleri oda sıcaklığında 
olmalıdır.  
Hamuru pişirme kalıbına çabucak dökün, aksi halde waffle üst ve alt 
taraflarında farklı esmer tonlara sahip olur.
Yeteri kadar hamur eklemezseniz waffle’ınızın rengi dengesiz ve yamalı 
olur.
En iyi pişirme sonucunu almak için diğer waffle hamurunu pişen waffle’ı 
çıkardıktan hemen sonra ekleyin.
Pişen waffle’ları gevrek tutmak için   onları bir tel rafa koyun. Üst üste 
yığıldıklarında waffle’ler çok çabuk yumuşar.
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Temizlik ve koruyucu bakım
Kullandıktan sonra fişini çıkartın ve cihazı soğumaya bırakın. 
Hiçbir zaman cihazı suya batırmayın veya akan suyun altında 
temizlemeyin.
Pişirme yüzeylerini yumuşak bir fırça veya ovalayıcı ile temizleyin. Dışını 
sadece ıslak bir bezle silin ve sonra kurutun. Hiçbir durumda yapışmaz 
kaplamalı/tabanlı pişirme yüzeylerinin üzerinde keskin veya sert nesneler 
kullanmayınız; bunlar yapışmaz kaplamalara zarar verebilir.
Waffle tarifleri
Klasik waffle       
Malzemeler: 80 g tereyağı, 60 g şeker, 1 paket vanilya şekeri, 3 yumurta, 
3/8 l süt, 300 g un, ½ paket kabartma tozu, tat için rom, serpmek için 
pudra şekeri
Hazırlık: Şeker, vanilya şekeri ve yumurtaları tereyağı ile birlikte 
kabarana kadar çırpın. Dönüşümlü olarak süt ve kabartma tozlu elenmiş 
unu yavaş ekleyin. Daha az süt ve tat için daha fazla rom ekleyin. Sıvıları 
her zaman hamurun kıvamlı olacağı bir miktarda ekleyin. Servis etmeden 
önce pudra şekeri serpin.
Vanilyalı waffle
Malzemeler: 150 g tereyağı veya margarin, 200 g şeker, 4 yumurta, bir 
vanilya çubuğundan sıyrılmış vanilya özü, tuz, 250 g un, 1 silme çay 
kaşığı kabartma tozu, 1-2 yemek kaşığı koyulaştırılmış süt, serpmek için 
pudra şekeri
Hazırlık: Yüksek kenarlı bir kaseye yumuşak tereyağı veya margarini 
koyun, şeker, yumurta, tuz, vanilya özü, un ve kabartma tozunu ekleyin 
ve bir el mikseri kullanarak malzemeleri yaklaşık 2 dakika süreyle en 
yüksek ayarda karıştırın.  Son olarak koyulaştırılmış sütü tereyağı ile 
karıştırın. 
Peynirli waffle
Malzemeler: 200 g tereyağı veya margarin, 4 yumurta, ½ çay kaşığı tuz, 
200 g un, ½ çay kaşığı kabartma tozu, 60 ml ılık su, 100 g rendelenmiş 
peynir, kırmızı biber.
Hazırlık: Tereyağı veya margarin, yumurta ve tuzu iyice karıştırın. 
Dönüşümlü olarak ılık su ve kabartma tozlu elenmiş unu yavaş ekleyin, 
sonra en son rendelenmiş peyniri ekleyin. Tat vermesi için hamura kırmızı 
biber katın ve hemen pişirin. Waffle biraz daha düşük ayarda yavaş 
pişirilmelidir. 
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Cihaz 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 2009/125/EC Avrupa 
Direktiflerine uygundur.
 

Cihaz kullanım ömrünün sonunda normal ev atıklarıyla 
atılmak yerine elektrik ve elektronik aletlerin geri dönüşümleri 
için bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Malzemeler 
etiketlerine uygun olarak geri dönüştürülebilir. Eski cihazları 
yeniden kullanarak, geri dönüştürerek veya başka şekilde 
kullanarak çevremizin korunmasına önemli bir katkıda 
bulunuyorsunuz. Bölgenizdeki yerel yetkililere uygun atık 
tesisinin nerede bulunduğunu sorun.

