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INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul și păstraţi-
le pentru consultări viitoare.

vârsta de peste 8 ani și de persoane cu 

reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, 

sau instruiți în privința utilizării în siguranță a 

Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. 
Curățarea și întreținerea de către utilizator nu 

în care au peste 8 ani și sunt supravegheați.
Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna 
copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
Pâinea este combustibilă, de aceea nu 
utilizaţi aparatul lângă sau sub materiale 
combustibile precum draperiile. Nu utilizaţi 
niciodată prăjitorul de pâine sub corpuri 
suspendate sau rafturi.
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 

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.
Pentru evitarea pericolelor, în cazul 
deteriorării cablului de alimentare, acesta 
trebuie înlocuit de producător, de personalul 
autorizat de service sau de alte persoane 

• Asiguraţi-vă întotdeauna că aveţi mâinile uscate înainte de a 

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

• Este necesară o atenție deosebită la utilizarea aparatului pe 

folosirea unei plăci izolate.

• Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafeţe care pot 
ce).

• Nu lăsaţi niciodată cablul de alimentare să atârne peste 
să 

• 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.

•  de 
alimentare în apă sau în alte lichide.

• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul 
funcţionării.

COMPONENTE

q Mâner
w Led indicând alimentarea (verde)
e Led indicând temperatura (portocaliu)
r Capac cu înălțime ajustabilă, în trepte
t Spaţiu de depozitare pentru cablu (sub aparat)
y Control variabil al temperaturii
u Plăci de preparare cu strat de acoperire DuraCeramic™

CARACTERISTICI
Plăci de preparare cu strat de acoperireDuraCeramic™

Plăcile de preparare sunt acoperite cu stratul unic DuraCeramic™. 
Acest strat ceramic natural special este conceput în așa 

straturile neaderente standard, ceea ce înseamnă că gustările 
delicioase preparate acasă sunt gata mai repede. În plus, stratul 
DuraCeramic™ este rezistent la zgâriere și de 4 ori mai durabil 
decât straturile neaderente standard. Acest produs are o durată 
de viață îndelungată. Stratul DuraCeramic™ nu conține PTFE 

-octanoic), astfel că 
acest strat exclusiv este rezistent și ușor de curățat.
DuraCeramic™ – un strat de acoperire conceput pentru a rezista la 
orice provocare.
Control variabil al temperaturii
Controlul variabil al temperaturii vă permite să schimbaţi setarea 
de încălzire pentru pregătirea diferitelor tipuri de alimente. Setarea 
de temperatură redusă este ideală pentru pregătirea alimentelor 
cu conţinut înalt de zahăr (de ex. produsele de patiserie sau 
fursecurile). Setarea de temperatură înaltă este recomandată pentru 

RO
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Blocarea şi deblocarea capacului în trepte
Mecanismul de blocare a capacului trebuie deblocat  înainte 
de utilizarea presei pentru sandvișuri; în caz contrar, capacul nu 

 
presa sandvișurile în timpul preparării, exceptând cazul în care 
aţi mutat mecanismul de blocare a capacului în poziţia 1, 2 sau 3. 
Atunci când depozitaţi sau transportaţi presa pentru sandvișuri, 
mecanismul de blocare a capacului trebuie blocat . Nu utilizaţi 
mecanismul de blocare pentru a bloca placa superioară atunci când 

ia.
Utilizarea sistemului de blocare a capacului 
Puteţi regla mecanismul de blocare a presei pentru sandvișuri 
pentru a muta placa de preparare superioară. Acest lucru vă permite 
să aşezaţi alimentele pe placa de preparare inferioară fără ca cea 
superioară să intre în contact cu alimentele în timpul preparării 
acestora. Puteţi deplasa placa de preparare superioară în 3 poziţii 
diferite, în funcţie de grosimea alimentelor preparate şi de distanţa 
dorită între acestea şi placa de preparare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Îndepărtaţi orice etichete promoţionale şi/sau autocolante de pe 

presa pentru sandvișuri înainte de utilizare.
2. Aşezaţi presa pentru sandvișuri pe o suprafaţă dreaptă şi 

orizontală. Deplasaţi mecanismul de blocare în poziţia  
deblocat  pentru a elibera şi deschide placa superioară. 

3. Asiguraţi-vă că plăcile de preparare sunt curate şi nu prezintă 
praf. Dacă este necesar, ştergeţi-le cu o lavetă umedă.

