
Model 

voor 2 

wafels

Model voor 4 wafels

BESCHRIJVING VAN DE ELEMENTEN

1. Bakplaat in massief gietijzer

2. Verwijderbare platen van roestvrij 

staal (inox)

3. Handgreep

4. Elektrische behuizing

5. Knop temperatuurregeling 

6. Controlelampje

7. AAN/UIT schakelaar

8. Z-systeem - Blokkering 

volledige opening

A : Bakplaat A

B : Bakplaat B

GEVAAR: Warme oppervlakken. 

Niet aanraken! 
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1/ WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

• Dit toestel is niet voorzien voor gebruik door personen (onder wie kinderen)

met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder

enige ervaring of kennis, behalve als ze onder toezicht staan van iemand die

instaat voor hun veiligheid of als ze vooraf instructies gekregen hebben over

het gebruik van het toestel. Houd kinderen in het oog om ervoor te zorgen dat

ze niet met het toestel spelen.

• Laat het toestel niet onbewaakt achter tijdens het gebruik.

• = OPGEPAST: Gevaar voor brandwonden! Wanneer het toestel werkt,

worden sommige oppervlakken heet. Gebruik uitsluitend de handvatten om

het wafelijzer open of dicht te doen. Raak de hete delen die weergegeven zijn

op schema ( ) niet aan. Zelfs nadat de stekker uit het toestel is getrokken,

blijven die oppervlakken nog een tijdje heet en kunnen dus nog brandwonden

veroorzaken. Laat het toestel volledig afkoelen vooraleer het te verplaatsen,

schoon te borstelen of op te bergen.

• Breng de elektrische onderdelen niet in contact met water.

• Om gevaar te vermijden, moet een beschadigd snoer vervangen worden door

de fabrikant, zijn dienst na verkoop of iemand met een vergelijkbare

kwalificatie.

• Het toestel moet geaard worden.

• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet gebruikt wordt of

om het te reinigen.

• Plaats het toestel altijd op een stabiel oppervlak om te vermijden dat het

kantel of wegglijdt. Houd het ver van wanden en van elk element dat gevoelig

is voor warmte.

• Behandel de roestvaststalen platen voorzichtig of doe handschoenen aan om

eventuele risico's op snijwonden te vermijden.

• Bewaar het wafelijzer op een droge plaats, beschut tegen vocht.

• Allergie: sporen van arachideolie kunnen in het wafelijzer gevonden zijn.

2/ VOOR ELK GEBRUIK

• Haal het wafelijzer uit de kartonnen doos.

• Controleer of de handgrepen correct bevestigd zijn.

• Verwijder de plastic beschermfolie van de platen 

en elementen in inox.
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• Controleer de bevestiging van de verwijderbare inox-platen (nr. 2 -

beschrijving van de elementen)

De platen en piramiden kunnen verwijderd worden en zijn makkelijk van hun 

bevestigingen los te maken. 

• Controleer of de spanning die op het apparaat is aangegeven, overeenstemt 

met het stroomnet.

• Bijkomende optie: schuif het Z-systeem in het wafelijzer om de opening tot 

115° te blokkeren (zie schema - beschrijving van de elementen - nr. 8).

• De bakplaten A en B zijn niet onderling verwisselbaar. 

3/ INBEDRIJFSTELLING

Dit wafelijzer is “ingevet” met een voor voedingsmiddelen geschikte

siliconekwast om het apparaat makkelijker te laten starten.

Tijdens het eerste gebruik kan een resterende geur worden opgemerkt. Om die

reden eet u de eerste wafels die u bakt best niet op, maar gooit u ze weg.

4/ GEBRUIK VAN HET WAFELIJZER

• Maak uw deeg klaar volgens het gekozen recept.

• Het apparaat is uitgerust met een thermostaat:  

• Ofwel met een graadverdeling die start bij 50 °C en waarbij ieder 

volgend streepje = 10 °C.  

• Ofwel met 10 standen. Iedere positie komt overeen met een veelvoud 

van 30 °C. Bijvoorbeeld: 4 = 120 °C; 5 = 150 °C; 6 = 180 °C 

• Laat het wafelijzer tot de gewenste temperatuur voorverwarmen vooraleer u 

begint te bakken. 

• Het duurt min. 15-20 minuten om de bakplaten op een gelijkmatige 

temperatuur van ca. 180 °C te krijgen. 

• Schakelaar: zodra het wafelijzer de gekozen temperatuur bereikt, gaat het 

controlelampje uit (nr. 6 - beschrijving van de elementen).

• Aanbevolen temperatuur voor het bakken: tussen 150 °C en 190 °C. NB: Dit 

varieert in functie van het type wafelijzer. 

• Aanbevolen temperatuur voor het opwarmen: max. 80 °C gedurende 30 

seconden. NB: Enkel geschikt voor Luikse wafels.    

bevestigingen

3



4

5/ TIPS

• U kunt een ontvormspray voor gebak gebruiken om de bakplaten snel en 

gelijkmatig in te vetten.

