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RO Aparat de sandvișuri 
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE VIITOARE
 ■ Acest aparat poate fi utilizat de către copii având vârsta de până la 8 ani și peste, 
precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală 
redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia sunt sub 
supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea aparatului și 
înțeleg eventualele pericole. Copiilor li se interzice să se joace cu aparatul. Curățarea și 
mentenanța efectuată de către utilizator nu poate fi efectuată de către copii, dacă nu 
au depășit vârsta de 8 ani și nu se află sub supraveghere. Mențineți aparatul și cablul 
de rețea la acestuia departe de accesul copiilor sub vârsta de 8 ani.

 ■ Acest aparat este destinat doar utilizării casnice. Aparatul nu este destinat utilizării  
în spațiile cum sunt:

 –  bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
 –  camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
 –  fermele agricole;
 –  întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.
 ■ Înainte de conectarea aparatului la priza de rețea trebuie să vă asigurați că tensiunea 
nominală specificată pe tăblița de tip a acestuia este conformă cu tensiunea electrică 
a prizei. Conectați aparatul doar la o priză legată reglementar la pământ. 

Atenție: 
Acest aparat nu este destinat să fie comandat prin intermediul programatorului,  
al dispozitivului de temporizare sau al comenzii la distanță.

 ■ Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau afară ori pentru alte scopuri decât 
cele stabilite.

 ■ Nu așezați aparatul pe fierbătoare electrice sau pe gaz, nici în apropierea acestora, 
pe marginea mesei a  locului de uscare vase al chiuvetei sau pe suprafețe nestabile. 
Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect și amplasat pe o suprafață plană, uscată 
și stabilă.

 ■ În cursul exploatării, în jurul aparatului trebuie păstrat spațiu liber pentru 
asigurarea circulației suficiente a  aerului. Din punctul de vedere al securității 
la incendiu, acest aparat îndeplinește normele valabile în Uniunea Europeană.  
În sensul acestor norme, este vorba de un aparat care poate fi utilizat pe masă sau 
o suprafață similară, dacă în sensul radiației principale a căldurii este menținută 
distanța de siguranță față de materiile inflamabile de cel puțin 50 cm iar în celelalte 
sensuri, de cel puțin 10 cm.

Atenție: Suprafața fierbinte
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 ■ Temperatura suprafețelor aferente ale aparatului poate fi mai mare în cursul exploatării 
și după oprire ca urmare a căldurii reziduale. Nu atingeți suprafața încălzită. Pentru 
închiderea sau deschiderea plitei superioare, folosiți mânerul, iar pentru scoaterea 
sandvișului faceți uz de un întorcător de lemn sau din alt material rezistent la căldură.

 ■ Nu acoperiți niciodată aparatul în timp ce se află în exploatare sau este încălzit, nici nu 
depuneți obiecte pe acesta.

 ■ Decuplați întotdeauna aparatul de la priza de rețea, dacă îl lăsați fără supraveghere, 
după ce ați terminat utilizarea și înainte de mutare și curățare. Înainte de mutare  
și curățare, lăsați aparatul să se răcească.

 ■ Mențineți aparatul curat. Curățați după fiecare utilizare, curățați fiecare plită de copt 
potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță. Nu spălați aparatul sub 
jet de apă și nici nu îl scufundați în apă sau alt lichid. 

 ■ Aveți grijă ca ștecărul cablului de rețea să nu ajungă în contact cu apa sau cu suprafața 
încălzită.

 ■ Decuplați aparatul de la priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea, nicidecum 
prin tragerea cablului de rețea. În caz contrar, cablul de rețea sau priza de rețea s-ar 
putea deteriora. 

 ■ În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către un centru de 
service autorizat sau de către o altă persoană având calificarea similară. Se interzice 
utilizarea aparatului având cablul de rețea deteriorat.

 ■ Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați aparatul singuri și nu îl adaptați 
în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat. Prin 
intervenția în aparat vă expuneți la riscul pierderii dreptului legal din derulare 
defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate.



 06/2017- 4 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

1

3

A

5
6

7

2

4



 06/2017- 5 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

RO Aparat de sandvișuri 
Instrucțiuni de utilizare

 ■ Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu 
instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja 
familiarizat cu utilizarea aparatului de tip similar. Utilizați aparatul 
așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați 
instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare. 

 ■ Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o  derulare 
defectuoasă, eventual a  garanției pentru calitate, recomandăm 
să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul 
de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere 
a  vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, 
recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală 
a producătorului.