UTILIZAREA PRESEI PENTRU SANDVIȘURI

temperaturi FOARTE ÎNALTE. NU atingeţi nicio componentă 
înainte de răcirea completă a acesteia.
Din presa pentru sandvișuri, pe întreaga circumferinţă a 
acesteia, va ieşi abur în timpul preparării alimentelor şi în 
momentul deschiderii capacului. 
Notă: La prima utilizare, veţi putea observa o cantitate mică de fum 
şi un uşor miros de ars. Acest lucru este normal şi va dura numai 
câteva minute.
1. Desfăşuraţi complet cablul de alimentare din zona de depozitare 

a acestuia înainte de utilizare. Introduceţi ştecherul într-o priză de 
alimentare electrică şi porniţi priza.

2. 
în afara suprafeţei de lucru. Lumina de alimentare şi cea de 
disponibilitate se aprind.

3. Selectaţi setarea dorită de încălzire (redusă, medie sau înaltă) 
folosind controlul variabil al temperaturii.

4. Lăsaţi presa pentru sandvișuri să se încălzească în poziţia 
închisă până ce indicatorul de disponibilitate se stinge. 
Indicatorul de disponibilitate se va aprinde şi stinge în mod 
repetat în timpul utilizării.

5. În această perioadă, pregătiţi sandvișul. Atunci când acesta 
este gata, aşezaţi-l pe placa de preparare inferioară. Plasaţi 
întotdeauna sandvișurile spre partea din spate a plăcii de 
preparare inferioare.

6. Coborâţi placa de preparare superioară, a cărei balama 
plutitoare este concepută pentru a asigura presarea uniformă a 
sandvișului. Pentru pregătirea alimentelor, capacul trebuie să 

 
Dacă pregătiţi sandvișuri mai groase sau tartine, reglaţi 
mecanismul de blocare în poziţia 1, 2 sau 3 pentru a ridica 
placa superioară de preparare.

7. În mod normal, pregătirea sandvișurilor va dura 5–8 minute. 
Durata exactă de preparare va depinde de tipul pâinii şi al 
umpluturii utilizate.

8. Când sandvișurile sunt gata, deschideţi capacul. Scoateţi-l 
utilizând o spatulă din plastic sau din lemn. Nu utilizaţi niciodată 
cleşti metalici sau cuţite, deoarece acestea pot deteriora stratul 
DuraCeramic™.

CURĂŢAREA

 Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză înainte 
 de a-l curăţa.

 
de alimentare în apă sau în alte lichide.
1. Opriţi presa de sandvișuri şi deconectaţi-o de la priză. 
2. Lăsaţi presa de sandvișuri să se răcească puţin. Unitatea este 

mai uşor de curăţat dacă este călduţă.
3. 

preveni acumularea resturilor de alimente.
4. Ştergeţi plăcile de preparare cu o lavetă moale. Dacă nu puteţi 

îndepărta resturile de alimente în acest mod, reîncălziţi unitatea 
timp de 1–2 minute, apoi ungeţi-o cu puţin ulei sau unt topit. 
Aşteptaţi cinci minute, apoi ştergeţi cu o lavetă umedă.

5. Pentru a curăţa exteriorul presei de sandvișuri, ştergeţi unitatea 
cu o lavetă umedă. Lustruiţi-o cu o lavetă moale, uscată.

Pentru a evita deteriorarea stratului DuraCeramic™ de pe plăcile de 
preparare, nu utilizaţi agenţi agresivi sau abrazivi de curăţare.
Nu utilizaţi agenţi antiaderenţi pulverizaţi, deoarece aceştia vor 
afecta performanţele stratului DuraCeramic™ de pe plăcile de 
preparare.

DEPOZITAREA
1. Lăsaţi presa pentru sandvișuri să se răcească complet şi 

asiguraţi-vă că este curată înainte de a o depozita.
2. Înfăşuraţi cablul de alimentare în compartimentul de depozitare 

de sub unitate.
3. Lipiţi plăcile una de cealaltă coborând placa superioară şi apoi 

aducând mecanismul de blocare în poziţia de blocare . În 
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4. Depozitaţi unitatea în poziţie verticală. Alternativ, o puteţi 
depozita pe o suprafaţă plată şi orizontală, la distanţă de 
margine, într-
uşurinţă.

