
Sandwich maker / Manual de utilizare

SMAR 750 B



Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile!

Stimaţii noştri clienţi,
Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel 
mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat cu cea mai 
avansată tehnologie. Pentru acest lucru, înainte de a utiliza produsul, 
citiţi în întregime şi cu atenţie acest ghid şi alte date ce vă sunt furnizate 
şi păstraţi-le ca sursă de referinţă. Dacă oferiţi altcuiva produsul, daţi-l 
împreună cu acest ghid. Respectaţi instrucţiunile acordând atenţie aver-
tismentelor şi tuturor datelor menţionate în ghidul de utilizare.

Semnificaţia simbolurilor
In diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri:

Informaţii importante cu privire la modul de utilizare a 
dispozitivului şi sfaturi utile. 

Avertismente cu privire la siguranţa personală şi 
materială.

Nu conţine PCBAcest produs este conform cu reglementarea WEEE

 Acest produs a fost fabricat în fabrici      moderne prietenoase cu mediul înconjurător
fără a dăuna naturii
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1.1 Siguranță generală 
La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate în-
totdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele 
de mai jos:
1. Citiţi toate instrucţiunile înainte de utilizare.
2. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele 

sau butoanele.
3. Pentru protecţia la electrocutare, nu introduceţi 

cablul, ştecherul sau aparatul în apă sau orice alt 
lichid.

4. Când nu folosiţi aparatul şi înainte de curăţare, 
scoateţi-l din priză. Lăsaţi-l să se răcească înainte 
de a prinde sau a desprinde componente.

5. Nu folosiţi niciun aparat care are cablul sau 
ştecherul deteriorat, sau după defectări ale aparat-
ului ori după ce a fost deteriorat în vreun fel. În 
interior nu există piese ce pot fi reparate de utiliza-
tor. Returnaţi aparatul la cel mai apropiat centru de 
service autorizat sau sunaţi la numărul nostru gra-

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1

tuit pentru service clienţi pentru a primi informaţii 
despre verificare, reparaţie sau reglare.

6. Utilizarea de accesorii nerecomandate de către 
fabricantul aparatului pot cauza vătămări.

7. Nu îl folosiţi afară.
8. Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei 

sau a suprafeţei de lucru sau să atingă suprafeţe 
fierbinţi.

9. Nu îl puneţi pe sau lângă un arzător cu gaz sau 
electric, ori în cuptorul încălzit.

10. Preîncălziţi aparatul cam 2 minute înainte de a-l 
folosi.

11. Acest aparat este destinat numai uzului casnic.
12. Când un aparat este folosit de copii sau lângă 

copii, este necesară o supraveghere atentă.
13. Nu folosiţi aparatul lângă gaz sau orice alte sub-

stanţe inflamabile (cum ar fi benzină, diluant, 
spray, etc.).

14. Atenţie: nu folosiţi acest aparat în apropierea apei.
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15.  Acest produs nu ar trebui să fie folosit în imediata 
apropiere a apei, cum ar fi cada, chiuveta, piscina, 
etc., unde există posibilitatea de scufundare sau 
stropire.

16. Utilizarea de accesorii nerecomandate sau nevân-
dute de distribuitorul produsului poate duce la 
vătămare personală sau la pagube materiale.

17.  Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat când este 
pornit.

18.  Nu folosiţi aparatul pentru altceva în afara desti-
naţiei sale.

19.  Întotdeauna ataşaţi cablul/ştecherul la aparat mai 
întâi, apoi introduceţi cablul în priza de perete.

20.  Pentru deconectare, scoateţi ştecherul din priza 
de perete.

21.  Trebuie să fiţi extrem de atenţi când mişcaţi un 
aparat care conţine ulei fierbinte sau alte lichide 
fierbinţi.

22.   Aparatul trebuie acţionat numai când este închis.

Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1
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Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1

23.  În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie în-
locuit de fabricant, de agentul său de service sau 
de personal cu calificare similară, pentru a evita 
pericolele potenţiale.

24.  Acest aparat nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzo-
riale sau mentale reduse, sau fără experienţă şi 
cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheaţi sau au 
fost instruiţi cu privire la folosirea aparatului de că-
tre o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.

25.  Copiii ar trebui supravegheaţi pentru a vă asigura 
că nu se joacă cu aparatul.

26.  Aparatul nu este destinat utilizării cu ajutorul unui 
temporizator extern sau al unui sistem separat de 
telecomandă.

