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DUKA BOSSE 

 

TOASTER 

(MODEL: 1212510) 

220-240V, 50 Hz, 900W 

 

Instruciuni de utilizare 
Traducere din engleza 

 

Dragi clienti, 

 

Felicitări pentru achiziționarea unui nou prăjitor de pâine! Pentru a profita la maximum de noul 

dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în detaliu înainte de a-l folosi. Vă 

recomandăm să urmați toate instrucțiunile. 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima folosire! 

 

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani, de persoane cu abilități fizice, senzoriale 

și mentale limitate și de persoane fără experiență, numai sub supravegherea unei persoane cu 

experiență sau în conformitate cu manualul de utilizare în siguranță, cu condiția ca înțelegeți 

pericolele legate de utilizarea aparatului. 

Copiii nu trebuie să aibă voie să se joace cu aparatul. Aparatul nu trebuie curățat sau întreținut 

de copii în absența unui adult care să le monitorizeze acțiunile. Copiii nu sunt conștienți de 

pericolele care pot apărea în timpul utilizării aparatelor electrice. Țineți aparatul și cablul său 

departe de copii. 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

 

•  Înainte de fiecare utilizare a aparatului, verificaţi starea acestuia, de ex. dacă există vreo 

deteriorare mecanică și dacă cablul este puternic. Nu folosiți aparatul dacă este 

deteriorat. 

• Nu utilizați aparatul dacă observați semne de deteriorare a cablului sau dacă ați scăpat 

aparatul pe pământ. 

• Cablurile deteriorate trebuie înlocuite de către producător, un centru de service autorizat 

sau altă persoană calificată pentru a evita riscurile. 

• Cablul nu trebuie să atingă marginile ascuțite sau suprafețele fierbinți. Cablurile 

deteriorate prezintă riscul de electrocutare. 

•  Ștecherul trebuie să se potrivească în priză. 

•  Ștecherul nu trebuie modificat în niciun fel. 

• Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța pentru a evita 

utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea necorespunzătoare a aparatului în absența 

dumneavoastră. 

•  Când deconectați, nu trageți de cablu. 

• Nu folosiţi cablul pentru a muta aparatul. 

• Nu aşezaţi obiecte în orificiile aparatului. 

• Aparatul nu trebuie acoperit în timpul utilizării. Acest lucru poate provoca un incendiu., 

• Aparatul este destinat utilizării în interior. Nu poate fi folosit sau depozitat în locuri 

unde nu este protejat de intemperii. 
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• Protejati aparatul de umiditate, nu il asezati in locuri umede. 

• Suprafata trebuie sa fie curata si uscata.  

• Nu puneti aparatul pe suprafata calda. 

• Verificati cablul sa nu fie atarnat din masa. 

• Nu dezasamblati carcasa. 

• ATENTȚE! Nu folositi aparatul cu maini ude. 

• ATENTȚE! Opriți imediat aparatul dacă îl găsiți umed. 

• • Nu atingeți suprafețele umede care sunt în contact direct cu aparatul conectat la priză. 

Scoateți aparatul imediat. 

• • Datorită riscului de electrocutare, nu atingeți suprafețele împământate, cum ar fi țevi, 

încălzitoare, radiatoare și răcitoare. 

• • Fiți deosebit de atenți dacă în apropiere sunt copii sau persoane cu dizabilități în timp 

ce utilizați aparatul. 

• • Țineți aparatul departe de copii când este pornit sau nu este complet răcit. 

• ATENTȚE! Nu lasați aparatul pornit nesupravegheat. 

• ATENTȚE! Scoateți aparatul din priza când nu âl folosiți. 

• • Aparatul nu este destinat utilizării cu temporizatoare externe sau sisteme separate de 

la wireless. 

• ATENTȚE! Suprafața exterioară a aparatului se încălzește în timpul funcționării. 

Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele aparatului în timp ce acesta este pornit, cu 

excepția mânerului mecanismului de coborâre a feliilor, a butoanelor, a butonului de 

reglare a pâinei prăjite și a mânerului tăvii firimituri. 

• • Aparatul trebuie reparat numai de personal calificat folosind piese de schimb originale. 

• • Înainte de a curăța sau de a întreține aparatul, scoateți-l din priză. Se lasa sa se raceasca. 

• • Pentru a curăța carcasa, utilizați o cârpă moale umedă (nu umedă) și un detergent slab. 

