
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 

VAFLINĖ HOLT HT-WM-002 
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Gerbiamas pirkėjau! 

Sveikiname įsigijus naują HOLT prekės ženklo instrumentą. Jei naudojamas teisingai, jis jums 

tarnaus daugelį metų. 

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Jei prietaisą perduodate 

kitam asmeniui, turite perduoti ir šią naudojimo instrukciją. 

 

APSAUGOS PRIEMONĖS 

SVARBU! 

Prietaisas skirtas naudoti tik buityje! 

Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar 

psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi gyvenimiškos patirties ar žinių, nebent 

asmuo, atsakingas už jų naudojimą, juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti 

prietaisą. saugumo. 

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. 

 Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. 

 Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, būtent vaflių gamybai. 

 Šio įrenginio elektrinis saugumas garantuojamas tik tuo atveju, jei jis įžemintas pagal elektros 

saugos taisykles. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už veiksmus, atsiradusius dėl 

netinkamo įrenginio įžeminimo. Jei dėl to abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.  

 Visada išjunkite įrenginį šiais atvejais: 

 prieš valydami prietaisą, 

 pasibaigus naudojimui, 

 kai įrenginys paliekamas be priežiūros. 

 Nenaudokite prietaiso lauke. 

 Nelieskite karštų prietaiso dalių, kai jis veikia. Jei reikia, naudokite mentele. 

 Niekada nemerkite prietaiso (prietaiso korpuso) arba maitinimo laido į vandenį ar bet kokį kitą 

skystį. 

 Draudžiama bet kuo uždengti veikiantį įrenginį. 

 30 cm spinduliu nuo prietaiso nepageidautina rasti degių daiktų. 

 Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 Nestatykite prietaiso ant karšto paviršiaus. 

 Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar jo viduje nėra pašalinių daiktų. 

 Naudokite tik su prietaisu pateiktas dalis. Nenaudokite pašalinių dalių, prieš tai nepasitarę su 

aptarnavimo centro specialistu. 

 Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta maitinimo 

įtampa atitinka jūsų tinklo įtampą. 

 Neįjunkite/išjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo ir nelieskite valdymo skydelio šlapiomis 

rankomis. 

 Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su pažeistu maitinimo laidu/kištuku. 

 Niekada nejunkite prietaiso į pažeistą elektros lizdą. 

 Niekada neleiskite maitinimo laido sulenkti ir neliesti karštų paviršių. 

DĖMESIO! Jei maitinimo laidas pažeistas, jį reikia pakeisti, kad būtų išvengta pavojingų 

situacijų. Pakeitimą turi atlikti arba gamintojas, arba gamintojo aptarnavimo centro 

darbuotojas, arba kitas atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. 

 Neišjunkite įrenginio naudodami maitinimo laidą. Norėdami atjungti prietaisą iš sieninio lizdo, 

laikykite už maitinimo laido kištuko, o ne už paties laido. 

 Visada ištraukite prietaisą iš elektros lizdo, kai nenaudojate. 

 Būkite ypač atsargūs, jei šalia veikiančio prietaiso yra vaikų. 

 Niekada nepalikite prietaiso smūgiams ar kitokiam mechaniniam poveikiui. 

 Neremontuokite įrenginio patys, kreipkitės į sertifikuotą techniką. 

Prietaisą taisyti turėtų tik įgaliotas techninės priežiūros centras. Serviso centrų sąrašą 



rasite paskutiniame šio vartotojo vadovo puslapyje arba garantinėje kortelėje. 

 Dirbdami su įrenginiu laikykitės saugos priemonių. 

 Netinkamai elgiantis su instrumentu galite jį sugadinti ir pakenkti vartotojui. 

DĖMESIO! Prietaisas nėra skirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą valdymo 

sistemą. 

