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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE  
 

Definitii cuvinte si simboluri 

DANGER (pericol) – Indica un pericol iminent, care daca nu poate fi evitat, va cauza raniri serioase sau 
moartea. Utilizarea acestui cuvant este limitata la cele mai extreme situatii.   

 
WARNING (avertisment) – Indica o situatie periculoasa, care daca nu poate fi evitata poate cauza 

raniri serioase sau moartea.   
 

CAUTION (atentie) – Indica o situatie periculoasa, care daca nu poate fi evitata poate cauza raniri 

minore.   

 

Intotdeauna urmati precautiile de baza cand utilizati un aparat electric, mai ales daca sunt 

prezenti si copii.  
 

 
   CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE DE UTILIZARE. 

 
 

!!  AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de incendiu, electro soc sau alte cauze:  

• Intotdeauna asigurati-va ca produsul este deconectat de la priza inainte de a-l muta, repara sau 
curata.  

• Acest produs este destinat utilizarii in interior, pentru uz casnic. Nu utilizati aparatul in alte scopuri.  

• Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce functioneaza. Intotdeauna deconectati de la priza cand 

nu este utilizat.  

• Tineti aparatul departe de copii si animale. Mai multa atentie este necesara cand utilizati aparatul in 

preajma copiilor.  

• Puneti produsul pe o suprafata plata, stabile, rezistenta la caldura, intr-o zona deschisa si cu spatii 

libere pe toate marginile produsului pentru circularea aerului.  

• Nu puneti aparatul in apropierea aragazelor, cuptoarelor sau altor surse de caldura.  

• Nu permiteti aparatului sa atinga material inflamabile (perdele, haine, prosoape) in timpul utilizarii.  

• Accesoriile, pot devein fierbinti in timpul tuilizarii. Asteptati sa se raceasca inainte de a le atinge. Nu 

utilizati accesorii nerecomandate.  

• Nu utilizati prajitorul in preajma apei sau a altor lichide. Nu operati produsul daca stati intr-o zona 

umeda.  

• Nu puneti produsul in apa sau alte lichide. Daca produsul cade in apa, nu-l atingeti.  Imediat 

deconectati-l de la priza.  

• Nu introducsti obiecte din metal, sau chiar ustensile metalice sau folie in produs. Indepartati toate 

ambalajul produselor inainte de a le introduce in aparat.  

• Nu incalziti produse de patisserie congelate.  

• Curatati tavita de firimituri dupa fiecare utilizare.  

• Pentru a deconecta de la priza, trageti direct de stecher, nu trageti de cordon.  

• Nu puneti presiune pe cordonul de alimentare, deoarece se poate rupe.  

• Tineti cordonul de alimentare departe de suprafetele incalzite.  
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• Nu operati produsul daca cordonul sau stecherul sunt deteriorate, sau daca nu functioneaza 

corespunzator, sau a fost scapat. Nu incercati sa-l reparati dvs. mergeti la un centru service autorizat 
pentru examinare si reparare.  

 

!!  ATENTIE –Pentru a reduce riscul de ranire si deteriorare a aparatului: 

• Nu mutate aparatul daca este fierbinte. Asteptati sa se raceasca inainte de a-l atinge.  

• Nu introduceti paine care nu intra usor in cele doua sloturi.  

• Nu introduceti in sloturi ambalaje sau ustensile.  

• Nu atingeti suprafetele fierbinti. Intotdeauna folositi manerul si butoanele produsului. Folositi manusi 

pentru a evita arderile.  

• Nu permiteti cordonului sa atarne (pe coltul mesei) unde poate fi trasa.  

• Deconectati produsul de la priza cand nu este utilizat sau daca este lasat nesupravegheat.  

• Acest produs este destinat utilizarii in interior, si doar pentru uz casnic nu si commercial sau 
industrial. Nu folositi in aer liber.  

 
PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI PENTRU O VERIFICARE ULTERIOARA 

Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Sloturi felii paine 5.  Buton decongelare 

2.  Tavita firimituri 6.  Buton anulare 

3.  Nivel coborare paine 7.  Selector culoare 

deschis/inchis(1-8) 

4.  Buton reincalzire 8.  Cordon alimentare 

 

 

 

Utilizare 

AVERTISMENT:  Pentru a reduce riscul de incendiu, electro soc inainte de prima utilizare, asigurati-va 

ca toate ambalajele au fost indepartate de pe prajitor. Verificati ambele sloturi pentru ambalaje.  

