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 INSTRUCITUNI DE SIGURANTA 
IMPORTANTE  
 
 

Definitii 

DANGER (pericol) – Indica o situatie care daca nu este evitata, va rezulta in 
accidentari serioase. Utilizarea acestui cuvant se refera la situatii extreme 
 
WARNING (precautie) – Indica o situatie care daca nu este evitata, va rezulta in 
accidentari serioase. 
 
CAUTION (atentie) – Indica o situatie care daca nu este evitata, va rezulta in 
accidentari sau defectiuni ale aparatului.  

 
Cand utilizati acest aparat sau orice alt aparat electric, trebuiesc intotdeauna 
urmate instructiunile de baza.  
 

      CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE  
DE UTILIZARE. 
 

!!  PRECAUTIE—Pentru a reduce riscul de incendiu, electrosoc sau alte 

raniri: 

• Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu 
capacitate psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana 
responsabila de siguranta lor.  

• Copiii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.  

• Intotdeauna utilizati produsul pe o suprafata plana, stabila, rezistenta la 
caldura.  

• Temperatura suprafetelor accesibile poate fi foarte ridicata cand aparatul este 
utilizat. Aveti grija sa nu atingeti aceste parti.  

• Utilizati produsul intr-o zona bine ventilate. Pastrati cel putin 4-6 cm. spatiu de 
lateralele produsului pentru a-I asigura o ventilatie corespunzatoare.  

• Nu puneti produsul pe sau in apropierea cuptoarelor sau altor surse de caldura.  

• Nu lasati produsul sa atinga perdele, haine, prosoape sau alte material 
inflamabile in timpul utilizarii.  

• Nu atingeti suprafetele fierbinti ale aparatului. Nu mutate aparatul in timp ce 
este conectat la prize. Asteptati sa se raceasca complet.  

• Nu utilizati accesorii nerecomandate.  

• Nu utilizati produsul in apropierea apei sau altor lichide.  

• Nu puneti produsul in apa sau alte lichide. Daca produsul cade in apa, 
deconectati imediat de la priza.  
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• Nu lasati produsul nesupravegheat in timp ce este folosit. Aparatul nu poate fi 
folosit prin intermediul unui timer extern sau telecomanda.  

• Nu exercitati presiune asupra cordonului, se poate indoi si rupe.  

• Nu conectati si nu deconectati de la priza cu mainile ude. 

• Tineti aparatul si cordonul departe de suprafetele incinse.  

• Nu utilizati produsul cu un stecher sau cordon deteriorate, daca nu 
functioneaza corespunzator, daca a fost scapat, expus la apa sau alte lichide.  

• Daca cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service 
autorizat.  

 

!!  ATENTIE—Pentru a reduce riscul de ranire sau deteriorare a aparatului: 

• Acest produs trebuie utilizat in interior, si este destinat uzului casnic, 
necomercial.  

• Nu lasati cordonul sa atarne in locurile de unde poate fi tras sau calcat.  
 

INSTRUCTIUNI SPECIALE: 
• Pentru a evita o supraincalzire cand utilizati acest produs, nu operati si un alt 

aparat de voltaj ridicat la aceeasi priza.  

• Un prelungitor nu este recomandat pentru utilizarea acestui produs.  

 

Utilizare 

ATENTIE:  Nu utilizati produsul pentru a gati sau decongela alimentele congelate. 
Toate alimentele trebuie sa fie complet decongelate inainte de gatirea lor cu acest 
aparat.  

NOTA:  in timpul primei utilizari, aparatul poate emite fum. Este normal si va 
disparea dupa mai multe utilizari.  

1. Inainte de prima utilizare, curatati aparatul asa cum apare in sectiunea de 
curatare.   

2. Ridicati clapeta din apropierea manerului pentru a debloca produsul. 

3. Deschideti aparatul prin ridicarea manerului.  

4. Inchideti placile si porniti aparatul prin conectarea la prize. Verificati daca 
ledul indicator al puterii este aprins in culoarea oranj.  
ATENTIE:  Placile de gatit si suprafetele metalice devin fierbinti in timpul 
utilizarii. Pentru a evita arsurile, folositi manusi si atingeti doar partea neagra 
a manerului.  

5. Dupa preincalzirea aparatului, aprox. 5 minute, ledul indicator “gata de 
utilizare” va deveni verde, indicand faptul ca produsul poate fi folosit.  

6. Utilizati manerul pentru a ridica placa superioara. Puneti alimentele pe placa 
inferioara folosind o spatula din lemn sau plastic rezistent la caldura.  

ATENTIE:  Nu utilizati ustensile metalice , deoarece vor zgaria placile anti-
aderente ale produsului.  

7. Utilizati manerul pentru a cobori placa superioara deauspra alimentelor.  
NOTE: 

• Timpul de gatire pentru alimente difera in functie de tipul si grosimea 
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acestora.  

• Alimentele trebuiesc gatite inainte de a fi consummate.  

8. Cand alimentele sunt gatite asa cum doriti, ridicati manerul pentru a deschide 
placile, apoi indepartati alimentele folosind ustensilele. Puteti sa lasati placile 
inchise pentru a pastra caldura.  

9. Repetati pasii 7-9 pana ce toate alimentele sunt gatite, si puneti ulei de gatit 
daca este necesar.   

10. Opriti aparatul prin deconectarea de la priza.  

11. Cand aparatul s-a racit complet, curatati-l si uscati-l.  

12. Depozitati aparatul in pozitia de inchidere.  
 
 
 

CURATARE 
 

• Inainte de curatare, deconectati de la priza si asteptati ca aparatul si 

placile sa se raceasca.  

• Stergeti exteriorul cu un servetel umed, avand grija sa nu ramana urme de 

umezeala intre sloturi.  

• Nu curatati interiorul aparatului cu substante abrazive sau bureti de sarma 

deoarece vor zgaria suprafata.  

• Nu scufundati in apa sau alt lichid. 
 

. 

 
 

 
 

 
 

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. 

 