 

 

  



SPECIFIKACIJOS 

 

Maitinimo įtampa 220-240 V~, 50/60 Hz 

Energijos sąnaudos 750 W 

Kepimo tipas apvalūs vafliai 

Būsto medžiaga nerūdijantis plienas, bakelitas 

Kepimo skardos danga nelipnus 

Kepimo skardos skersmuo 20 cm 

Temperatūros kontrolė automatinis 

Pakuotės dydis 275 x 132 x 230 mm 

Bendras svoris 1,50 kg 

Uždara saugi šildymo elementų prijungimo sistema 

Maitinimo indikatorius 

 Parengties indikatorius 

 Rago kūgis 

 Maitinimo laido saugykla 

Neslidžios guminės kojelės 

  

Pastaba:Gamintojas, tobulindamas savo gaminius, turi teisę keisti gaminio dizainą, 

pakuotę, taip pat technines charakteristikas be papildomo įspėjimo apie šiuos pakeitimus. 

 

  



REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI 

 
Pirkdami įrenginį turite jį patikrinti: 

• už tai, kad nėra mechaninių konstrukcijos, išorinio dizaino ir pakuotės pažeidimų; 

• funkcionavimui; 
• už pristatymo komplekto atitiktį šios naudojimo instrukcijos skyriui „Išsamumas ir aprašymas“. 

Pastaba: už funkcinį testavimą atsako pardavėjas. 

Būtina patikrinti, ar yra garantijos ir nuplėšiami talonai, ar jie užpildyti teisingai (ar yra pardavimo data ir 

pardavėjo antspaudas). 
Kasos kvitą, naudojimo instrukciją, garantinį taloną ir vartotojo pakuotę būtina saugoti iki garantinio 

laikotarpio pabaigos. 

Gabenant jį gamintojo pakuotėje, reikia būti atsargiems, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte 
prietaiso. 

Pametus su įrenginiu pateikta dokumentacija nebus atkurta. 

  



PILNAS IR APRAŠYMAS 

 

 
 

1.Dangčio laikiklis 

2.Byla 

3. Maitinimo indikatorius 

4. Pasirengimo indikatoriaus lemputė 

5. Neslidžios guminės kojelės 

6.Skyrius maitinimo laido laikymui 

7. Viršutinė kepimo lėkštė 

8.Apatinė kepimo lėkštė 

9. Kūgis ragams 

 

  



Išsamumas: 

Vaflinė - 1 vnt. 

Kūgis ragams - 1 vnt. 

Naudojimo instrukcija - 1 vnt. 

Garantinis talonas - 1 vnt. 

Vartojimo pakuotė - 1 vnt. 

 

IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Įrenginyje yra elektrinių ir elektroninių komponentų, todėl jo negalima išmesti kartu su 

buitinėmis atliekomis. Būtinai laikykitės galiojančių valstijos ir vietos įstatymų. Tai 

darydami laikykitės naujosios EEĮ atliekų direktyvos (Elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų). 

 

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄJĮ 

1. Išpakuokite instrumentą ir jo priedus. Patikrinkite turinį pagal šią naudojimo instrukciją. 
Nepalikite pakavimo medžiagų (plastikinių maišelių, polistirolo ir kt.) vaikams 
nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte pavojingų situacijų. Išsaugokite pakuotę, kad 
ateityje galėtumėte laikyti instrumentą. 

2. Kruopščiai nuvalykite kepimo plokštes drėgna minkšta šluoste ir nusausinkite. 
Nenaudokite abrazyvinių ir alkoholio turinčių ploviklių, tirpiklių. Prietaiso korpusą 
nuvalykite drėgna minkšta šluoste. Niekada nemerkite prietaiso korpuso į vandenį ar kitą 
skystį. 

3. Ant apatinės nepridegančios kepimo plokštės vidinės pusės užpilkite šaukštelį augalinio 
aliejaus ir švaria kempine tolygiai paskirstykite aliejų. Pašalinkite aliejaus perteklių 
popieriniu rankšluosčiu. 

4. Įjunkite prietaisą į elektros tinklą, kad įkaitintumėte kepimo plokštes. 

DĖMESIO! Pirmo naudojimo metu prietaisas gali skleisti kvapą ir šiek tiek dūmų. Tai 
nėra gedimas ir atsiranda dėl tepalo dalių ir kaitinimo elemento įkaitimo. Po tam tikro 
prietaiso veikimo laiko šie ženklai išnyks. 