DESCRIEREA APARATULUI
A1 Indicator încălzire plite de copt
A2 Indicatorul luminos exploatare
 semnalizează conectarea aparatului la priza de rețea.
A3 Mânere izolate termic
A4 Siguranță pentru blocarea și deblocarea mânerului
A5 Spațiul pentru înfășurarea cablului de rețea (fără ilustrație)
 este amplasat în partea de jos a aparatului.
A6 Plitele de copt cu suprafață neaderentă
 pentru pregătirea sandvișurilor de forma a 2 pătrate.
A7 Picioarele antiderapante
  sunt amplasate în partea de jos a aparatului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
 ■ Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul din materialul de 

ambalare și îndepărtați toate etichetele sau tăblițele.
 ■ Ștergeți plitele A6 cu o cârpă umezită ușor sau cu un burete, după 

care ștergeți să fie uscate. 
 ■ Înainte de prima utilizare, porniți aparatul în gol pentru un timp de 

la 5 la 7 minute, pentru eliminarea unui eventual miros neplăcut.

Observație: 
La prima pornire s-ar putea să apară un fum slab. Acest 
fenomen este cauzat de încălzirea componentelor interne și 
dispare după o clipă. 

UTILIZAREA APARATULUI
 ■ Conectați aparatul la priza de rețea. Ambele indicatoare de pe 

panoul superior se aprind. Indicatorul roșu A2 semnalizează faptul 
că aparatul este conectat la sursa de curent electric. Indicatorul 
verde A1 indică încălzirea plitelor de copt A6.

 ■ Ungeți plitele de copt A6 cu puțin unt sau ulei comestibil și 
închideți aparatul, pentru a asigura încălzirea mai rapidă a plitelor 
de copt.

 ■ Până ce plitele A6 se încălzesc, pregătiți-vă sandvișurile. Pentru un 
sandviș veți avea nevoie de două felii de pâine toast și umplutura. 
Introduceți umplutura exact între feliile de pâine toast. Cantități 
de umplutură prea mari pot cauza imposibilitatea de umplere 
a aparatului. Într-un astfel de caz trebuie să reduceți cantitatea de 
umplutură. Nu încercați să închideți aparatul cu forța, deoarece s-ar 
putea deteriora.

 ■ Îndată ce plitele de copt A6 se încălzesc la temperatura de 
exploatare, indicatorul verde A1 se stinge. 

Observație:
În cursul exploatării, indicatorul încălzirii plitelor A1 se 
aprinde și se stinge alternativ. Prin aceasta se indică 
menținerea temperaturii de exploatare setate.

 ■ Deschideți aparatul cu ajutorul mânerului A3 și pe plita inferioară 
puneți unul sau două sandvișuri. Închideți aparatul și, făcând uz de 
siguranța A4, asigurați mânerele A3 unul pe cealălat. 

 ■ După 3 până la 5 minute deblocați siguranța A4, cu ajutorul 
mânerului A3, deschideți plita superioară și controlați sandvișul. 
Dacă este copt suficient, scoateți-l. În caz contrar, prelungiți 
durata de coacere/prăjire. Pentru scoaterea sandvișului utilizați 
un întorcător de lemn sau plastic rezistent la temperatură etc. Nu 
folosiți cuțitul sau furculița și nici alte obiecte metalice. S-ar putea 
deteriora finisarea de suprafață neaderentă a plitelor A6.

Observație:
Durata de coacere/prăjire depinde de tipul pâinii, de 
umplutură și gustul dumneavoastră.

 ■ Înainte de a  coace sandvișurile următoare, închideți aparatul și 
așteptați să se stingă indicatorul verde A1.

 ■ După încetarea utilizării, deconectați cablul de la priza de rețea. 
Lăsați aparatul să se răcească și curățați-l potrivit instrucțiunilor 
specificate în capitolul Curățare și mentenanță

INDICAȚII PENTRU PREGĂTIREA SANDVIȘURILOR
 ■ Drept bază pentru umplutura sandvișurilor puteți folosi carnea, 

carnea de pește, diferite brânzeturi, mezeluri, felii de ouă fierte, 
ciuperci, fructe sau legume cum sunt, de exemplu, bananele, 
merele, ananasul sau roșiile. Nu puneți cantități prea mari de 
umplutură, pentru a evita scurgerea acesteia pe plitele de copt A6.  