TURN ON YOUR CREATIVITY™

Lăsați echipa Breville® să vă ajute să vă activați creativitatea, 
deschizându-vă o poartă către o lume a alimentelor și băuturilor fără 
limite. Nu trebuie să vă deplasați departe – doar până la computer, 
tabletă sau mobil – unde veți descoperi site-ul nostru web GRATUIT 
cu recomandări și rețete de top care să vă stimuleze imaginația. 
Veniți cu noi acum la: www.turnonyourcreativity.com  

IDEI DE REȚETE
Pâinea
Puteţi utiliza majoritatea tipurilor de pâine – albă, integrală, din 

pentru prăjirea specialităţilor precum focaccia, lipiile, baghetele 
lci, cu 

conţinut înalt de zahăr, tind să se rumenească mai rapid, deci vă 
recomandăm o setare de temperatură mai redusă.
Umplutura
Încercaţi să utilizaţi fructe la conservă sau din compot, deoarece 
fructele proaspete pot elimina o cantitate prea mare de suc atunci 
când sunt încălzite. Muşcaţi cu atenţie din sandvişurile care conţin 
brânză, roşii sau gem, deoarece acestea păstrează căldura şi pot 
provoca arsuri dacă sunt consumate prea repede.
Nu umpleţi excesiv sandvișul, în special atunci când utilizaţi 
brânzeturi colorate sau ingrediente care conţin coloranţi alimentari. 
Dacă adăugaţi prea multă umplutură, aceasta se poate scurge în 
afară, pătând carcasa presei de sandvișuri.
Prăjirea pâinii
Designul unic, plat al plăcilor face ca presa de sandvișuri să 
ideală pentru prăjirea pâinii şi lipiilor simple, nu sub formă de tartină 
sau sandviș. Lipiile unse cu gem şi prăjite în presa de sandvișuri 
pot reprezenta o excelentă alternativă la pâinea obişnuită pentru 
micul dejun.
Reîncălzirea

-l pe un şerveţel 
de hârtie, care va absorbi condensul. Pentru a-l păstra cald mai 
mult timp, aşezaţi-l pe grătarul cuptorului, într-un vas adecvat pentru 
cuptor, la o temperatură de cca 100°C. În acest mod, puteţi păstra 
sandvișul cald timp de până la 20 de minute, însă acesta va începe 
să se usuce.
Gustări perfecte

u este 
necesar să ungeţi exteriorul gustărilor dvs. cu unt sau margarină.

®

REȚETE
Masă de încălzire/prăjire

Aliment Setare de 
temperatură

Timp de 
preparare

Încălzirea 
croissantelor

Joasă-medie 3–4 minute

Încălzirea produselor 
de patiserie cu aluat 

danez

Joasă-medie 3–4 minute

Încălzirea lipiilor Medie 2–3 minute

Prăjirea cozonacului Medie 2–3 minute

Prăjirea covrigilor Medie 2–3 minute

Prăjirea checului Medie-înaltă 2–3 minute

Sandviş cu şuncă afumată – pentru 1 persoană
• 1 baghetă tăiată pe jumătate pe lungime
• 50 g şuncă afumată
• 80 g brânză feliată (preferabil Iberico sau Manchego)
• Opţional – sos de usturoi, ketchup sau muştar
1. Reglaţi temperatura la setarea medie-înaltă 
2. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
3. Aranjaţi feliile de şuncă şi brânză pe baghetă, adăugaţi sosul 

preferat, închideţi bagheta şi aşezaţi-o în presa de sandvișuri 

4. Reglaţi mecanismul de blocare astfel încât placa superioară să 
se sprijine uşor pe sandviș şi aşteptaţi timp de 6–7 minute, 
până ce vbrânza s-a topit, iar pâinea este rumenită şi crocantă.

Tortillas prăjite în stil mexican – pentru 2 persoane
• 2 tortillas moi, făinoase
• 1 linguriţă de pastă chipotle
• 75 g de salsa
• 2 linguri de fasole mixtă, gătită
• 1 lingură de coriandru tocat
• 2 mâini mari de brânză cheddar rasă
1. Reglaţi temperatura la setarea medie-înaltă. 
2. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
3. Amestecaţi pasta chipotle, salsa, fasolea, coriandrul şi brânza 

cheddar.
4. Împărţiţi amestecul între cele 2 tortillas, aşezând ingredientele 

în centrul acestora. Pliaţi cu atenţie cele două tortillas, 
acoperind umplutura.

5. Aşezaţi-le pe presă, reglând mecanismul de blocare astfel încât 
placa superioară să acopere cele două tortillas fără a le atinge. 
Timpul de preparare este de 7–8 minute, până ce alimentele 

Se servesc cu guacamole cremos şi salată verde pentru o masă 
delicioasă.
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Focaccia italiană prăjită – pentru 2 persoane
• 2 lipii focaccia cu măsline, mici
• 1½ lingură de pesto
• 150 g de roşii cherry, feliate
• 100 g de mozzarella, uscată şi feliată
• 1 ardei roşu mare, copt (disponibil şi în comerţ), feliat
• O mână de frunze de busuioc proaspăt
1. Reglaţi temperatura la setarea medie-înaltă. 
2. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
3. Tăiaţi lipiile focaccia pe jumătate şi introduceţi ingredientele în 

acestea.
4. Aşezaţi-le pe presă, reglând mecanismul de blocare astfel 

încât placa superioară să acopere cele două focaccia fără a se 
sprijini pe acestea.