27.  Temperatura suprafeţelor accesibile poate fi ridi-

AVERTISMENT: Pentru prevenirea electro-
cutării, scoateţi din priză înainte de curăţare.
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Instrucţiuni importante pentru  
siguranţă şi mediu1

cată când aparatul este în funcţiune.

1.2 Informaţii de siguranţă suplimentare
Acest aparat este destinat numai uzului casnic, în 
interior. 
Nu utilizaţi aparatul dacă cablul de alimentare  
prezintă vreun semn de deterioraresau dacă aparatul 
funcţionează intermitent sau funcţionarea sa se 
opreşte cu totul.
Păstraţi acest manual pentru a-l consulta pe viitor!

Acest produs este conform cu Directiva UE privind DEEE 
(2012/19/EU). Acest produs poartă un simbol de clasificare pen-
tru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).
 Acest produs a fost realizat din piese și materiale de înaltă 

calitate, care pot fi reutilizate și care sunt adecvate pentru reciclare. Nu 
eliminați deșeurile cu deșeurile menajere obișnuite și alte deșeuri la fina-
lul duratei sale de viață. Duceți aparatul la un punct de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Consultați autoritatea 
locală din zona dumneavoastră cu privire la aceste puncte de colectare.

1.3 Conformitate cu Directiva WEEE şi depozitarea la 
deşeuri a produsului uzat
 



Sandwich maker /  Manual  de utilizare8/17 RO

Instrucţiuni importante pentru  
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1.4 Conformitate cu Directiva RoHS
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/
UE). Nu conţine materiale dăunătoare şi interzise specificate în Directivă.

1.5 Informații despre ambalaj
Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile în 
conformitate cu legislaţia naţională. Nu aruncaţi deşeurile din 
ambalaje împreună cu resturile menajere sau alte deşeuri şi 

aduceţi-le la punctele de colectare a ambalajelor precizate de către au-
torităţile locale.
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2    Sandwich maker-ul

1. Lampă indicatoare „Pregătit”
2. Lampă indicatoare alimentare
3. Sistem închidere mâner
4. Carcasă inferioară
5. Placă de prăjit
6. Carcasă superioară

2.2 Date tehnice:
Sursă de putere: 220 - 240 V ~ 
50/60 Hz 
Putere: 750 W
Ne rezervăm dreptul la modificări 
tehnice şi de proiectare.
Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentaţii tipărite furnizate împreună cu produsul sunt valori obţinute în mediu de 
laborator în funcţie de standardele relevante. Aceste valori pot fi modificate în funcţie de utilizarea produsului şi de condiţiile de mediu

2.3 Caracteristici:
• Placă de prăjit 2 felii

• Strat neaderent pe placa de 
prăjit, pentru curăţare uşoară

• Poate fi pus în  
poziţie verticală, pentru depozitare 
compactă şi economie de spaţiu

• Spaţiu pentru cablu

2.1 Prezentare generală
1

2

3

4

5

6
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3    Utilizare

NOTĂ: La prima uti-
lizare a aparatu lui, 
după ce l-aţi despa-
chetat, deschideţi 
capacul, curăţaţi bine 
suprafeţele de prăjit, 
ştergându-le cu un 
burete umed, apoi 
uscaţi suprafeţele cu 
un şervet de hârtie. 
Pentru cele mai bune 
rezultate, pregătiţi su-
prafeţele neaderente 
folosind un şervet de 
hârtie pentru a aplica 
un strat subţire de ulei 
vegetal pe ele.

A V E R T I S M E N T :  
Când folosiţi acest 
produs, utilizaţi 
întotdea una mâ nuşi de 
protec ţie, rezis ten te la 
căl du ră, pentru a evita 
abu rul sau alte arsuri.

A V E R T I S M E N T : 
Întotdeauna preîncălziţi 
înainte de utilizare.

3.1 Realizarea   
sandwich-urilor
1.  Întotdeauna preîncălziţi înainte 

de utilizare. Conectaţi aparatul 
la o priză de 220-240 V c.a. în 
timp ce pregătiţi umpluturile.

2. Lumina indicatoare se va 
aprinde când aparatul este 
conectat la priză şi va rămâne 
aprinsă în timpul preîncălzirii – 
se va stinge când aparatul este 
preîncălzit.

