
RO

Prăjitor de pâine electric
STS 2604

1

Prăjitor de pâine electric
Manual de utilizare

Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultarea ulterioară
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE
La folosirea aparatului electric, respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv următoarele:

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile înainte de utilizarea aparatului şi să se păstraţi pentru consultarea ulterioară.
• Acest aparat nu este realizat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi senzoriale sau mentale

reduse, sau fără experienţă şi cu cunoştinţe reduse, doar dacă suntsupravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea 
aparatului de o persoană responsabilăpentru siguranţa lor.Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a nu se juca
cu aparatul.

• Pentru protecţia împotriva pericolului electric, nu scufundaţi nicio parte a acestui aparat sau cablul în apă sau alt 
lichid.

• Supravegheaţi-l îndeaproape când aparatul este folosit în apropierea copiilor. Ţineţi întotdeauna aparatul departe 
de accesul copiilor.

• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este utilizat. Scoateţi-l din priză după fiecare utilizare.
• Folosiţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă dreaptă, uscată.
• Nu folosiţi acest aparat în exterior.
• Scoateţi întotdeauna aparatul din priză când nu este folosit şi înainte de a fi curăţat.
• Nu folosiţi acest aparat cu alimente care conţin zahăr şi nu-l folosiţi dacă are cablul sau ştecherul deteriorat, dacă 

nu funcţionează adecvat, dacă a fost scăpat sau deteriorat, sau dacă a fost scăpat în apă. Pentru a evita riscul unui 
şoc electric, nu-l demontaţi; trimiteţi prăjitorul de pâine la cea mai apropiată unitate de service.

• În scopuri de siguranţă, trebuie să efectuaţi verificări atente ale cablului de alimentare, pentru a vă asigura că nu
prezintă defecţiuni. Dacă constataţi că sunt prezente deteriorări ale cablului de alimentare, chiar şi în cel mai mic 
grad, întregul aparat trebuie să fie trimis la o unitate de service.

• Nu lăsaţi cablul să atârne peste muchia mesei sau să fie răsucit. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Lăsaţi aparatul să
se răcească înainte de a înfăşura cablul de alimentare în jurul său, sau înainte de curăţare.

• Trebuie să aveţi grijă pentru a nu atinge suprafeţele fierbinţi, nu depozitaţi sau acoperiţi aparatul până ce nu sa
răcit în întregime.

• Nu folosiţi acest aparat lângă un aragaz electric sau pe gaz, sau în locuri unde ar putea intra în contact cu un 
cuptor încins sau cu un cuptor cu microunde.

• Nu folosiţi abrazive dure, curăţătoare caustice sau cuptoare de curăţare pentru curăţarea acestui aparat.
• La folosirea acestui aparat, lăsaţi un spaţiu adecvat pe toate părţile pentru circulaţia aerului. Pâinea se poate arde. 

Astfel, acest aparat nu trebuie să fie utilizat lângă perdele sau lângă materiale inflamabile. Trebuie să fie supra-
vegheat. ATENŢIA este necesară la suprafeţele unde temperatura poate provoca o problemă – o placă izolată 
termic este recomandată.

• ACEST APARAT ESTE REALIZAT DOAR PENTRU UTILIZAREA CASNICĂ. NU FOLOSIŢI APARATUL ÎN ALTE SCOPURI, 
DECÂT CELE PENTRU CARE A FOST REALIZAT.

• Pâinea se poate arde. Astfel, acest aparat nu trebuie să fie utilizat lângă perdele sau lângă materiale inflamabile.
Trebuie să fie supravegheat.

• Acest prăjitor de pâine este realizat doar pentru pâine. Alte alimente pot provoca un incendiu, şoc electric sau 
răniri. Nu folosiţi acest aparat cu alimente care conţin zahăr sau cu produse care conţin gem sau conservanţi. 
Deconectaţi imediat prăjitorul de pâine dacă observaţi fum sau flăcări.

• Verificaţi dacă tensiunea de pe plăcuţa cu detalii tehnice corespunde cu tensiunea reţelei casnice înainte de co-
nectarea aparatului.

• Conectaţi aparatul la o priză împământată.

Atenţie!

Nu încercaţi niciodată să scoateţi pâinea arsă, franzeluţele, baghetele cu un cuţit sau cu alte obiecte, întrucât contactul 
cu componentele alimentate electric poate provoca o electrocutare. Lăsaţi aparatul să se răcească, deconectaţi-l şi 
scoateţi pâinea cu grijă.
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Caracteristicile prăjitorului de pâine

1. Deschideri ultra-lungi cu lăţime variabilă
2. Buton de pâine congelată
3. Buton de reîncălzire
4. Buton de anulare
5. Comandă variabilă de rumenire
6. Buton de comandă electronică
7. Tavă de firmituri
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Utilizarea prăjitorului de pâine

