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OptiGrill
Plaques gaufres
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Modele:
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Aanbevelingen voor het gebruik van de wafelplaten:
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers of accessoires aan de 

binnenkant en de buitenkant van de platen.

• Lees aandachtig de instructies van deze handleiding en algemene instructies 
voor de verschillende modellen en bewaar ze binnen handbereik.

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat en de aanbevelingen 
voor het gebruik van de wafelplaten.

• Controleer of beide zijden van de platen voor gebruik goed zijn 
schoongemaakt.

• Om te vermijden dat de platen kapot gaan, mag u ze alleen gebruiken op 
het apparaat waarvoor ze zijn ontworpen (leg ze bijvoorbeeld niet in een 
oven, op een gasfornuis of op een elektrische kookplaat).

• Zorg ervoor dat de platen stabiel zijn en goed gepositioneerd en bevestigd 
staan op de basis van het apparaat. Gebruik alleen platen die werden 
meegeleverd of verkregen door een erkend servicecentrum.

• Gebruik altijd een plastic of houten spatel om de anti-aanbaklaag van de 
platen te beschermen.

• Snij niet rechtstreeks op de platen.

• Plaats geen warme platen onder water of op een kwetsbaar oppervlak.

• Verhit de platen niet te lang als ze leeg zijn om ervoor te zorgen dat de anti-
aanbaklaag van de coating optimaal blijft.

• De wafelplaten mogen nooit warm worden bediend.

• Laat het apparaat nooit zonder bakplaten opwarmen.

• Reinig de platen bij het eerste gebruik. Giet er een beetje olie over en wrijf 
droog met een zachte doek.

• Plaats geen kookgerei op het bakoppervlak van het apparaat.

• Wij raden aan om een spons, warm water en een beetje afwasmiddel te 
gebruiken voor de reiniging van de platen. Spoel ze vervolgens grondig om 
alle resten te verwijderen. Voorzichtig afdrogen met keukenpapier.

• Gebruik geen metalen schuursponsen, staalwol of schurende producten 
om onderdelen van de grill schoon te maken. Gebruik enkel niet-metalen 
of nylon sponsjes. Als de platen moeilijk schoon te maken zijn, laat ze dan 
onder warm water met afwasmiddel weken.
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1. Als uw OptiGrill al aan staat en u 
uw wafelplaten wilt gebruiken, 
schakel de grill dan uit en laat 
deze 2 uur afkoelen.

2. Draai het apparaat om en 
monteer de inklapbare 
steun zodat uw apparaat 
horizontaal staat. Hiermee 
wordt vermeden dat het deeg 
tijdens het vullen van de platen 
wegvloeit.

3. Open de grill, verwijder de 
bakplaten en vervang ze door 
de wafelplaten. Plaats eerst de 
onderste plaat, vervolgens de 
bovenste plaat.

4. Sluit het apparaat en schakel 
het in.

5. Druk op de aan/uit-knop, de 
knoppen  en  knipperen, 
de kleurindicator is groen .

6. Druk op de knop  totdat de 
kleurindicator oranje of rood 
oplicht (afhankelijk van de 
gewenste bakgraad)..

*  positie voor de bereiding met de grillplaten 
en het Snacking & Baking accessoire.

** positie voor de bereiding met de wafelplaten.

2H

2

1

*

*

**

**
1

2

3

4

5



14

7. Start de bereiding door op de knop  
 te drukken. De knoppen  

en  lichten permanent op, de 
kleurindicator knippert totdat de 
gewenste temperatuur is bereikt.

8. Wanneer de kleurindicator 
oranje of rood is, laat de grill een 
geluidssignaal horen en licht de 
kleurindicator permanent op. Het 
apparaat is klaar voor de bereiding.

9. Open het apparaat en vul de 
onderste plaat met een soeplepel 
deeg (vul de soeplepel niet tot 
aan de rand) totdat alle vierkante 
gaatjes gevuld zijn. Laat de 
vetopvangbak staan voor het geval 
dat het deeg uitloopt. Sluit het 
apparaat als u klaar bent. 

10. Laat 3-4 minuten bakken. Open het 
apparaat en haal de wafels eruit. 
U kunt er meteen weer deeg 
indoen en een tweede portie 
maken.

11. Stop de bereiding door op de aan/
uit-knop te drukken. 
Alle knoppen doven; de grill 
stopt met bakken. 

Aan het einde het apparaat 
uitschakelen, de stekker uit het 
stopcontact trekken en laten 
afkoelen 2H.

12. Open de grill en haal de wafelplaten 
eruit. Eerst de bovenste en dan de 
onderste plaat.
OPGELET: de platen zijn warm, 
gebruik ovenwanten of pannen-
lappen.

13. De wafelplaten kunnen in de 
vaatwasmachine.
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