Nu utilizați solvenți, gaz sau alți detergenți sau dispozitive care pot deteriora aparatul și 

carcasa acestuia. Nu scufundați aparatul, cablul și ștecherul în apă sau alte lichide. 

• • Depozitați și transportați aparatul în cutia sa pentru a-l proteja de praf, umiditate și 

deteriorări mecanice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

• • Chiar dacă aparatul este utilizat corect și instrucțiunile de siguranță sunt respectate cu 

strictețe, pot apărea anumite riscuri neprevăzute. 

 

ATENTȚE! 

 

• • Îndepărtați ambalajul exterior, folia sau alt capac de protecție de pe pâinea care 

urmează să fie prăjită. 

• • Pâinea poate lua foc în timpul funcționării aparatului - de aceea nu așezați prăjitorul 

în apropierea draperiilor sau a altor produse din material textil și nu îl lăsați 

nesupravegheat. 

• • Nu scoateți feliile în timp ce prăjitorul funcționează dacă sunt blocate în orificiu. 

• • Feliile trebuie îndepărtate cu grijă pentru a evita riscul de arsuri. Nu folosiți ustensile 

metalice (cum ar fi o furculiță sau un cuțit) în acest scop. Puteți folosi cuie de lemn. 

• • Dacă feliile de pâine sunt prea mici, se pot arde în gaură. 

• • Dacă feliile încep să ardă, apăsați imediat butonul STOP pentru a opri prăjirea. 

• • Nu prăjiți felii unse (unt, margarină). 

• Dacă mecanismul de feliere eșuează sau pâinea se blochează în orificiu și trebuie să o scoateți, 

mai întâi opriți prăjirea apăsând butonul STOP, deconectați aparatul și așteptați să se răcească 

prăjitorul. Abia apoi scoateți gemul din gaură. Aveți grijă să nu deteriorați încălzitoarele interne 

din deschidere atunci când scoateți pâinea. 
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• Orificiul pentru pâine este pentru felii standard de pâine. 

 

ATENTȚE! Tensiune periculoasă sau risc de vătămare corporală. 

NOTA! Manualul de utilizare este important deoarece include reguli de întreținere a 

produsului. 

 

UTILIZARE 

 

Aparatul este destinat pentru uz casnic și alte scopuri similare, cum ar fi: 

- echipamente pentru utilizarea de către personal în bucătăriile magazinelor, birourilor și altor 

locuri de muncă; 

- de la clienții hotelurilor, motelurilor și altor spații de locuit; 

- camere, snack-baruri și altele asemenea; 

Nu utilizați aparatul în scopuri pentru care nu este destinat. 

 

DISPOZITIV 

 
 

1. Carcasa 

2. Butonul de reglare (1-6) 

3. Buton de încălzire 

4. Buton STOP pentru oprire 

5. Buton de dezghețare 

6. Mâner de coborâre a feliei 

7. Tava pentru firimituri 

8. Radiere anti-alunecare 

9. Despărțitor pentru orificiile de pâine 

 

PARAMETRI TEHNICI 

Tensiune: 220-240V 

Frecvența: 50Hz 

Putere de iețire: 900W 

Clasa de protecție: I 

 

UTILIZARE 

 

IMPORTANT! 
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Asigurați-vă că sursa de alimentare la care urmează să fie conectat aparatul corespunde 

parametrilor indicați pe plăcuța cu date tehnice. Aparatul are o priză cu împământare și trebuie 

conectat la o priză cu împământare. 

 

IMPORTANT! 

Înainte de prima utilizare, scoateți toate ambalajele din prăjitor de pâine. 

 

IMPORTANT! 

Înainte de prima utilizare pot apărea fum și un miros specific. Acest lucru este normal și va 

dispărea în curând - motivul pentru aceasta este rămășițele procesului de producție. 

Este recomandat să porniți prăjitorul de 2-3 ori la ralanti (fără pâine), așa cum este indicat în 

instrucțiunile de mai jos, înainte de a începe să prăjiți feliile în el. 

 

I. Prajirea painii 

 

1. Pregătiți pâinea prin îndepărtarea tuturor ambalajelor. 

2. Pune două felii de pâine, câte una în fiecare gaură a prăjitorului de pâine. 

3. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este instalată corect. 

4. Conectați aparatul la priză. 

5. Rotiți butonul prăjitorului la valoarea dorită de la 1 (auriu, pâine pâine deschisă) la 6 (maro 

închis). 

 

IMPORTANT! 

