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Instrucțiuni de utilizare  
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COMPONENTE
 
 

 
1 

 
  

 
Compartiment de prăjire 

2  Fante pentru pâine 
3  Levier 
4  Carcasă 
5  Buton pentru nivelul de prăjire 
6  Buton de oprire Stop 
7  Buton de încălzire/Aufwärmen 
8  Buton de decongelare/Auftauen 
9  Tavă pentru firimituri 



 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 38915 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Putere nominală: 1.180–1.400 W, 220–240 V~, 50 Hz  

Dimensiuni: Aprox. 39,0 x 16,0 x 19,0 cm (lungime/lățime/înălțime)  

Cablu de alimentare: Aprox. 75 cm 
Greutate: Aprox. 1,61 kg  
Carcasă: Oțel inoxidabil, satinat, izolat 

 
Caracteristici: Prăjitor de pâine cu fante lungi, 4 funcții: prăjire, reîncălzire, 

decongelare, oprire, nivel de prăjire cu reglare variabilă fină, 1 
fantă de prăjire pentru bucăți lungi de pâine, tavă pentru 
firimituri detașabilă, încălzitor separat pentru încălzirea 
cornurilor și croissanturilor 

Accesorii: Instrucțiuni de utilizare, încălzitor pentru chifle 
Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării 
fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile. 

 
PRECAUȚII IMPORTANTE 

 

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le 
la îndemână pentru a le putea consulta în 
viitor. 
1.  Acest aparat poate fi utilizat de copii cu 

vârste peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale și mintale 
reduse sau fără experiență și cunoștințe 
dacă sunt supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la modul de utilizare a 
aparatului în siguranță și dacă înțeleg 
pericolele pe care le implică.  Copiii nu se 
vor juca cu aparatul.  Curățarea și 
întreținerea de către utilizator nu trebuie 
efectuate de către copii nesupravegheați. 

2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie 
ținuți la distanță cu excepția cazului în 
care sunt supravegheați în mod continuu. 

3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să 
pornească și să oprească aparatul numai 
cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau 
instalat în poziția normală de funcționare 
și cu condiția să fie supravegheați ori 
instruiți cu privire la modul de utilizare a 
aparatului în siguranță și cu condiția să 
înțeleagă pericolele implicate.  Copiii cu 
vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta  

aparatul la priză, nu vor regla sau curăța 
aparatul și nu vor efectua operațiuni de 
întreținere. 

4. Copiii trebuie supravegheați pentru a 
garanta că nu se joacă cu aparatul. 

5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
6. Conectați aparatul numai la o priză de 

alimentare cu curent alternativ (CA) a 
cărei tensiune corespunde cu tensiunea 
de pe plăcuța cu caracteristici nominale. 

7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un 
temporizator extern sau un sistem de 
control la distanță. 

8. Nu scufundați niciodată aparatul sau 
cablul de alimentare în apă sau alte 
lichide. 

9. Nu curățați prăjitorul de pâine sau cablul 
de alimentare în mașina de spălat vase. 

10.  Prăjitorul de pâine nu trebuie să intre 
niciodată în contact cu apă sau alte 
lichide. În cazul în care se întâmplă acest 
lucru, toate componentele trebuie să fie 
complet uscate înainte de a utiliza 
aparatul din nou. 

11.   Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul 
de alimentare cu mâinile ude. 

 
 



 

 
12.   Din motive de siguranță, nu așezați 

niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, 
tăvi de metal sau suprafețe ude. 

13.   Acest aparat este destinat utilizării 
domestice și similare, cum ar fi: 

 zone de tip bucătărie pentru 
personalul din magazine, birouri și 
alte medii de lucru; 

 întreprinderi agricole; 
 de către clienți în hoteluri, moteluri și 

alte unități de cazare; 
 pensiuni și case de vacanță. 

14.  În timpul funcționării, nu așezați aparatul 
sau cablul de alimentare lângă flăcări 
deschise. 

15.   Utilizați întotdeauna prăjitorul de pâine pe 
o suprafață orizontală, ordonată și 
rezistentă la căldură.  

16.  Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu 
atârnă peste marginea blatului sau mesei, 
întrucât acest lucru poate cauza 
accidente, de exemplu în cazul în care 
copiii mici ar trage de cablu. 

17.   Nu înfășurați niciodată cablul de 
alimentare în jurul aparatului; în schimb, 
utilizați compartimentul de depozitare a 
cablului de alimentare aflat în partea de 
jos a aparatului. 

18.   Întindeți cablul de alimentare astfel încât 
să nu existe nicio posibilitate ca cineva să 
tragă sau să se împiedice de acesta. 

19.   Utilizați prăjitorul de pâine numai în 
interior. 

20.   Atunci când este în funcțiune, nu acoperiți 
niciodată prăjitorul de pâine cu folie de 
aluminiu sau alte materiale care ar putea 
determina supraîncălzirea aparatului. 

21.   Nu atingeți niciuna dintre suprafețele 
fierbinți, pentru a preîntâmpina arsurile.  
Utilizați întotdeauna mânerele și 
butoanele de control. 