• Bij gebruik van vloeibare deeg (bv. Brusselse wafels):

• Bij het ingieten van het deeg moet u bakplaat A of B volledig vullen. Zorg 

ervoor dat het deeg niet over de randen van de bakplaat stroomt.

• Na het ingieten van het deeg sluit u het wafelijzer en draait u het 180°. 

Hierdoor wordt het deeg volledig over het wafelijzer verdeeld en 

homogeen aan 2 zijden gebakken.

• Bij gebruik van harde deeg (bv. Luikse wafels), draait u het wafelijzer 180° na 

de helft van de baktijd. Hierdoor worden het deeg en de suiker homogeen 

verdeeld.

• Om uw vingers niet te verbranden wanneer u de wafels van de bakplaat haalt, 

raden we aan om het “vork” te gebruiken dat we bij de toebehoren 
aanbieden, ook een “wafelvork” genoemd.

• Wanneer er te veel karamel in de bakplaten achterblijft, legt u bakpapier op de 

bakplaat A of B en sluit u het wafelijzer: de suiker die zich op de bovenste plaat 

heeft verzameld, zal op dit vel bakpapier terechtkomen. Herhaal deze 

handeling voor de tweede bakplaat.

• Als de wafel tijdens het bakken aan het wafelijzer kleeft, kan dit betekenen dat 

het wafelijzer te heet is, te vuil of dat het ingesmeerde vet verdwenen is. Dit 

lost u als volgt op: 

• Stel de thermostaat in op een iets lagere temperatuur.

• OF Maak het wafelijzer schoon (zie punt 6/ Reiniging van het wafelijzer).

• OF Vet de bakplaten in (zie punt 6/ Reiniging van het wafelijzer -> 

Invetten).

6/ REINIGING VAN HET WAFELIJZER

Na het bakken van wafels blijven er veel resten achter (deeg en/of karamel). 

Daarom is het belangrijk dat u het wafelijzer steeds opnieuw schoonmaakt zodat 

u het lange tijd kan blijven gebruiken. Wij raden de onderstaande 

reinigingsmethoden aan. 

Belangrijk: Dompel een Ampi®-wafelijzer nooit onder in water of een andere 

vloeistof. Alleen de verwijderbare kruimelplaten in inox mogen ondergedompeld 

worden en met water of in de vaatwasser schoongemaakt worden. 

6.1 Voor het dagelijkse onderhoud van het wafelijzer

Deze handelingen moeten zo vaak mogelijk worden uitgevoerd. Hoe meer u dit 

doet, des te makkelijker blijft het wafelijzer proper. 

6.1.1. Ampi® schraper

Dit hulpmiddel werd speciaal ontworpen voor de Ampi®-wafelijzers type “Luikse 
wafel”. Hiermee kunt u alle resten (parelsuiker, deeg en karamel)
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bijeenschrapen die zich in de bakvorm hebben verzameld. De schraper kan op 

meerdere manieren worden gebruikt: 

- Suiker en karamel terug naar het midden vegen: tijdens het bakken van de 

wafels veegt u de suiker terug naar het midden van de bakplaat met behulp van 

de schraper. Deze suiker zal in de volgende Luikse wafels verdwijnen en laat ze 

glanzen.

- Suiker en karamel verwijderen: gebruik de schraper om al de suiker definitief 

uit de bakvorm te verwijderen; daartoe veegt u de schraper schoon met een 

vochtige doek (of handdoek).

- De bakvorm schoonmaken: zodra het wafelijzer uitgeschakeld is, maar wel nog 

lauwwarm is, rolt u de schraper in een vochtige doek en wrijft u ermee tussen 

de vakjes om alle resten (parelsuiker, deeg en karamel) te verwijderen.

NB: Het massieve gietijzer wordt niet beschadigd bij gebruik van de schraper. 

Onze bakplaten zijn ontworpen voor intensief gebruik, zelfs bij gebruik van de 

schraper.

6.1.2. Aardappelzetmeel 

Gebruik een deeg gemaakt van aardappelzetmeel en water. Hiermee verwijdert 

u makkelijk alle resten van suiker, karamel en deeg uit de bakvorm. Ga als volgt 

te werk (geschatte tijd: 10-15 minuten):

1. Zet de temperatuur voor het wafelijzer in op 220 °C - 240 °C en wacht tot 

deze temperatuur bereikt is.

2. Intussen mengt u de ingrediënten: 120 gr. aardappelzetmeel per 200 ml 

water. Opmerking: dit mengsel moet vloeibaar zijn.

3. Open het wafelijzer, giet het mengsel op de bakplaten A en B. Laat het deeg 

rijzen en verdikken tot er geen vloeibaar mengsel meer te zien is, sluit 

vervolgens het wafelijzer gedurende 5 minuten. 

4. Open het wafelijzer, verwijder het aardappelzetmeeldeeg dat alle resten van 

de bakplaten heeft opgenomen en gooi het weg.