• Dacă coaceți o singură felie de pâine, culoarea pe ambele părți va fi mai închisă decât atunci 

când coaceți două felii de pâine în același timp. 

• Painea prajita recomandata pentru o felie de paine este intre 1 si 3. 

• Feliile de pâine pe care le prăjiți de fiecare dată când le porniți imediat după prima prăjire vor 

fi mai închise la culoare decât feliile de la primul toast de același grad. 

 

1. Apăsați mânerul mecanismului de coborâre a feliei până când simțiți un ușor clic. 

Butonul STOP se va aprinde și pâinea va începe să se prăjească. 

 

ATENTIE! Mecanismul de coborâre a feliei face clic doar dacă aparatul este conectat la 

priză. 

 

1. Odată ce pâinea este prăjită la gradul ales, prăjitorul se va opri automat, iar mecanismul va 

împinge feliile în sus. 

2. Dacă doriți să întrerupeți prematur procesul de prăjire, apăsați STOP. 

 

II. Dezghetare 

 

Dacă pâinea este congelată sau refrigerată, puneți-o în orificiul de prăjire, apoi reglați nivelul 

de prăjire (1-6) și apăsați mânerul până se aude un clic. Butonul STOP se va aprinde. Apoi 

apăsați butonul DECONGELARE, care se va aprinde și el și va începe procesul de decongelare 

și prăjire a pâinii. După prăjirea pâinii în gradul dorit, prăjitorul se va opri automat, iar 

mecanismul va ridica feliile. Dacă doriți să opriți procesul prematur, apăsați STOP. 

 

III. Reîncălzire 
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Toasterul de pâine poate supraîncălzi feliile pe care le-ați copt înainte. Rotiți butonul pentru a 

regla gradul de ardere (de la 1 pentru cel mai scurt timp la 6 pentru cel mai lung timp) și 

împingeți mânerul în jos până când se aude un clic. Butonul STOP se va aprinde. Apoi apăsați 

butonul ÎNCĂLZIRE, care se va aprinde și el și va începe procesul de reîncălzire a pâinii. După 

reîncălzirea pâinii pentru durata stabilită, prăjitorul se va opri automat, iar mecanismul va ridica 

feliile. Pentru a opri procesul prematur, apăsați STOP. 

 

MENȚINERE ȘI CURĂȚENIE 

 

Deconectați întotdeauna aparatul înainte de curățare. Se lasa sa se raceasca. Utilizați o cârpă 

moale, umedă (dar nu umedă) și un detergent ușor pentru a curăța carcasa. Uscați cu un prosop. 

Nu utilizați solvenți, benzină sau alte produse sau produse care pot deteriora aparatul sau 

carcasa acestuia. Nu scufundați aparatul, cablul și ștecherul în apă sau în orice alt lichid. 

După fiecare utilizare, scoateți tava de pe fundul prăjitorului și aruncați firimiturile. 

Înainte de următoarea utilizare, asigurați-vă că tava este plasată corect în prăjitor de pâine. 

Curăță în mod regulat firimiturile din găurile de pâine. Pentru o curățare mai ușoară, puteți 

întoarce prăjitorul, astfel încât firimiturile să cadă din el. 

 

DEFECȚIUNI 

 

Dacă aparatul se defectează, deconectați-l din priză și contactați un centru de service autorizat 

pentru reparații. Nu-l repara singur. 

 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 

 

Transportați și depozitați aparatul într-un ambalaj care îl va proteja de umiditate, praf și 

deteriorări mecanice. Țineți aparatul departe de copii! 

 

ATENȚIE! 

 

Fotografiile și descrierile pot diferi de dispozitivul real, în funcție de modelul specific. 

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici ai aparatului fără notificare. 

Producătorul își rezervă dreptul de a face erori de imprimare. 

  

 
 

Acest simbol înseamnă că aparatul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. 

Consumatorul este obligat să predea aparatul firmei autorizate să elimine deșeurile de aparate 

electronice/electrice. Persoana care se ocupă direct de eliminarea unor astfel de deșeuri, 

magazinele și alte locații locale formează o rețea prin care poți elimina aparatul. Eliminarea 

corespunzătoare a deșeurilor electronice/electrice este concepută pentru a evita efectele nocive 

asupra oamenilor și mediului, rezultate din componentele periculoase și depozitarea și 

manipularea necorespunzătoare a produselor. Substanțele cu efecte adverse asupra mediului 

sunt reduse la minimum în timpul producției, pentru a se asigura că aparatul este cât mai sigur 

posibil după eliminare. 


