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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE 
PUTEA CONSULTA ULTERIOR   
Acest aparat poate fi utilizat de 
copii cu vârsta de peste 8 ani 
și de persoane cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau lipsă de experiență și 
cunoștințe, cu condiția ca aceștia 
să fie supravegheați sau instruiți 
în privința utilizării în siguranță a 
aparatului și să fi înțeles pericolele 
implicate. Copiii nu trebuie să se 
joace cu acest produs. Curățarea 
și întreținerea de către utilizator 
nu vor fi efectuate de copii, cu 
excepția cazului în care au peste 
8 ani și sunt supravegheați.
Nu lăsați aparatul și cablul la 
îndemâna copiilor cu vârsta mai 
mică de 8 ani.
Lăsaţi un spaţiu adecvat deasupra 
şi pe toate laturile pentru circulaţia 
aerului. Nu permiteţi contactul 
aparatului cu niciun material 
inflamabil în timpul utilizării (cum ar 
fi perdele sau tapet). Nu îl utilizaţi 
sub un dulap de perete. Este 
necesară o atenţie deosebită la 
utilizarea aparatului pe suprafeţe 
care pot fi deteriorate de căldură. 
Se recomandă folosirea unei plăci 
izolate.
Nu utilizaţi niciodată aparatul prin 
intermediul unui temporizator 
extern sau al unei telecomenzi.
Nu atingeţi piesele metalice 
ale aparatului în timpul utilizării 
deoarece acestea se pot 
înfierbânta foarte tare.

Pentru evitarea pericolelor, în cazul 
deteriorării cablului de alimentare, 
acesta trebuie înlocuit de 
producător, de personalul autorizat 
de service sau de alte persoane 
calificate.
• Nu utilizaţi niciodată aparatul în scopuri 

diferite de destinaţia de utilizare prevăzută a 
acestuia. Acest aparat este destinat exclusiv 
uzului casnic. Nu utilizaţi acest aparat în 
exterior.

• Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi mâinile 
uscate înainte de a manevra fişa sau de a 
porni aparatul.

• Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă 
stabilă, sigură, uscată şi plană.

• Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă 
suprafeţe care pot atinge temperaturi înalte 
(cum ar fi plitele cu gaz sau electrice).

• Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să 
atârne peste marginea unui blat de lucru, să 
atingă suprafeţe fierbinţi sau să fie înnodat, 
prins sau strivit.

• Nu utilizaţi aparatul dacă a fost scăpat pe 
jos sau dacă prezintă semne vizibile de 
deteriorare.

• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi 
deconectat de la priza electrică după utilizare 
şi înainte de curăţare.

• Lăsaţi întotdeauna aparatul să se răcească 
înainte de curăţarea sau depozitarea 
acestuia.

• Nu introduceţi niciodată o parte a aparatului 
sau cablul şi fişa de alimentare în apă sau în 
alte lichide.

• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat 
în timpul funcţionării.
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PIESE
1. Mâner
2. Lumină de pregătire - verde
3. Lumină de alimentare - roşu
4. Plăci de preparare neaderente
5. Blocare pentru depozitare
6. Depozitare cablu (sub aparat)

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Prima dată când folosiţi prăjitorul pentru 
sanvişuri, este posibil să simţiţi un miros uşor 
de ars şi puţin fum. Acest lucru este perfect 
normal şi va dispărea în scurt timp.
Despachetaţi prăjitorul pentru sanvişuri. 
Ştergeţi plăcile de preparare cu hârtie 
absorbantă sau cu o lavetă moale umedă.
Curăţaţi exteriorul prăjitorului pentru sanvişuri 
cu o lavetă moale umedă. Capacul se poate 
curăţa cu o lavetă moale uscată.

UTILIZAREA PRESEI PENTRU SANVIŞURI
1. Conectaţi prăjitorul la priza de alimentare. 

lumină de roşu de alimentare se va aprinde 
şi prăjitorul pentru sanvişuri va începe 
să se încălzească. Preîncălzirea va dura 
aproximativ 6 minute.

2. Când prăjitorul pentru sanvişuri este 
complet încălzit, se aprinde LED-ul de 
pregătire. Acest LED se va aprinde şi se va 
stinge în timpul preparării.

3. Plasaţi sanvişul preparat pe placa de gătire 
inferioară. Plasaţi întotdeauna sanvişurile 
spre partea din spate a plăcii de gătire 
inferioare.

4. Închideţi placa de gătire superioară.
5. Lăsaţi sanvişul să se prăjească timp de 

aproximativ 4-5 minute. Lăsaţi sanvişul 
în prăjitor mai mult sau mai puţin timp în 
funcţie de preferinţe.

6. Deschideţi capacul. Aveţi grijă la aburul 
care iese - folosiţi un şervet sau purtaţi 
mănuşi pentru cuptor. Îndepărtaţi sanvişul 
preparat cu o spatulă nemetalică. Nu folosiţi 

o lamă metalică, deoarece aceasta va 
deteriora suprafaţa neaderentă a plăcilor de 
preparare.

7. După preparare, aveţi grijă când consumaţi, 
deoarece umpluturile, în special de fructe 
sau roşii, pot fi foarte fierbinţi.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
• Opriţi şi scoateţi din priză presa pentru 

sanvişuri.
• Lăsaţi presa pentru sanvişuri să se 

răcească puţin. Este mai uşor de curăţat 
atunci când este puţin caldă.