5. Palikite prietaisą įjungtą ir uždarytą penkioms minutėms, kad pašalintumėte kvapą. 
6. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. 

 

SURINKIMAS IR EKSPLOATACIJA 

SVARBU! Jei prietaisas naudojamas nesilaikant šiame vadove aprašytų naudojimo vadovo 

reikalavimų, prietaisui netaikoma garantija, o remontas atliekamas savininko lėšomis. 

 

1. Padėkite vaflinį lygintuvą ant lygaus, tvirto paviršiaus. 

2. Atidarykite vaflinę. 

3. Šildymo plokštes sutepkite trupučiu sviesto arba augalinio aliejaus. 

4. Uždarykite vaflinę. 

5. Įjunkite vaflinę ir leiskite jai veikti 5-10 minučių, kad įkaistų viršutinė ir apatinė kepimo 

plokštės. 

DĖMESIO! Pirmo naudojimo metu prietaisas gali skleisti kvapą ir šiek tiek dūmų. Tai 

nėra gedimas ir atsiranda dėl tepalo dalių ir kaitinimo elemento įkaitimo. Po tam tikro 

prietaiso veikimo laiko šie ženklai išnyks. 

Pastaba: Kai vaflinė yra prijungta prie elektros tinklo, maitinimo indikatoriaus 

lemputė degs nuolat raudonai, o parengties indikatoriaus lemputė – žalia. Pasiekus 

pageidaujamą lygį, parengties indikatoriaus lemputė užges. Gaminimo metu parengties 

indikatoriaus lemputė gali mirksėti su pertraukomis. 

6. Kol vaflinė kaista, paruoškite vaflinę tešlą. 

7. Kai vaflinė pasieks pageidaujamą temperatūrą, parengties indikatoriaus lemputė 

išsijungs. 

8. Atidarykite vaflinę ir supilkite tešlą ant apatinės kepimo plokštės. 



9. Uždarykite vaflinę. 

Pastaba: Lėtai uždarykite vaflinę, kad tešla neištekėtų. 

10. Po 3-5 minučių vafliai bus paruošti. 

11. Atidarykite vaflinę ir išimkite vaflius plastikine arba silikonine mentele. 

Pastaba: Kad nepažeistumėte nepridegančios dangos, nenaudokite aštrių ar metalinių 

daiktų. 

12. Baigę kepti, atjunkite vaflinį lygintuvą ir leiskite jam atvėsti. Po to išvalykite pagal 

instrukcijas skyriuje "VALYMAS IR SANDĖLIAVIMAS“. 

 

VALYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

Įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo, kai nenaudojamas. 

Kiekvieną kartą panaudoję vaflinį lygintuvą išvalykite. 

1. Prieš valydami leiskite vafliniam lygintuvui visiškai atvėsti (kad būtų šalta viršutinė ir 

apatinė kepimo plokštė). 

2. Tešlos likučius išimkite silikonine, plastikine ar medine mentele. 

3. Viršutinę kepimo plokštę ir apatinę kepimo plokštę nuvalykite drėgna kempine, kad 

pašalintumėte riebalų likučius. 

4. Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna šluoste ir sausai nusausinkite. 

DĖMESIO! Nenardinkite prietaiso korpuso į vandenį! Neplaukite prietaiso 

indaplovėje! 

5. Apvyniokite maitinimo laidą aplink maitinimo laido laikymo skyrių ir laikykite prietaisą. 

Prietaisą laikykite saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 
RECEPTAI 

 

Saldūs vafliai 

 

Ingridientai: 
5 kiaušiniai, 1 stiklinė cukraus, 200 gr. sviesto, 1 stiklinės miltų 

 

Maisto gaminimas: 

Kiaušinius išplakti su cukrumi. Ištirpinkite sviestą. Sumaišykite kiaušinių mišinį, sviestą ir 

miltus. Tešla turi būti grietinės konsistencijos. Gauta masė gerai išmaišoma ir pilama ant apatinės 

kepimo lėkštės. Kepkite vaflius: 3-5 minutes. 
 

