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                                                      PRĂJITOR DE PÂINE 
 

                                            EXPRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le şi pentru o studiere ulterioară!!!  
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ATENŢIE !  

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

1. Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de 

cumpărare şi ambalajul produsului. 

2. Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului. 

3. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi 

manevrare. 

4. Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau 

prăjitorul în apă sau în alte lichide. 

5. Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Pentru a 

evita producerea unui incendiu, nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. 

6. Ştecherul trebuie scos din priză atunci cand aparatul nu se utilizează, se curăţă, se 

montează sau se demontează accesoriile. 

7. Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa, a monta/demonta accesorii. 

8. Nu introduceţi în prăjitor alimente de dimensiuni foarte mari, ustensile sau folii metalice. 

Nu incercaţi să scoateţi alimentele cât timp aparatul este în funcţiune. 

9. Îndepărtaţi frecvent firimiturile acumulate pentru a evita apariţia unui incendiu sau 

defectarea aparatului. Nu folosiţi alimente care se pot topi când sunt încălzite. 

10. Verificati starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă 

există o problemă de orice tip, nu utilizaţi aparatul. Apelaţi la un service autorizat pentru 

a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul. 

11. Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producător poate 

conduce la accidente sau la distrugerea aparatului. 

12. Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive 

sau inflamabile. Nu folosiţi prăjitorul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care 

generează caldură. 



 

 4 

13. Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă 

suprafeţe fierbinţi. 

14. Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu 

răsuciţi cablul. 

15. Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică! Nu folosiţi aparatul pentru alte 

scopuri decât cele menţionate în instructiuni. Firma producătoare nu este responsabilă 

pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 

16. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic şi nu este potrivit pentru uz 

comercial. Vă rugăm să cititi instrucţiunile pentru utilizare cu grijă şi să le păstraţi la loc 

sigur pentru a le folosi pe viitor. 

17. Acest aparat se conformează standardelor tehnice acceptate şi cerinţelor de siguranţă 

pentru aparate electrice. Reparaţiile la acest aparat trebuiesc executate numai de un 

expert calificat. Fabricantul nu va fi responsabil pentru daune provocate de utilizarea 

incorectă sau neîndeplinirea instrucţiunilor pentru utilizare. Conectaţi şi utilizaţi aparatul 

numai la valorile specificate pe placa nominală. Nu conectaţi aparatul dacă par să 

existe defecţiuni fie la cablul circuitului fie la aparatul propriu zis. 

 

  

PENTRU PRIMA UTILIZARE 

1. Înainte de prima utilizare, despachetaţi aparatul şi verificaţi ca interiorul acestuia să nu 

mai conţină nici un material de ambalat. 

Notă: nu puneţi pâine în prăjitor la prima utilizare pentru a permite elementelor de 

încălzire să ardă orice urmă de praf acumulat în timpul asamblării aparatului. 

2. Asiguraţi-vă că tăviţa pentru firimituri este aşezată în poziţia corectă. 

3. Aşezaţi prăjitorul pe o suprafaţă plană, fermă, departe de margini şi nu prea aproape de 

pereţi. 

4. Desfăşuraţi cordonul de alimentare şi conectaţi aparatul la reteaua electrică. 

5. Introduceţi feliile de pâine şi asiguraţi-vă că dispozitivul de transport al pâinii (elevatorul) 

este în poziţia “ridicat”. 
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6. Rotiţi selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită. Cu cât setarea este 

mai ridicată cu atât prăjirea va fi mai intensă. 

 1 -  nivelul cel mai redus de rumenire(prăjire); 

 6 -  nivelul cel mai ridicat de rumenire(prăjire); 

Nivel Tip felii pâine 

1-3 Felii subțiri 

3-5 Felii normale 

5-6 Pâine congelată 
 

7. Apăsaţi dispozitivul de transport al pâinii până rămâne în poziţie fixată. 

8. Când ciclul de prăjire s-a terminat, elevatorul va ridica pâinea prăjită. Dacă doriţi oprirea 

prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsaţi butonul Stop. 

9. După folosire, scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească.  

 

1. Elevator pentru introducerea, 

      fixarea şi ridicarea automată a feliilor de pâine 

2. Buton Dezgheţare 

3. Buton Reîncălzire 

4. Selector nivele de prăjire 

5. Buton Stop(anulare, oprire manuală a prăjirii)  

6. Tăviţă de firimituri 
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REÎNCĂLZIRE 

Puteţi reîncălzi feliile de pâine deja prăjite folosind nivelul corespunzător acestei funcţii.  

Introduceţi feliile de pâine în interiorul fantelor şi apăsaţi în jos elevatorul până când 

acesta rămâne blocat. Răsuciţi selectorul de control al nivelului de prăjire în dreptul semnului 

corespunzător.  