NOTA:  Incalziti prajitorul pentru prima data neavand nimic in sloturi (1) tpentru a permite elementelor 
de incalzire sa arda orice urma de praf care se poate acumula in timpul fabricarii sau transportului.  
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1. Asigurati-va ca tavita pentru firimituri (2) este in pozitie si ca nivelul de coborare al painii (3) este in 

pozitia “sus”. 

2. Setati prajitorul pe o suprafata plana, rezistenta la caldura departe de colturile mesei si la distanta de 

perete.   

3. Conectati cordonul (8) la o priza 230 V. 

4. Introduceti una sau doua felii de paine in sloturi (1). 

5. Rotiti selectorul (7) la pozitia dorita.  
NOTA:  Cu cat numarul este mai mare cu ata culoarea feliei de paine va fi mai inchisa. Pana va 
familiarizati cu setarile, incepeti cu un numar mai mic.  

6. Apasati nivelul de coborare al painii (3) pana se blocheaza.  

7. Cand ciclul de prajire este complet, painea va sari. Pentru a intrerupe ciclul de prajire, apasati 

butonul de anulare (6). 

8. Cand a-ti terminat de utilizat aparatul, deconectati de la priza.  

 

Prajire: 

Prajirea este o combinatie intre gatirea si uscarea painii. Nivelul de umezeala difera de la o paine la alta, 

rezultand diferiti timpi de prajire.  

• Pentru paine usor uscata, setati selectorul (7) la un numar mic. 

• Pentru paine proaspata sau integral, setati selectorul (7) la un numar mai mare. 

• Feliile cu suprafete inegale necesita o setare mai mare.  

• Feliiile groase de paine vor necesita un timp de parjire mai mare, uneori semnificativ mai mare, 

deoarece mai multa umezeala trebuie sa fie evaporate din felie inainte ca prajirea sa se produca.  

• Feliile foarte groase pot necesita doua cicluri de prajire.  

• Cand prajiti stafide sau alte fructe, indepartati stafidele sau bucatile de fruct de pe suprafata feliel 

inainte de a o introduce in prajitor. Acest lucru ajuta la prevenirea caderii bucatilor de fruct in prajitor 

sau lipirea lor de grilajul slotului.  

• Pentru a praji o singura felie de paine, setati selectorul (7) la un numar mic. 

 

 

Butonul de reincalzire: 

1. Introduceti una sau doua felii de paine.  

2. Apasati nivelul de coborare (3) pana se blocheaza. 

3. Apasati butonul de reincalzire (4).  Ledul ROSU se va aprinde langa butonul de reincalzire (4). 

4. Cand ciclul este complet, nivelul de coborare (3) va ridica felia. 

5. Pentru a opri ciclul de prajire inainte de a fi incheiat, apasati butonul de anulare (6). 

 

Curatare si intretinere 

AVERTISMENT:  Intotdeauna deconectati de la priza si asteptati ca produsul sa se raceasca complet 
inainte de a-l curata.  

 

• AVERTISMENT:  Pentru a evita un incendiu, curatati tavita de firimituri (2) dupa fiecare utilizare. 

1. Scoateti tavita de pe fundul produsului si indepartati frimiturile.  

2. Repuneti tavita in aparat dupa curatare.  

• Stergeti suprafata exterioara cu un servetel umed.  
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• Nu utilizati substante de curatare abrazive.  

• Pentru a ridica feliile de paine blocate: 

AVERTISMENT:  Paine va fi fierbinte, indepartati cu grija pentru a evita o posibila ardere.  

ATENTIE: Nu introduceti obiecte metalice in interiorul produsului, deoarece se poate genera un soc 

electric.  

1. Deconectati de la priza.  

2. Coborati nivelul de coborare (3) si mentineti-l intr-o pozitie joasa.  

3. Indepartati paine blocata din prajitor, avand grija sa nu deteriorati elementele de incalzire.  

4. Ridicati nivelul de coborare (3) inainte de a utiliza prajitorul. 

 

 

 

 

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN 

CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de 

astfel de servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra 

mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face 

posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. 

Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 

 

 

 
 