Değişikliğe tabidir.
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Türkiye için Ek Tanıtma ve 
Kullanma Talimatları 
İthalatçı Firma:
Aykut Dış Tic. Limited Şirketi
Saray Mah. Alemdağ Cad.
Site yolu Sok. No:18 K:3
ÜMRANİYE / İSTANBUL / 
TÜRKİYE
Ümraniye Vergi Dairesi - 
1220354469
Tel: 0216 634 44 44 
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:
WMF Consumer Electric GmbH
Messerschmittstr. 4, D-89343
Jettingen-Scheppach
Tel. +49 (0) 82 25-30 80-0, 
Fax +49 (0)82 25-30 80-100
Web: www.wmf.de
E-mail: info@wmf-ce.de
ILN 42 11129 00000 0 
WEEE-Reg.Nr. DE 31 491 472

Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Ürününüzü dolu veya boş 
kullanırken, düz ve kaygan 
olmayan zeminler üzerinde 
durmasını sağlayınız.
b. Ürünü bir zemine koyarken 
ürün ile zemin temasının

hızlı ya da sert olmamasını 
sağlayınız aksi takdirde ürün 
zarar görebilir.
c. Taşıma veya nakliye
sırasında ürünün boş ve
kuru olmasını sağlayınız, 
titreşime ve darbeye maruz 
kalmayacak bir koruma veya 
ambalaj ile bu işlemin yapılması 
gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin 
Bilgiler:
Ürünün amacına uygun olarak 
kullanılmaması durumunda 
ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzu okunmalı ve ürün
bu talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır. Ürün, ticari 
amaçlarla kullanılmamalıdır. Bu tür
durumlarda garanti prosedürü
uygulanamaz.

Kullanım Ömrü Bilgisi:
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit
ve ilan edilen kullanım ömrü 
7 YIL’dır. 
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Enerji Tüketimi Açısından 
Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı 
verimli kullanmak adına, 
ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece fişten 
çekiniz, standby özelliği olan 
modellerde ürünü stanby 
modunda bırakmamaya özen 
gösteriniz.

Ürünün Montajı:
Ürünün montajı için teknik 
kişiye ihtiyaç yoktur, tanıtma 
ve kullanma kılavuzundaki 
talimatlara göre ürünü kullanı
ma hazır hale getirebilirsiniz. 
Ürününüzü ılık su ile temizledik
ten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:
Servisplus Müşteri Hizmetleri 
Hattı Telefon: 444 4 784
Mail: info@servisplus.com.tr
Adres: Alemdağ Cd. Siteyolu 
Sk. No:18 Ümraniye/ 
İSTANBUL/TÜRKİYE

Güncel yetkili servis iletişim 
bilgileri ve yedek parça 
malzeme temini için yukarıda 
iletişim bilgileri bulunan 
Servisplus Müşteri Hizmetleri 
ile iletişime geçebilirsiniz.
Tüketiciler, şikayet ve itirazları 
konusundaki başvurularını 
tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine 
yapabileceklerdir.
Ürünün 28835 sayılı 28
Kasım 2013 tarihli Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’da 
tanımlanmış ve “Ayıplı Mal” 
olarak nitelendirilen kapsama 
girmesi durumunda;
(1) Malın ayıplı olduğunun anla
şılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır 
olduğunu bildirerek sözleşme
den dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp 
oranında satış bedelinden 
indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği 
takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere 
satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,
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ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız 
bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, seçimlik haklarından 
birini kullanabilir.
(2) Ücretsiz onarım veya malın
ayıpsız misli ile değiştirilmsi
hakları üretici veya ithalaçıya
karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki
hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın 
kendisi tarafından piyasaya 
sürülmesinden sonra ayıbın 
doğduğunu ispat ettiği takdirde 
sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesinin 
satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması 
hâlinde tüketici, sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim haklarından 
birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, 
ayıbın önemi ve diğer seçimlik 
haklara başvurmanın tüketici 
açısından sorun teşkil edip 
etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi 
haklarından birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin satıcıya, 
üreticiye veya ithalatçıya 
yöneltilmesinden itibaren 
azami otuz iş günü, konut ve 
tatil amaçlı taşınmazlarda ise 
altmış iş günü içinde yerine 
getirilmesi zorunludur. Ancak, 
bu Kanunun 58 inci maddesi 
uyarınca çıkarılan yönetmelik 
eki listede yer alan mallara 
ilişkin, tüketicinin ücretsiz 
onarım talebi, yönetmelikte 
belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer 
seçimlik haklarını kullanmakta 
serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden 
dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, ödemiş olduğu 
bedelin tümü veya bedelden 
yapılan indirim tutarı derhâl 
tüketiciye iade edilir.
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(0322) 232 2111