3. Ungeţi ambele plăci de 
încălzire cu puţin ulei vegetal 
sau cu un spray neaderent şi 
închideţi capacul, astfel încât 
aparatul să se poată încălzi.

4. Începeţi preîncălzirea. După 
aproximativ 3 minute lumina 
roşie se va stinge, indicând că 
aparatul este gata de utilizare.

5. Pregătiţi sandwich-urile un-
gând pâinea cu unt pe partea 
exterioară şi punând înăun-
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A T E N Ţ I E :  
Suprafeţele de  
prăjit se încing – ma-
nipulaţi cu grijă.

A V E R T I S M E N T : 
Aparatul nu trebuie să 
fie folosit niciodată în 
poziţia deschis.

3    Utilizare

tru ingredientele dorite. Rid-
icaţi siguranţa şi deschideţi 
aparatul. Puneţi sandwich-urile 
pe plăcile de încălzire.

6. Închideţi capacul, asigurân-
du-vă că sandwich-ul este 
pus în mijlocul comparti men-
tului pentru sandwich-uri. 
Închideţi siguranţa. Timpul 
normal de prăjire este de 
3~6 minute pentru fiecare 
sandwich. Lumina roşie se va 
aprinde şi se va stinge în timp 
ce termostatul va menţine 
aparatul la temperatura  

adecvată pentru prăjire.
7. Scoateţi sandwich-urile din 

compartimentul pentru sand-

wich-uri cu o spatulă de plas-
tic sau de lemn. Aveţi grijă cu 
sandwich-urile, căci umplutura 
lor va fi foarte fierbinte. Lăsaţi 
sandwich-ul să se răcească 
timp de câteva minute înainte 
de a-l savura.

8. După prăjire, deconectaţi ca-
blul de alimentare şi lăsaţi 
aparatul să se răcească.
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4    Reţete de sandwich-uri

Puteţi folosi aparatul toată ziua – la micul dejun, la  
prânz, la cină, pentru desert şi gustări. Folosiţi-vă creativitatea şi trans-
formaţi alimentele rămase în bunătăţi sau folosiţi ingrediente şi umpluturi 
tradiţionale pentru sandwich-uri. Umpluturile de fructe şi cele de plăcintă 
reprezintă dulciuri delicioase când sunt prăjite între felii de pâine şi 
presărate cu zahăr pudră.

4.1 MICUL DEJUN
SANDWICH PENTRU MICUL DEJUN  
(2 sandwich-uri)
 
-2 ouă
-175 ml brânză rasă (cheddar, Monterey Jack sau emmental)
-65 ml carne sau legume gătite
-4 felii de pâine la alegere (opţional unt sau margarină)

Puneţi pe plăcile de încălzire două felii de pâine, cu partea unsă cu unt 
în jos. Puneţi brânza la mijlocul fiecărei felii. Turnaţi cu grijă ouăle bătute 
peste brânză şi peste carnea (şuncă, bacon, etc.) sau legumele gătite. 
Acoperiţi cu celelalte două felii de pâine, cu partea unsă cu unt în sus. 
Închideţi şi blocaţi capacul. Prăjiţi 2 minute.

OUĂ PRĂJITE  
(2 porţii) 

-4 ouă
-Condimente (după gust)
-2 ml unt/margarină 
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Ungeţi cu generozitate plăcile de încălzire superioare şi inferioare cu unt 
sau margarină, pentru un gust mai plăcut. Spargeţi un ou direct în fie-
care compartiment al plăcilor de încălzire (se pot face 1~4 ouă în acelaşi 
timp). Închideţi capacul, dar nu-l blocaţi. Pentru cele mai bune rezultate, 
prăjiţi 1-3 minute.

4.2 PRÂNZ SAU GUSTĂRI

SANDWICH SIMPLU CU BRÂNZĂ  
(1 sandwich) 

-2 felii de pâine, de orice fel
-65 ml cașcaval ras sau două felii

Puneţi o felie de pâine într-un compartiment al plăcilor de încălzire. 
Adăugaţi cașcavalul. Acoperiţi cu cealaltă felie. Închideţi şi blocaţi capa-
cul. Prăjiţi două minute.