Astfel, feliile de pâine deja prăjite pot fi doar reîncălzite fără a se prăji excesiv.  

DEZGHEŢARE 

Pentru feliile de pâine care sunt scoase de la congelator şi se doresc a fi prăjite, apăsaţi 

butonul ”Dezgheţare” răsuciţi selectorul termostat la treapta la care doriţi să realizaţi prăjirea(5-

6). Astfel, timpul de prăjire va fi prelungit la durata sa maximă.  

ANULARE PRĂJIRE 

Procesul de prăjire poate fi oprit în orice moment apăsând butonul STOP.  

TĂVIŢĂ DE FIRIMITURI(REZIDUURI) 

Tăviţa de reziduuri este folosită pentru colectarea firimiturilor rezultate în urma prăjirii 

feliilor de pâine.  

Pentru golirea tăviţei, trageţi-o uşor înspre exterior, eliminaţi firimiturile şi apoi 

introduceţi-o la loc.  

SFATURI PENTRU PRĂJIRE 

Prăjirea este o combinaţie între răcirea şi uscarea pâinii. Nivelul de umiditate diferă de 

la un tip la altul de pâine, rezultând diferiţi timpi de prăjire. 

-  Pentru o pâine semiuscată , folositi o setare mai redusă. 

-  Pentru pâine proaspătă folosiţi o setare mai ridicată. 

- Pâinile cu suprafeţe neregulate (cum ar fi muffins-urile englezeşti) vor necesita o 

setare mai ridicată. 

- Feliile groase de pâine vor necesita un timp mai îndelugat de prăjire. Uneori, s-ar 

putea să necesite 2 cicluri de prăjire. 
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ATENŢIONĂRI 

1. Nu introduceţi prin forţare feliile de pâine în prăjitor. Acestea trebuie să intre uşor şi 

să mai rămână spaţiu liber faţă de elementele de încălzire. 

2. Nu prăjiti pâinea deja unsă cu unt sau cu alte asemenea alimente. 

3. Prăjirea neuniformă este normală, datorită grosimilor diferite ale feliilor de pâine. 

4. Nu puneţi sertarul la locul său în timp ce prăjitorul funcţionează sau dacă după 

utilizare, acesta nu s-a răcit încă. 

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE 

1. Înainte de a începe operaţia de curăţţire, asiguraţi-vă că prăjitorul este scos din priza 

şi este complet răcit. 

2. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi. Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi 

ştergeţi cu una uscată. Aplicaţi agentul de curăţare folosit direct pe cârpă şi nu pe prăjitor. 

3. Pentru a îndepărta firimiturile din tavă, scoateţi tava de firimituri. După ce firimiturile 

au fost îndepărtate, puneţi tava la loc. 

4. Pentru a scoate bucăţile de pâine rămase în prăjitor, întoarceţi prăjitorul şi scuturaţi-l 

uşor. Nu introduceţi obiecte tari sau ascuţite în interiorul prăjitorului, deoarece acest lucru 

poate duce la defectarea acestuia. 

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la 

gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la 

protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui 

aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o 

puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. 

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilităţi, 

persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, 

care se poate asigura că aceştia pot opera corect aparatul. 

Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!! 
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                                                      FIŞA PRODUSULUI 
 
1. Marca comercială a producătorului/importatorului:                                                                      
2. Modelul de fabricaţie:                                                                                        EXPRESS 
3. Tipul aparatului:                                                                                      Prăjitor de pâine  
4. Importator:                                                                SC Smart Electro-Distribution SRL 
5. Adresă importator:                    bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti, România 
6. Putere nominală(W):                                                                                                     750 
7. Capacitate(nr. felii):                                                                                                          2 
8. Termostat reglabil:                                                                                         DA(6 trepte) 
9. Mecanism automat de ridicare a feliilor:                                                                        DA 

10. Sistem de fixare al feliilor(in interiorul fantelor):                                                             DA 
11. Funcţie de dezgheţare:                                                                                                  DA 
12. Funcţie de reîncălzire:                                                                                                    DA 
13. Oprire manuală:                                                                                                              DA  

14. Culoare carcasã:                                                                                                          albă 

15. Material carcasã:                                                                                                      plastic  
16. Tăviţă pentru firimituri:                                                                                                    DA 

17. Loc depozitare cablu:                                                                                                     DA 
18. Greutate netă(produs,kg):                                                                                            1,22 
19. Greutate brută(cu ambalaj,kg):                                                                                     1,42 
20. Dimensiuni produs(mm):                                                                         359x133,3x160,5 
21. Dimensiuni cutie(mm):                                                                                385x140x166,5 
22. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz):                                                                                     220-240/50 
23. Fabricat in PRC 

 
          Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

89/336/EEC şi 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 

73/23/EEC şi 93/68/EEC pentru joasă tensiune. 
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