ADIYAMAN

MENDERES MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:20 / KAHTA
(0416) 725 9498

444 1830
ANKARA

(0242) 248 2525

(0378) 228 5660
BARTIN

(0374) 212 2332
BOLU

(0374) 217 9812

(0224) 239 4818
BURSA

(0380) 514 1100
DÜZCE

(0412) 221 2181

(0505) 207 8079
ANTALYA

ADANA

(0216) 444 3283
KÜLTÜR MH. MANSUR BAYRAM CAD. NO: 28/DÜZCE
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(0424) 224 3757

(0342) 230 0007

(0342) 339 1935

(0342) 339 2704

(0454) 333 0444

(0216) 459 4521

(0216) 383 5500

(0212) 660 1325

(0212) 249 0223

(0212) 553 7577

(0342) 444 3062

(0442) 213 2888
ERZURUM

(0284) 235 3444



MUSTAFA BAYRAKTAR (0344) 223 4971

(0232) 500 0500

(0216) 573 2178

(0212) 521 1235

(0212) 258 6361

(0212) 236 9210

(0212) 444 1156

(0212) 571 7749

(0850) 304 1588

(0532) 739 7959

(0212) 361 0000

(0212) 444 0679

(0232) 339 4143
8 SOKAK NO: 25/G BORNOVA

(0232) 343 0750

(0232) 336 8747
ANADOLU CAD. NO: 884/A-884/B

(0344) 221 1427



Bilgi ve Destek için: 444 4 784

MURAT YILMAZ (0366) 214 4316
AKTEKKE MH. ÇENGELLER CAD NO. 13 / MERKEZ

KASTAMONU

(0236) 238 9210

(0384) 214 2255
ESENTEPE MAH. ÜRGÜP CAD. NO: 42/A

(0324) 325 9816

(0324) 359 4533

(0253) 339 5696

(0352) 235 8302

(0352) 221 4020

(0332) 238 3399
ESENLER MAH. KESTEL SOKAK. NO: 5/A

(0332) 323 6850
ALAVARDI MAH. AZAMET SOK. NO: 11 MERAM

KONYA

(0422) 324 3352
SALKÖPRÜ MAH. BOZTEPE CAD. NO 4/A BAYRAK APT ALTI

(0422) 325 7984

MALATYA



AHMET ALBAYRAK (0414) 313 5767

(0414) 312 6056

(0282) 651 6684

WEGA ELEKTRONIK - SACIT SEN (0282) 653 8281
CAMIATIK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU

(0282) 653 3413

NUH KALYON (0462) 223 4762
G. HATUN MAH. MUMCULAR SOK. NO: 11 /A

TRABZON

(0123) 123 4567

(0432) 216 3458
VAN
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NOTLAR
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Aykut Dış Ticaret Limited Şirketi
Saray Mah. Alemdağ Cad. Site yolu Sok.

No:18 K:3 ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.wmf.com

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

444 4 784

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici

Ad Soyad,İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:
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