5. Timpul de preparare este de 7–8 minute, până când cele două 
focaccia se rumenesc.

Antreuri din pâine de secară – pentru 2 persoane
• 4 felii de pâine de secară
• 2 linguri de pesto
• 2 linguri de antipasti italiene, scurse
• 6 felii de salam
• 4 felii de brânză Gruyère sau Emmental
1. Reglaţi temperatura la setarea medie-înaltă. 
2. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
3. Ungeţi pâinea de secară cu pesto şi adăugaţi celelalte 

ingrediente. 
4. Reglaţi mecanismul de blocare astfel încât placa superioară să 

acopere sandvișurile fără a se sprijini pe acestea.
5. Lăsaţi sandvișurile în aparat timp de 6–7 minute, până ce sunt 

crocante, aurii şi complet încălzite.

Sandvişuri cu ciocolată neagră cu brânză Brie şi nuci pecan 
caramelizate – pentru 2 persoane
• 30 g de nuci pecan întregi
• 15 g de unt
• 1 lingură de zahăr brun
• Unt tartinabil
• 4 felii de pâine albă cu coajă tare
• 100 g de brânză Brie feliată
• 30 g de ciocolată neagră, mărunţită
1. Aşezaţi o tigaie pe foc mic şi topiţi untul împreună cu zahărul

brun. 
2. Adăugaţi nucile pecan şi daţi focul puţin mai tare până ce nucile 

pecan se prăjesc uşor în amestecul de unt.
3. Luaţi tigaia de pe foc şi lăsaţi conţinutul acesteia la răcit.

Reglaţi temperatura la setarea medie-înaltă.
4. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
5. l.

6. Adăugaţi în sandvișuri felii de Brie, fulgi de ciocolată şi nucile 
pecan răcite, orientând către exterior părţile unse cu unt ale 
feliilor de pâine.

7. Aşezaţi sandvișurile în presa încălzită, reglând mecanismul de 
blocare astfel încât placa superioară să acopere sandvișurile 
sprijinindu-se uşor pe acestea.

8. Timpul de preparare este de 5–6 minute, până ce sandvișurile 

persoane
• 1 mână de căpşuni, curăţate şi feliate
• 
• 1 mână de zmeură, zdrobită uşor
• 
• Îngheţată de vanilie sau mascarpone îndulcit
• Zahăr pudră strecurat
1. Reglaţi temperatura la setarea medie. 
2. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
3. 

mecanismul de blocare astfel încât placa superioară să le 
acopere, sprijinindu-se uşor pe acestea.

4. Timpul de preparare este de 2–3 minute, până când feliile de 

Se servesc calde, cu amestecul de fructe şi îngheţată de vanilie, 
presărate cu zahăr pudră. Această reţetă este la fel de delicioasă 
dacă utilizaţi felii de chec prăjite în presă.

Focaccia cu smochine dulci şi bacon cu glazură de sirop de 
arţar – pentru 2 persoane
• 2 lipii focaccia mici
• 4 felii de bacon prăjit, crocant, cu glazură de sirop de arţar
•  80 g ricotta
• 3 smochine proaspete, tăiate în felii subţiri
• 1 linguriţă de sirop de arţar 
1. Reglaţi temperatura la setarea medie-înaltă. 
2. Preîncălziţi presa de sandvișuri până la stingerea ledului de 

temperatură.
3. Tăiaţi lipiile focaccia în două pe lungime şi prăjiţi-le până ce 

sunt rumenite şi crocante. Ungeţi-le cu ricotta, adăugaţi feliile de 
bacon, smochinele şi puţin sirop de arţar. 

4. Aşezaţi-
sunt încălzite complet.
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GARANŢIE
ă 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.

suplimentare faţă de drepturile dvs. legale, care nu sunt afectate de 
această garanţie. Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. („JCS 

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; 
• 

supus deteriorărilor, întrebuinţării greşite, abuzurilor, reparaţiilor 

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 

S 
(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.
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.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited 
5400 Lakeside 
Cheadle Royal Business Park 
Cheadle, SK8 3GQ, UK 
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UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom 

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com 
Tel: +44 (0)161 621 6900

France: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited 
420 Rue D’Estienne D’Orves, 92700 Colombes, France 

email: serviceinfoFrance@jardencs.com
Téléphone: +33 (0)1 49 64 20 60

España: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited 
Edif. Vázquez Krasnow 

C/ Camino de la Zarzuela, 21
1º -

Tlf: +34 90 251 55 88

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
www.breville-romania.ro
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