Subtilūs vafliai 

 

Ingridientai: 

125 gr. sviesto, 30 gr. cukraus, 100 gr. miltų, 4 kiaušinių, 4 v.š. l. grietinėlė, vanilinas - pagal 

skonį. 

 

Maisto gaminimas: 

Išplakite sviestą, palaipsniui į jį įpildami cukraus. Kiaušinius išplakti iki putų. Į išplaktą sviestą 

dalimis, pakaitomis su grietinėlės porcijomis, palaipsniui maišydami supilkite miltus. Į gerai 

išmaišytą tešlą supilkite išplaktus kiaušinius ir vėl gerai išmaišykite. Gautą masę supilti ant 

apatinės kepimo lėkštės. Kepkite vaflius: 3-5 minutes. 
 

Vaniliniai vafliai 
 

Ingridientai: 

125 gr. sviesto, 75 gr. cukraus, 1 pakelis vanilinio cukraus, 3 kiaušinių, 250 gr. miltų, ½ arbatinio 

šaukštelio druskos, 250 ml. pienas, 125 ml. vandens, ¼ arbatinio šaukštelio kepimo miltelių. 



 

Maisto gaminimas: 

Atskirkite baltymus nuo trynių ir išplakite baltymus. Plakite sviestą, cukrų, vanilę, kiaušinių 

trynius ir druską, kol cukrus ištirps. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius. Į miltus supilkite 

pieną ir supilkite sviesto-cukraus masę, tada supilkite vandenį ir išplaktus kiaušinių baltymus. 

Gauta masė gerai išmaišoma ir pilama ant apatinės kepimo lėkštės. Kepkite vaflius: 3-5 minutes. 

 

bananiniai vafliai 
 

Ingridientai: 

250 gr. miltų, 1 valgomasis šaukštas cukraus, 3 kiaušiniai, 100 ml. augalinis aliejus, 2 vnt. 

bananas, ¼ arbatinio šaukštelio kepimo miltelių. 

 

Maisto gaminimas: 

Kiaušinius išplakti. Tešlai sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius. Įpilkite aliejaus. Viską 

sumaišyti. Bananą nulupkite ir smulkiai supjaustykite. Pridėti į tešlą. Gauta masė gerai 

išmaišoma ir pilama ant apatinės kepimo lėkštės. Kepkite vaflius: 3-5 minutes. 

 

Vafliai su braškėmis 

 

Ingridientai: 

Bandymui:1 stiklinė kefyro, 100 g cukraus, 2 kiaušiniai, 2 šaukštai augalinio aliejaus, 150 gr. 

miltų, 1 arbatinis šaukštelis sodos, žiupsnelis druskos. 

Kremui:400 gr. pieno, 0,75 stiklinės cukraus, 2 kiaušinių, 200 gr. sviesto, 2 šaukštų miltų, 1 

žiupsnelio druskos. 

Papuošimui:1 stiklinė braškių, 60 gr. šokolado drožlių. 

 

Maisto gaminimas: 

Kremo paruošimas:Miltus, cukrų ir druską sumaišykite plaktuvu. Į gautą masę įpilkite pieno, 

išplakite ir uždėkite ant lėtos ugnies. Nuolat maišydami užvirinkite ir ištirpinkite jame sviestą. 

Kai sviestas visiškai ištirps, sumaišykite grietinėlę ir nukelkite nuo ugnies. Kai kremas atvės, 

dėkite į šaldytuvą. 

Vaflinės tešlos paruošimas:Kiaušinius ir cukrų išplakti. Supilame kefyrą, sodą ir viską 

išmaišome šaukštu. Miltus persijokite ir suberkite į tešlą (tešla turi būti skystos grietinės 

konsistencijos). Vaflius kepame vaflinėje, išdėliodami 1 valgomąjį šaukštą tešlos. Kol vafliai 

karšti, susukite juos į kūgio formą. 