 ■ Umplutura o  puteți condimenta cu condimente, plante, ketchup 
etc.

 ■ Pentru ca sandvișul să primească o  culoare aurie, înainte de 
coacere puteți unge partea superioară a  pâinii toast cu un strat 
subțire de unt.

REȚETE

Sandviș cu șuncă, brânză și ananas (2 buc.)
4 felii de pâine toast 
2 felii de brânză 
4 felii de șuncă
2 felii de ananas

Plitele de copt A6 trebuie lăsate să se preîncălzească. Între două felii 
de pâine toast puneți două felii de șuncă, o felie de brânză și una de 
ananas. În mod identic pregătiți și cel de-a doilea sandviș. Coacerea 
sandvișului durează aproximativ de la 3 la 5 minute.

Sandviș cu roșii și brânză (2 buc.)
4 felii de pâine toast 
1 roșie de mărime medie tăiată în felii 
2 linguri de brânză răzuită 
boia dulce pentru condimentare

Plitele de copt A6 trebuie lăsate să se preîncălzească. Între două felii 
de pâine toast puneți câteva felii de pătlăgea roșie și presărați cu 
brânza răzuită. Condimentați umplutura cu boia și pregătiți în mod 
identic al doilea sandviș. Coacerea sandvișului durează aproximativ 
de la 3 la 5 minute.

Sandviș cu crema de ciocolată și banane (2 buc.)
4 felii de pâine toast 
1/2 de banană tăiată în felii subțiri
crema de ciocolată 

Plitele de copt A6 trebuie lăsate să se preîncălzească. Ungeți puțin 
două felii de pâine toast cu crema de ciocolată și puneți câteva felii 
de banană. Puneți feliile de pâine una peste alta cu partea unsă și 
pregătiți identic și al doilea sandviș. Coacerea sandvișului durează 
aproximativ de la 3 la 5 minute.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
 ■ Înainte de curățare trebuie să deconectați aparatul de la priza de 

rețea și să-l lăsați să se răcească. 
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 ■ Suprafața neaderentă a  plitelor de copt A6 trebuie curățată 
după fiecare utilizare. Așa veți împiedica aglutinarea resturilor de 
alimente. Pentru curățare folosiți o cârpă din material textil moale, 
umezită. În cazul în care pe plitele A6 au rămas resturi de alimente 
aglutinate, stropiți-le cu soluție de apă și detergent neutru de 
bucătărie. După ce ați aplicat detergentul, ștergeți bine plitele A6 
cu o cârpă umezită. După care ștergeți totul în așa fel, încât să fie 
uscat.

Indicație: 
Plitele A6 se vor curăța mai ușor, dacă vor fi încă puțin calde. 

 ■ Ștergeți fin suprafața externă a  aparatului cu o  cârpă umezită și 
apoi ștergeți foarte bine.

 ■ Nu spălați aparatul sub jet de apă și nici nu îl scufundați în apă sau 
alt lichid.

 ■ Pentru curățare nu utilizați perie de sârmă, detergenți abrazivi, 
solvenți etc. S-ar putea deteriora suprafața curățată.

DEPOZITAREA
 ■ Dacă plitele de copt A6 sunt răcite, închideți plita superioară și, 

cu ajutorul siguranței A4, blocați mânerele A3 unul pe celălalt. 
Înfășurați cablul de rețea în partea inferioară a aparatului. 

 ■ Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și departe de accesul 
copiilor. 

Observație:
Depozitarea aparatului de sandvișuri în poziție verticală face 
economie de spațiu în bucătăria dumneavoastră.

DATE TEHNICE
Tensiune nominală ............................................................................. 220–240 V 
Frecvență nominală .............................................................................  50/60 Hz
Putere consumată nominală ...................................................................700 W

Modificarea textului și a specificațiilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA 
AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către 
comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
UZATE

Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele 
însoțitoare înseamnă că produsele electrice și 
electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile 
comunale obișnuite. Pentru o  lichidare corectă, 
reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile 
de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii 
Europene sau alte țări europene, puteți restitui 

produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul 
achiziției unui produs nou echivalent.
Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor 
naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative 
asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările 
lichidării incorecte a  deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile 
locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.
În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați 
potrivit unor reglementări naționale.
Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, 
cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul 
dumneavoastră.
Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care 
doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la 
autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură 
cu modalitatea de lichidare.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale 
directivelor UE care se referă la acesta.


