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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Traducere din engleza 

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea 

avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu 

și/sau vătămare gravă. 

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță pentru referințe ulterioare. 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA 

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acest lucru este făcut sub 

supraveghere sau în conformitate cu instrucțiunile de utilizare în siguranță și oamenii înțeleg pericolele. 

de utilizare a dispozitivului. 

2. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați. 

3. Copiii nu sunt conștienți de pericolele care pot apărea la utilizarea aparatelor electrice. 

4. Țineți aparatul și cablul său departe de copiii cu vârsta sub 8 ani. 

5. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. 

6. Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul pentru eventuale deteriorări. Nu folosiți un aparat 

deteriorat. 

7. ATENȚIE! Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. 

8. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată pentru a 

evita pericolul. 

9. Aveţi grijă ca cablul de alimentare să nu intre în contact cu muchii ascuţite sau suprafeţe fierbinţi. 

10. Ștecherul aparatului trebuie să corespundă cu priza. 

11. Nu modificați ștecherul în niciun fel. 

12. Când deconectați aparatul, trageți de ștecher, nu de cablul de alimentare. 

13. Aparatul este destinat utilizării în interior. Nu poate fi folosit sau depozitat în locuri expuse factorilor 

atmosferici externi. 

14. Nu expuneți aparatul la ploaie sau la condiții umede. 

15. Folosiți o cârpă moale, umedă (nu umedă) și un detergent ușor pentru a curăța aparatul. Când 

curățați suprafețele care intră în contact cu alimentele, utilizați un produs de curățare conceput pentru 

astfel de suprafețe. Consultați instrucțiunile producătorului de detergent. Nu folosiți solvenți, benzină 

sau substanțe abrazive care pot deteriora aparatul. 

16. ATENȚIE! Nu scufundați aparatul în apă! 



17. Depozitați și transportați aparatul în ambalajul original, care îl protejează de deteriorări mecanice, 

umiditate și praf. 

18. Aparatul trebuie reparat numai de o persoană calificată, folosind piese de schimb originale. 

19. ATENȚIE! Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat. 

20. ATENȚIE! Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu îl utilizați. 

21. ATENȚIE! Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. 

22. ATENȚIE! Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat. 

23. ATENȚIE! Dacă suprafața de încălzire este crăpată - opriți aparatul pentru a evita șocurile electrice. 

24. ATENȚIE! Aparatul nu este destinat utilizării cu temporizatoare externe sau cu un sistem separat de 

telecomandă. 

25. ATENȚIE! Suprafețele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele 

accesibile în timp ce aparatul funcționează. 

26. ATENȚIE! Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare dacă aparatul funcționează. Nu 

atingeți suprafața fierbinte. 

27. ATENȚIE! Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte 

de curățare și întreținere. 

28. Nu așezați aparatul pe suprafețe care se încălzesc rapid. Înainte de a amplasa aparatul pe o astfel de 

suprafață, trebuie să utilizați un tampon termoizolant. 

29. Nu așezați obiecte pe aparat. 

30. În ciuda utilizării aparatului conform intenției și a respectării tuturor instrucțiunilor de siguranță, 

unele riscuri reziduale nu pot fi eliminate complet. 

31. Se recomandă conectarea aparatului la o sursă de alimentare echipată cu un dispozitiv de curent 

rezidual (RCD) cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai puțin. 

UTILIZARE 

Dispozitivul este destinat utilizării în condiții casnice și similare: 

- echipamente de bucatarie pentru personalul din magazine, birouri si alte medii de lucru 

- echipamentele clientilor din hoteluri, moteluri si alte zone rezidentiale 

- adăposturi de noapte, baruri și medii similare. 

Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute. 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Voltaj: 220-240V 

Frecvența: 50/ 60 Hz 



Putere nominala: 1600 W 

STRUCTURA PRODUSULUI 

 

Bread slot – orificiu pentru paine 

Carriage handle – mechanism pentru felii 

Cancel button –buton oprire 

Reheat button – buton încălzire 

Defrost button – buton dezghețare 

Knob – nivel prăjirii 

Housing – corpus 

Removable crumb tray – tavita 

 

 

 

 

 

 

 



UTILIZARE 

ATENȚIE! 

Înainte de utilizare, asigurați-vă că parametrii rețelei de alimentare corespund parametrilor indicați pe 

plăcuța cu date tehnice a aparatului. Aparatul este fabricat cu clasa de protectie I, ceea ce inseamna ca 

trebuie conectat la un contact cu un pin de impamantare. 

Înainte de prima utilizare, scoateți întregul pachet din prăjitor de pâine. 

La prima utilizare, poate exista un fum ușor și un miros deosebit - acesta este un fenomen normal care 

va dispărea în scurt timp și este cauzat de reziduurile din producție. 

Se recomanda ca la prima utilizare, inainte de coacerea primelor felii de paine, aparatul sa treaca prin 2-

3 cicluri de functionare, conform instructiunilor de mai jos, dar fara paine („gol”). 

I. Prăjirea 

1. Pregătiți pâinea scoțând toate articolele din ambalaj. 

2. Așezați feliile de pâine separat în compartimentele de prăjire. 

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

5. Conectați dispozitivul la rețea. 

6. Setați butonul pentru nivel de prăjire la nivelul dorit de la 1 (pal, ușor rumenit) la 7 (maro închis). 

Fileul va fi prajit pana devine auriu in pozitia 5. 

ATENŢIE! 