5. Vergeet het wafelijzer niet opnieuw in te vetten voordat u nieuwe wafels 

bakt.

Let op: Wij raden aan om dit meteen na het bakken te doen, voordat u het 

wafelijzer uitschakelt en opbergt. Zo zal het apparaat meteen klaar zijn 

wanneer u de volgende keer wafels wilt bakken. 

Let op: Is het wafelijzer echter vuil en hebt u even wat tijd vrij, dan raden wij 

aan dit meteen te doen en niet te wachten totdat u gedaan hebt met bakken.



6.2. Voor een grondige reiniging :

De volgende procedés voert u uit wanneer de gietijzeren platen zelfs na het 

onderhoud en de twee regelmatige procedures die we hiervoor hebben 

beschreven nog vuil blijven.

6.2.1. Pyrolysesysteem

Belangrijk: Bij deze handeling wordt rook gegenereerd. Zorg er dan ook voor dat 

u deze uitvoert in een goed verluchte ruimte. Let eventueel op wanneer in de 

ruimte een rookdetector geïnstalleerd is.

1. Terwijl het wafelijzer nog warm is, zet u de thermostaat op maximum (positie 

10 - 300 °C). Zodra de temperatuur bereikt is, laat u de resten verbranden zolang 

er rook wordt gevormd (meer dan 2 uur, indien nodig). Hierdoor worden alle 

stoffen die nog op de bakplaten zitten, verbrand en tot as herleid.

2. Schakel het wafelijzer uit en trek de stekker uit het stopcontact.

3. Terwijl het wafelijzer nog een beetje lauwwarm is, borstelt u het met een 

penseel uit. Droge vaatborstel (of een roterende nylonborstel indien nodig) om 

het gietijzer grondig schoon te maken. Ook tussen de tanden/vakjes/piramiden.

4. Wacht tot de gietijzeren platen koud zijn. Daarna gaat u over naar het 

onderstaande gedeelte “Invetten”.
6.2.2. Invetten

Als de bakplaten beginnen te “kleven” en het moeilijk wordt om de wafels los te 
maken. We raden aan om het gietijzer “in te vetten”, ook wel “inbakken” 
genoemd. Hiervoor kunnen natuurlijke producten worden gebruikt.

Belangrijk: Bij deze handeling wordt rook gegenereerd. Zorg er dan ook voor dat 

u deze uitvoert in een goed verluchte ruimte. Let eventueel op wanneer in de 

ruimte een rookdetector geïnstalleerd is.

1 Het wafelijzer moet perfect schoon zijn (geen resten van deeg, karamel …).
2 Met behulp van een siliconekwast vet u alle vakjes en de binnenranden van de 

gietijzeren platen in met spijsolie. 

3. Sluit het wafelijzer met de handgrepen en steek de stekker in het stopcontact.

4. Druk op de AAN-schakelaar en zet de thermostaat op maximum (positie 10 -

300 °C). Zodra de temperatuur is bereikt, laat u het wafelijzer ca. 60 minuten 

warmen. Smeer de platen meerdere malen in met een dun laagje olie.

5 Laat het wafelijzer openstaan om af te koelen. Terwijl het afkoelt, kunnen 

bepaalde oppervlakken nog heet zijn. Zorg dat u zich niet verbrandt. Hierdoor 

wordt het gietijzer bedekt met een dun vetlaagje. 

6. Gebruik een deeg gemaakt van aardappelzetmeel en water (zie punt 6.1.2.) om 

het wafelijzer schoon te maken. Deze “wafels” van aardappelzetmeel zijn zwart 
van de onzuiverheden.

7. Na deze reiniging vet u het wafelijzer opnieuw in voordat u normaal deeg 

gebruikt. 6



7. WAFELIJZERS & ACCESSOIRES

Voor het bakken van 2 wafels: 

Wafelijzer ref. 52126 – Luikse wafel

(wafelafdruk 4x6)

Wafelijzer ref. 52123 – Luikse wafel

(wafelafdruk 4x5)

Wafelijzer ref. 52119 

Brussels wafel (wafelafdruk 3x5)

Wafelijzer ref. 52117

Fruit gevulde wafel (wafelafdruk 4x7)

Ampi.be sprl – Z.I., Rue des combattants 45, 4280 – Hannut - Belgium 

Tél.: +32 19 63 63 98 - E-mail: info@ampi.be - www.ampi.be 

Voor het bakken van 4 wafels:

Wafelijzer ref. 52222 – Luikse wafel

(wafelafdruk 4x6)
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Wafelijzer ref. 52223 – Luikse wafel

(wafelafdruk 4x5)

Wafelijzer ref. 52104

Traditionele wafel 4/4 (wafelafdruk 4x7)

Accessoires 

• Wafelvork

• Reinigingswerktuig - Schraper

• Reinigingswerktuig - Nylonborstel

• Z-syteem: blokkering opening tot 115°

mailto:info@ampi.be
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