Išimame grietinėlę iš šaldytuvo ir gerai išmaišome. Į kremą suberkite braškes ir šokolado 

drožles. Naudodami šaukštą užpildykite vaflius kremu. 

 

 
PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 

Sutrikimas Galima priežastis Priemonė 

Prietaisas 

neįsijungia 

1. Prietaisas neprijungtas 

prie elektros tinklo. 
2. Nėra elektros. 

 

1. Įkiškite maitinimo 

laidą į elektros lizdą. 
2. Patikrinkite saugiklį 

arba jungiklį. 



Įjungus prietaisą į 

elektros lizdą, 

maitinimo 

indikatoriaus 

lemputė 

neužsidega 

1. Prijungus kelis 

įrenginius prie to paties 
maitinimo šaltinio, nėra 

tinklo įtampos arba 

perdegė saugiklis. 

 

1. Įsitikinkite, kad 

maitinimo laidas 
tinkamai įkištas į sieninį 

lizdą. Patikrinkite 

saugiklį. Atjunkite kitus 

prietaisus nuo maitinimo 
arba maitinimo tinklo. 

Parengties 

indikatorius 

neįsijungia 

1. Prietaisas neįkaista. 1. Įsitikinkite, kad 

maitinimo laidas 
tinkamai įkištas į sieninį 

lizdą. 

Prietaisas nustojo 

veikti naudojimo 

metu 

1. Perkaito kaitinimo 

elementai. 

1. Padarykite pertrauką 

nuo darbo ir leiskite 

instrumentui pailsėti bent 

30 minučių. 

 

 

SVARBU! Jei nė viena iš pirmiau nurodytų priemonių nepadeda išspręsti problemos, 

kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 
 

 

PRIEŽIŪRA 
Prietaiso tarnavimo laikas yra 3 metai nuo pardavimo datos. Per šį laiką gamintojas suteikia vartotojui 

galimybę prekę naudoti pagal paskirtį, taip pat atsarginių dalių gamybą ir tiekimą prekybos ir remonto 

organizacijoms. 

Specialaus leidimo neturintiems asmenims remontuoti draudžiama! 
Naudotojas yra atsakingas už įrenginio veikimą pasibaigus jo naudojimo laikui. 

Gamintojas (tiekėjas) neatsako už visus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo įrangos naudojimo arba jei 

ji yra padirbta. 

 

GAMINTOJO GARANTIJA 

Įrenginio garantiniai įsipareigojimai nurodyti garantiniame talone. 
Galiojimo laikas iki pardavimo datos neribojamas. 

 

 

PARDAVIMŲ ATLIKTINŲ DARBŲ SĄRAŠAS 
vienas. Išpakuokite įrenginį, patikrinkite pakuotės vientisumą. 

2. Patikrinkite įrenginio komplektiškumą pagal naudojimo vadovo skyrių „Išsamumas ir 

aprašymas“. 
3. Patikrinkite, ar teisingai užpildyti garantiniai dokumentai: patikrinkite įrenginio numerį su 

numeriu, nurodytu garantiniame talone. 

4. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo. 

5. Patikrinkite įrenginio veikimą, vartotojo parametrus pagal naudojimo instrukciją. 
6. Supakuokite įrenginį. 

Šių darbų atlikimas patvirtinamas pardavėjo (vykdytojo) parašu garantiniame talone ir nelaikomas 

remontu. 
 

 

REMONTO ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 
 



 

Paskutiniame puslapyje 
 

 

EAC 
 

HOLT 

 

Importuotojas į Baltarusijos Respubliką: Adimakstreyd LLC 

Adresas: Baltarusijos Respublika, Minskas, g. Timiriazevas, 65a–307 

Gamintojas: "Huayu Electrical Appliance Group CO., LTD" 
Adresas: Nr. 168 North Huancheng Road, Zhouxiang Town, Cixy City, Ningbo, 
KLR 

Tarnavimo laikas: 3 metai 

Aptarnavimo telefonas: (8-017) 397-79-94 
 