• Dacă prăjiți o felie de pâine în cameră, culoarea pe ambele părți va fi mai închisă decât dacă prăjiți 

două felii în același timp. 

• Pentru prajirea unei felii de paine in camera, gradul de prajire recomandat este 1-3. 

• Feliile care vor fi prăjite direct în al doilea ciclu și următoarele vor fi mai închise la culoare decât feliile 

care vor fi prăjite în primul ciclu la același nivel de coacere. 

7. Apăsați vertical în jos mecanismul de coborâre a feliei până când se blochează pe loc. Butonul STOP se 

va aprinde și prăjirea va începe. 

ATENŢIE! 

Mecanismul de coborâre se va bloca numai atunci când aparatul este conectat la rețea. 

8. Odată ce pâinea este prăjită la nivelul selectat, prăjitorul se va opri automat, iar mecanismul va ridica 

felia. 

9. Pentru a opri procesul de prăjire prematur, apăsați butonul STOP. 

NOTĂ: Când prăjiți, puteți verifica culoarea feliei. Dacă sunteți mulțumit de rezultat, puteți apăsa 

oricând butonul STOP pentru a opri prăjirea. Nu ridicați niciodată mecanismul de coborâre a umpluturii 

pentru a opri prăjirea. 



II. Dezghețare 

Dacă pâinea este congelată sau scoasă din frigider, puneți-o în compartimentele camerei de prăjire, 

apăsați butonul Decongelare - indicatorul se va aprinde, setați nivelul necesar de pâine prăjită (1-7) și 

apăsați mecanismul de coborâre a feliilor în timp ce acesta este încheiat. Butonul STOP se va aprinde. 

Începe procesul de decongelare și prăjire a pâinii. Odată ce pâinea este coaptă la nivelul selectat, 

prăjitorul se va opri automat, iar mecanismul va ridica felia. Pentru a opri oricând - apăsați butonul 

STOP. 

III. Incalzire 

Pâinea de pâine poate încălzi felii de pâine precoapte. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul 

ÎNCĂLZIRE - indicatorul se va aprinde. Apăsați mânerul mecanismului de glisare în jos până se blochează. 

În acest mod timpul de funcționare este fix. Când încălzirea se termină, prăjitorul se va opri automat, iar 

mecanismul va ridica pâinea prăjită. Pentru a opri oricând - apăsați butonul STOP. 

ATENŢIE! 

1. Scoateți toate ambalajele de protecție înainte de coacere. 

2. Dacă prăjitorul începe să fumeze, apăsați butonul de anulare pentru a opri imediat prăjirea. 

3. Evitați prăjirea alimentelor cu ingrediente foarte rare precum untul. 

4. Nu încercați niciodată să scoateți pâinea care este blocată în fante fără a deconecta mai întâi aparatul. 

Când scoateți pâinea, aveți grijă să nu deteriorați mecanismul intern sau elementele de încălzire. 

5. Aparatul este potrivit pentru prăjirea feliilor de pâine în formă standard. 

6. Pentru a obține o culoare uniformă, vă recomandăm să așteptați cel puțin 30 de secunde între fiecare 

toast. 

CURATENIE SI MENTENANTA 

Deconectați întotdeauna aparatul înainte de curățare. 

Așteptați ca aparatul să se răcească complet. 

Utilizați o cârpă moale, uscată sau umedă (nu umedă) și un detergent blând pentru a curăța carcasa. 

Uscat. Nu folosiți solvenți, benzină sau alți detergenți sau obiecte care pot deteriora carcasa (sârmă de 

curățare, agenți de curățare abrazivi etc.). 

După fiecare utilizare, scoateți tava pentru firimituri de pâine și curățați-o. 

Înainte de a reutiliza prăjitorul de pâine, asigurați-vă că tava este instalată corect. 

Scoateți în mod regulat firimiturile din camera de prăjire. Pentru a face acest lucru, puteți întoarce 

prăjitorul cu susul în jos. 

RĂNIRE 

În caz de deteriorare sau defecțiune, deconectați aparatul și contactați un atelier. Nu încercați să îl 

reparați singur. 



DEPOZITARE SI TRANSPORT 

Depozitați și transportați într-un recipient care protejează de umiditate, praf și deteriorări mecanice. A 

nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Dacă prăjitorul de pâine trebuie depozitat sau nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, cablul 

poate fi înfășurat sub baza aparatului. 

ATENŢIE! 

Ilustrațiile și descrierile pot diferi de realitate în funcție de modelul produsului. 

ARUNCAREA CORECTA A PRODUSULUI 

  

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere. 

Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a 

deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. 

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau 

contactați dealerul de la care a fost achiziționat produsul. Ei pot accepta acest produs ca reciclare sigură 

pentru mediu. Un astfel de marcaj arată că echipamentul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri 

menajere după data de expirare. Utilizatorul este obligat să predea dispozitivul unei organizații 

specializate în colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Organizația de colectare, inclusiv 

punctele de colectare locale, magazinele și utilitățile, trebuie să stabilească un sistem adecvat pentru 

eliminarea acestui echipament. Manipularea corectă a echipamentelor electrice uzate ajută la evitarea 

consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului care rezultă din prezența substanțelor 

periculoase, precum și depozitarea și manipularea necorespunzătoare a acestor echipamente. Aparatul 

conține o cantitate limitată de anumite substanțe care ar putea avea un impact negativ asupra mediului 

în timpul și după utilizarea acestui produs. 