MONTE CRISTO  
(2 sandwich-uri)
 
-2 felii subţiri de emmental
-4 felii de pâine albă
-4 felii subţiri de şuncă preparată
-1 ou
-65 ml lapte 

Încălziţi aparatul. Puneţi o felie de şuncă, o felie de emmental şi încă una 

4    Reţete de sandwich-uri
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DESERT CU BANANE  
(2 porţii)

-4 felii de pâine
-1 banană curăţată
-5-10 ml zahăr
 
Ungeţi cu unt părţile exterioare ale pâinii şi puneţi-le în aparat cu partea 
unsă în jos. Tăiaţi banana şi puneţi câte o jumătate pe fiecare felie de 
pâine, apoi presăraţi zahăr. Acoperiţi cu celelalte felii de pâine şi prăjiţi 
1~2 minute.

DESERT CU MERE  
(4 porţii) 
 
-30 ml amestec de mere sau 30 ml umplură de plăcintă cu mere din 
conservă
-5 ml zahăr pudră
-2 ml scorţişoară
-Opţional: 15 ml sultanine, stafide sau cozonac cu stafide 

4.3 DESERTURI

de şuncă (toate tăiate la mărimea feliei de pâine) pe fiecare din cele două 
felii de pâine. Acoperiţi cu restul feliilor de pâine. Amestecaţi laptele cu 
ouăle şi înmuiaţi ambele părţi ale sandwich-urilor în amestecul cu ou. 
Puneţi-le pe plăcile de încălzire. Închideţi şi blocaţi capacul şi prăjiţi 2~3 
minute.

4    Reţete de sandwich-uri
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Puneţi o felie de pâine (cu partea 
unsă cu unt în jos) în aparat. For-
maţi o gaură şi adăugaţi umplutura 
de mere. Presăraţi zahăr pudră şi 
scorţişoară. Acoperiţi cu o felie de 
pâine (cu partea unsă cu unt în 
sus), închideţi capacul şi prăjiţi 1 
minut. Serviţi imediat.

4    Reţete de sandwich-uri
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5    Curăţare şi întreţinere
5.1 Întreţinere

5.2 Curăţare

Acest aparat nu necesită multă 
întreţinere. Nu are piese ce 
pot fi reparate de utilizator. 
Nu încercaţi să-l reparaţi dumneav-
oastră. Apelaţi la personal calificat 
dacă este nevoie de service.

• Înainte de a-l curăţa, întotdeau-
na scoateţi aparatul din priză şi 
aşteptaţi până când s-a răcit.
• Nu este nevoie să demon-
taţi aparatul pentru a-l curăţa. 
Ştergeţi-l cu un şervet de hârtie 
care să absoarbă surplusul de ulei. 
Scoateţi fărâmiturile din compar-
timente cu o perie şi ştergeţi cu o 
cârpă umedă şi un detergent blând.
• Nu scufundaţi niciodată în apă. 
Evitaţi folosirea ustensilelor as-
cuţite sau tăioase, deoarece vor 
zgâria suprafaţa neaderentă.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare 
pentru cuptoare pentru plăcile de 
încălzire.
• Pentru curăţarea mânerelor şi 
a altor porţiuni, folosiţi o cârpă 

umedă cu un detergent blând.
• Dacă curăţarea umpluturii scurse 
se va dovedi dificilă, turnaţi puţin 
ulei de gătit pe plăcile de încălzire 
şi ştergeţi-le după 5 minute, după 
ce umplutura s-a înmuiat.

A V E R T I S M E N T :  
Nu scufundaţi în apă.

• Dacă nu intenționați să utilizați 
aparatul pentru o perioadă lungă de 
timp vă rugăm să-l depozitați bine.
• Asigurați-vă că aparatul nu este 
conectat la priză, că este răcit și 
complet uscat.
• Depozitați aparatul într-un loc 
uscat, rece.
• Asigurați-vă că aparatul nu este 
lăsat la îndemâna copiilor.

5.4 Manevrare și transport
• În timpul manevrării și transpor-
tului, aparatul trebuie să stea în 
ambalajul său original. Ambalajul 
aparatului îl protejează de eventu-
ale daune fizice.

5.3 Depozitare
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• Nu puneți obiecte grele pe aparat 
sau pe ambalaj. Aparatul poate fi 
deteriorat.
• Scăparea aparatului îl poate face 
neoperațional sau poate provoca 
daune permanente.

5    Curăţare şi întreţinere