22.   Nu utilizați niciodată aparatul lângă 
materiale inflamabile, precum draperii. 

 
23.  Nu mișcați aparatul cât timp se află în 

funcțiune, pentru a preîntâmpina rănirile. 
24.  Nu utilizați niciodată aparatul fără tava 

pentru firimituri; goliți tava cu regularitate. 
25.    Nu prăjiți alimente care se pot topi. 
26.  Nu introduceți în aparat alimente excesiv 

de mari sau folii de metal, tacâmuri ori 
unelte.  Acestea ar putea cauza un 
incendiu sau scurtcircuit. 

27.  Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați 
aparatul cu accesorii de la alți producători 
sau alte mărci. 

28.  Scoateți aparatul din priză după utilizare și 
înainte de a-l curăța.   Nu lăsați niciodată 
aparatul nesupravegheat atunci când este 
conectat la priza de alimentare cu energie 
electrică. 

29.  Curățați aparatul după fiecare utilizare. 
30.   Verificați cu regularitate aparatul, 

ștecherul și cablul de alimentare pentru a 
detecta semnele de uzură sau deteriorare.  
În cazul unei deteriorări a cablului de 
alimentare sau a altei componente, 
trimiteți aparatul sau cablul de alimentare 
pentru inspecție sau reparație la serviciul 
nostru post-vânzare (pentru adresă, 
consultați termenii de garanție). 
Reparațiile neautorizate pot supune 
utilizatorul la riscuri grave și pot anula 
garanția. 

31.   În cazul în care cablul de alimentare este 
deteriorat, pentru a evita un eventual 
pericol, acesta trebuie înlocuit de către 
producător sau un reprezentant de service 
al acestuia ori de către o persoană cu 
calificare similară. 

ATENȚIE: 
În timpul funcționării aparatul 
devine fierbinte! 

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare 
sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate. 

 
SFATURI PENTRU REZULTATE IDEALE 

 

1. Diferite tipuri de pâine au un conținut 
diferit de umezeală.  Prin urmare, aceeași 
setare a nivelului de prăjire poate duce la 
rezultate diferite. 

2. În cazul pâinii care este ușor uscată, 
utilizați o setare mai redusă a nivelului de 
prăjire. 

3. În cazul pâinii proaspete sau pâinii 
integrale, utilizați setarea cea mai mare a 
nivelului de prăjire. 

4. Pâinea cu suprafață neregulată are nevoie 
de o setare mai mare a nivelului de 
prăjire. 

 

 



 

 
5. Feliile groase de pâine au nevoie de mai 

mult timp pentru a se prăji; este posibil 
chiar să fie necesară prăjirea pâinii a 
doua oară. 

6. Atunci când prăjiți pâine cu stafide, 
îndepărtați toate stafidele de pe suprafața 
acesteia; în caz contrar, acestea se vor 
arde. 

7. Tăiați chiflele în două înainte de a le prăji. 

 
8. Dacă prăjiți o singură felie, selectați o 

setare redusă a nivelului de prăjire. 
9. Dacă prăjiți mai multe felii una după alta, 

pâinea va fi mai închisă la culoare la 
aceeași setare a nivelului de prăjire. 

10.  Pentru a prăji pâine înghețată, gofre etc., 
utilizați butonul de decongelare. 

11.   Pentru a încălzi chifle, utilizați încălzitorul 
pentru chifle. 

 

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ 
 

1. Îndepărtați toate ambalajele și 
dispozitivele de siguranță utilizate pentru 
transport. 

2. Verificați pentru a vă asigura că toate 
accesoriile sunt prezente. 

3. Curățați prăjitorul de pâine cu o lavetă 
umedă, conform descrierii din capitolul 
„Curățare și îngrijire”. 

4. Asigurați-vă că toate componentele sunt 
asamblate corect și că aparatul este 
stabil.  Asigurați-vă că există suficient 
spațiu între prăjitorul de pâine și pereți 
sau alte aparate, întrucât prăjitorul de 
pâine devine fierbinte în timpul 
funcționării. 

5. Conectați aparatul prin intermediul 
cablului de alimentare la priza de curent 
electric (220-240 V~, 50 Hz). 

6. Înainte de a prăji pâine pentru prima dată, 
lăsați aparatul să funcționeze un ciclu de 
prăjire fără pâine.   Apăsați levierul 
prăjitorului de pâine în jos până când 
acesta se înclichetează în poziție. 

7. Atunci când ciclul de prăjire s-a sfârșit, 
levierul revine automat în poziția de sus. 
Acum puteți începe să prăjiți pâine. 

 
FUNCȚIONARE – PRĂJIREA PÂINII 

 

1. Pregătiți prăjitorul de pâine conform 
descrierii de la punctul intitulat „Înainte de 
a utiliza aparatul pentru prima dată“. 