• Introduceţi ştecherul într-o priză adecvată.
• Puneţi două felii de pâine, franzelă sau baghetă în deschiderile pentru pâine.
 Atenţie! Cu acoperiţi deschiderile de prăjire cu pâine. Dacă nu există un spaţiu suficient deasupra deschiderilor

pentru circulaţia aerului se poate provoca defectarea aparatului.
• Selectaţi setarea dorită de rumenire, de la nr. 1 la nr. 6 de la butonul de comandă a rumenirii. (nr. 1 – cea mai albă, 

nr. 6 – cea mai neagră).
• Înainte de utilizarea unui prăjitor, vă sugerăm să branşaţi aparatul la reţea, să selectaţi numărul 6 de la butonul de 

comandă a rumenirii, să porniţi aparatul fără prăjirea pâinii. Această procedură trebuie să fie repetată de şase ori
pentru a îndepărta orice miros posibil din fabricaţie

• La folosirea prăjitorului de pâine pentru prima dată vă recomandăm să prăjiţi la numărul 3. Varierea diferitelor tipuri 
de pâine şi de preferinţe personale poate necesita o diferită setare a rumenirii.

• Apăsaţi maneta de control a suportului până se fixează în poziţie. Ciclul de prăjire va începe automat. Vă rugăm să
ţineţi cont: dacă prăjitorul nu este branşat la reţea, maneta suportului de pâine nu se va fixa în poziţie.

• Prăjitorul de pâine se opreşte automat la culoarea dorită a pâinii şi sare automat. Procesul de prăjire poate fi oprit
oricând, prin apăsarea butonului de anulare.

Prăjirea pâinii congelate: Pentru a prăji pâinea congelată, puneţi pâinea în deschiderile pentru pâine şi selectaţi se-
tarea dorită de rumenire. Apăsaţi maneta pentru suportul de pâine până se fixează în poziţie şi apoi apăsaţi butonul
pentru pâine congelată. LED-ul de lângă acest buton se aprinde în timpul procesului de prăjire. Procesul de prăjire 
începe.

Reîncălzirea pâinii prăjite: Prăjitorul de pâine vă permite să reîncălziţi pâinea prăjită, fără o prăjire suplimentară. Pentru 
a reîncălzi, puneţi pâinea prăjită în deschiderile pentru pâine, coborâţi maneta pentru suportul de pâine şi apăsaţi bu-
tonul reîncălzire. LED-ul de lângă acest buton se aprinde în timpul procesului de prăjire. Procesul de prăjire începe.

În eventualitatea în care pâinea sau firmiturile rămân blocate, deconectaţi prăjitorul de pâine de la reţea, scoateţi
ştecherul din priză şi scoateţi cu grijă pâinea din prăjitor, asigurându-vă că nu deterioraţi elementul de încălzire.

Curăţarea şi întreţinerea

Deconectaţi întotdeauna alimentarea, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi prăjitorul de pâine să se răcească înainte 
de curăţare.

Pentru a scoate toate firmiturile din prăjitor, scoateţi tava pentru firmituri din prăjitor, goliţi-o şi puneţi-o înapoi înainte
de a utiliza prăjitorul de pâine din nou.

Tava pentru firmituri trebuie să fie curăţată cu regularitate. Nu lăsaţi firmiturile de pâine să se acumuleze în partea de 
jos a prăjitorului.

Ştergeţi exteriorul prăjitorului cu o cârpă uşor înmuiată şi lustruiţi cu o cârpă uscată.
Nu utilizaţi curăţătoare abrazive. Nu scufundaţi aparatul în apă.

Atenţie! Nu ţineţi aparatul invers şi nu-l scuturaţi pentru a scoate firmiturile.

Caracteristici tehnice
220 - 240 V ~ 50 Hz, 800 W
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Depozitarea la deşeuri a echipamentelor electrice şi electronice

electrice şi electronice. Asigurând depozitarea corectă a acestui aparat la deşeuri, contribuiţi la prevenirea pericolelor 
care ar putea fi generate de aruncarea incorectă a acestuia şi care ar putea afecta mediul înconjurător şi sănătatea oa-
menilor. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Ca urmare, vă rugăm să nu eliminaţi aparatele 
dumneavoastră electrice şi electronice împreună cu deşeurile menajere. Pentru informaţii mai detaliate privind recic-
larea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria localităţii dumneavoastră, serviciul de gestionare a deşeurilor 
menajere sau magazinul de la care l-aţi cumpărat.

Instrucţiuni privind manipularea ambalajelor uzate
Ambalajele uzate trebuie să ajungă în locurile special amenajate pentru depozitarea sau pentru colectarea deşeuri-
lor.

Acest produs este conform cu toate normele de siguranţă şi tehnice care se aplică în cazul său. 

Acest simbol aplicat pe produs, pe accesoriile şi ambalajul său indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca 
un deşeu menajer. Vă rugăm să depuneţi acest aparat la punctul de colectare local a deşeurilor electrice şi 
electronice. În Uniunea Europeană şi în alte ţări europene există sisteme de colectare separate  a produselor