• Ştergeţi plăcile de gătire cu o lavetă textilă 
moale. Dacă rămân reziduuri de alimente 
gătite, reîncălziţi aparatul timp de 1-2 
minute, apoi ungeţi-l cu puţin ulei sau unt. 
Lăsaţi-l la înmuiat timp de cinci minute, apoi 
ştergeţi-l cu o lavetă textilă umedă.

• Pentru a curăţa exteriorul presei pentru 
sanvişuri, ştergeţi-l cu o lavetă textilă 
umedă. Lustruiţi-l cu o lavetă textilă uscată 
şi moale.

Pentru a evita deteriorarea stratului de 
acoperire antiaderent al plăcilor de gătire, nu 
utilizaţi materiale de curăţare agresive sau 
abrazive.
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GARANŢIE
Vă rugăm să păstraţi chitanţa, prezenţa 
acesteia fiind solicitată în cazul oricăror 
solicitări de reparaţie acoperite de garanţie.
Garanţia acestui aparat este de 2 ani de la 
data achiziţiei, conform informaţiilor din acest 
document.
În timpul perioadei de garanţie, în cazul puţin 
probabil în care aparatul nu mai funcţionează 
din cauza unei defecţiuni de design sau de 
fabricaţie, înapoiaţi-l magazinului de unde l-aţi 
achiziţionat, împreună cu bonul de casă şi o 
copie a acestei garanţii.
Drepturile şi beneficiile oferite conform acestei 
garanţii sunt suplimentare faţă de drepturile 
dvs. legale, care nu sunt afectate de această 
garanţie. Jarden Consumer Solutions (Europe) 
Limited („JCS (Europe)”) îşi rezervă dreptul de 
a modifica aceşti termeni.
JCS (Europe) îşi asumă, pe perioada garanţiei, 
obligaţia de a repara sau de a înlocui gratuit 
aparatul sau orice componentă a aparatului 
care se dovedeşte a nu funcţiona, în 
următoarele condiţii:
• să anunţaţi imediat magazinul sau JCS 

(Europe) despre apariţia problemei; şi
• aparatul să nu fi fost modificat în niciun 

fel sau să nu fi fost supus deteriorărilor, 
întrebuinţării greşite, abuzurilor, reparaţiilor 
sau modificărilor efectuate de către alte 
persoane decât cele autorizate de JCS 
(Europe).

Defecţiunile care apar în urma utilizării 
neadecvate, deteriorării, abuzului, alimentării 
la tensiuni neadecvate, catastrofelor naturale, 
evenimentelor neprevăzute de JCS (Europe), 
reparaţiei sau modificării de către o altă 
persoană decât cele autorizate de JCS 
(Europe) sau nerespectării instrucţiunilor de 
utilizare nu sunt acoperite de această garanţie. 
În plus, uzura normală, incluzând, fără a se 
limita la, decolorările minore şi zgârieturile nu 
sunt acoperite de această garanţie.
Drepturile prevăzute în această garanţie se 

vor aplica numai primului cumpărător şi nu 
se extind în cazul utilizării comerciale sau 
comune.
Dacă aparatul dvs. are inclusă o garanţie 
specifică ţării de utilizare sau o garanţie 
suplimentară, vă rugăm să consultaţi, pentru 
informaţii suplimentare, termenii şi condiţiile 
respectivei garanţii şi nu ale acesteia sau să 
contactaţi distribuitorul local autorizat.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Middleton Road
Royton
Oldham
OL2 5LN
UK   
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WEEE
Deşeurile provenite din produsele electrice 
nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile 
menajere. Vă rugăm să le reciclaţi dacă 
aveţi această posibilitate. Pentru informaţii 
suplimentare privind reciclarea şi deşeurile 
provenite din echipamentele electrice şi 
electronice, contactaţi-ne prin e-mail la adresa 
enquiriesEurope@jardencs.com.



UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com
Telephone: 0161 621 6900

France: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420 Rue D’Estienne D’Orves

92700 Colombes, France
e-mail: serviceinfoFrance@jardencs.com

Téléphone: +33(0)1 49 64 2060

España: Oster Electrodomesticos Iberica, S.L.
C/ Basauri 17, Edificio Valrealty - B

Planta Baja Derecha
28023 - La Florida (Aravaca), Madrid, España

email: iberia@jardencs.com
Teléfono: 90251 5588

Magyarországi Forgalmazó: Rafinanz Orbico Kft.
1023 Budapest, Árpád Fejedelm útja 26-28.

Magyaroszág
Információ: info.breville@rafinanzorbico.com

Telefon: +361/577-2576

Slovenská Republika Distribútor: Rafinanz Orbico SK s.r.o.
Obchodná 19, Bratislava 811 06

Slovenská Republika
Informácie: info.breville@rafinanzorbico.com

Česká Republika Distributor: Rafinanz Orbico CZ s.r.o.
Rybná 682/14, Praha 110 00

Česká Republika
Informace: info.breville@rafinanzorbico.com

Denmark, Finland, Norway, Sweden: Electra Sweden AB
c/o B. Linderholm AB

Box 730, 391 27 Kalmar
Telefon: 054 - 13 76 60
www.linderholms.se

For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web.

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.breville.eu
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