2.  Așezați feliile de pâine în fantele din 
compartimentul de prăjire. 

3. Setați nivelul de prăjire dorit cu ajutorul 
comenzii respective. Puteți alege dintre 
șase setări pentru nivelul de prăjire: 
nivelul 1 este foarte redus, iar nivelul 5 
corespunde unui nivel ridicat de prăjire.  
Pentru a obține pâine prăjită de culoare 
maro aurie, setați levierul în poziția de 
mijloc. 

4. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos 
până când acesta se înclichetează în 
poziție.  Indicatorul 

„Stop“ se aprinde și prăjitorul de pâine 
începe să funcționeze. 

5. Puteți întrerupe în orice moment ciclul de 
prăjire apăsând butonul „Stop“. 

6. Când pâinea s-a prăjit la nivelul setat, 
aceasta este scoasă afară în mod 
automat. Aparatul se oprește în mod 
automat. 

7. Pentru a scoate cu ușurință feliile de pâine 
prăjită, prăjitorul este dotat cu o funcție de 
ridicare. Apăsați levierul prăjitorului în sus 
pentru a scoate pâinea. 

 

FUNCȚIONARE – ÎNCĂLZIRE 
Funcția de încălzire poate fi utilizată pentru a încălzi pâine sau chifle fără a le prăji. 

1. Așezați feliile de pâine în fantele din 
compartimentul de prăjire. 

2. Dacă doriți să încălziți chifle, așezați 
încălzitorul pentru chifle pe prăjitor 

în poziție orizontală și așezați apoi chiflele 
deasupra. 

3. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos 
până când acesta se înclichetează în 
poziție. 

 



 

 
4. Apoi, apăsați imediat butonul 

„Aufwärmen” (Încălzire). Indicatorul 
acestui buton se aprinde. 

5. Pâinea sau chifla se încălzește fără a fi 
prăjită. 

6. Puteți întrerupe în orice moment ciclul de 
încălzire apăsând butonul „Stop“. 

 
7. După terminarea ciclului de încălzire, 

pâinea este scoasă afară în mod automat 
și indicatorul se stinge.  Aparatul se 
oprește în mod automat. 

8. Rețineți faptul că nu puteți seta nivelul de 
prăjire atunci când utilizați funcția de 
încălzire. 

 
FUNCȚIONARE – DECONGELARE 

 
Funcția de decongelare mai întâi decongelează pâinea, după care o prăjește, ceea ce înseamnă 
că ciclul de decongelare durează ceva mai mult decât ciclul de prăjire normală. 

1. Așezați feliile de pâine în fantele din 
compartimentul de prăjire. 

2. Dacă doriți să decongelați chifle, așezați 
încălzitorul pentru chifle pe prăjitor în 
poziție orizontală și așezați apoi chiflele 
deasupra. 

3. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos 
până când acesta se înclichetează în 
poziție. 

4. Selectați setarea dorită pentru nivelul de 
prăjire. 

5. Vă recomandăm următoarele setări pentru 
nivelul de prăjire: 
Nivel redus (1-2) pentru pâine din frigider 
sau felii subțiri de pâine înghețată. 

Nivel mediu (3) pentru vafe sau chifle 
înghețate. 

 
Nivel ridicat (4-5) pentru felii mai groase 
de pâine înghețată și pentru chifle și felii 
groase de pâine prăjită. 

6. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos 
până când acesta se înclichetează în 
poziție. 

7. Apoi, apăsați imediat butonul „Auftauen” 
(Decongelare). Indicatorul acestui buton 
se aprinde. 

8. Pâinea sau chifla este decongelată și 
prăjită. 

9. Puteți întrerupe în orice moment ciclul de 
decongelare apăsând butonul „Stop“. 

10. După terminarea ciclului de decongelare, 
pâinea este scoasă afară în mod automat 
și indicatorul se stinge.  Aparatul se 
oprește în mod automat. 

 
CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE 

 

1. Lăsați aparatul să se răcească înainte 
de a-l curăța. 

2. Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna 
aparatul și scoateți-l din priză. 

3. Nu scufundați aparatul și cablul de 
alimentare în apă sau alte lichide și nu le 
spălați în mașina de spălat vase. 

4. Ștergeți prăjitorul de pâine cu o lavetă 
umedă și puțin detergent de vase.  Nu 
utilizați agenți de degresare abrazivi, 
bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți 
de curățare fierbinți sau dezinfectanți, 
întrucât aceștia pot deteriora aparatul. 

5. Pentru a scoate felii de pâine blocate, 
scoateți prăjitorul de pâine din priză și 
întoarceți-l cu partea inferioară în sus și 
clătinați-l ușor.  Nu încercați niciodată să 
scoateți felii de pâine blocate cu ajutorul 
unor unelte ascuțite sau tăioase sau al 
tacâmurilor. 

6. Goliți periodic tava de firimiturile și 
eventualele bucățele de pâine adunate. 
Pentru acest lucru, trageți complet tava 
prin partea laterală și goliți-o. Ștergeți tava 
cu o lavetă umedă, apoi uscați-o bine și 
împingeți-o înapoi în aparat. 

7. Aparatul trebuie să fie complet uscat 
înainte de a-l utiliza din nou. 

 
 
 

 




