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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 avertismentelor 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.
Avertisment pentru șoc electric.

Avertisment pentru suprafețe fierbinți.

Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne prietenoase cu mediul înconjurător
fără a dăuna naturii
.Acest produs este conform cu reglementarea WEEE

Nu conţine PCB
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Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu

• Acest dispozitiv respectă standardele internaționale
privind siguranța.
• Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii în vârstă de
8 ani și mai mari și de persoane cu capacități psihice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și
cunoștințe limitate, dacă acestea au fost supervizate
sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în
siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
se trebuie să se joace cu aparatul.
• Curățarea și îngrijirea realizată de utilizator nu trebuie realizate de copii decât dacă au peste 8 ani și
dacă sunt supervizați.
• Țineți întotdeauna aparatul și cordonul departe de
accesul copiilor mai mici de 8 ani.
• Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare
sau aparatul sunt deteriorate. Contactați un service
autorizat.
• Sursa principală de alimentare trebuie să fie în conformitate cu informațiile furnizate pe plăcuța de iden4/12 RO
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Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu

tificare a aparatului.
• Alimentarea principală a aparatului trebuie protejată
cu o siguranță de minim 30 mA.
• Utilizați aparatul doar cu o priză legată la pământ.
• Nu folosiți aparatul cu un prelungitor.
• În scopul de a împiedica deteriorarea cablului de
alimentare, asigurați-vă că acesta nu se blochează, nu
se răsucește sau nu se freacă de suprafețe ascuțite.
• Nu atingeți aparatul sau ștecherul acestuia atunci
când este în priză dacă aveți mâinile ude sau umede.
• Nu scufundați aparatul sau cablul acestuia în apă.
• Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce acesta
este în priză.
• Pe durata funcționării părțile accesibile ale aparatului ar putea deveni foarte fierbinți, evitați contactul cu
suprafețele fierbinți.
• Operați și depozitați dispozitivul pe o suprafață
stabilă.
• Nu încercați să dezasamblați aparatul.
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Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu

• Folosiți numai piese originale sau piese recomandate de fabricant.
• Scoateți aparatul din priză înainte de curățare și întreținere.
• Uscați aparatul și piesele sale înainte de atașarea
pieselor.
• Dispozitivul este destinat numai pentru utilizarea în
gospodărie.
• Acest aparat nu trebuie folosit cu un temporizator cu
ceas extern sau cu un sistem de control la distanță.
• Pâinea poate să ia foc din cauza supraîncălzirii. Nu
folosiți niciodată aparatul în sau lângă locuri, materiale și mobilier combustibil sau inflamabil. Nu lăsați
aparatul să vină în contact cu sau să fie acoperit de
materiale inflamabile, de ex draperii, textile, pereți, etc.
• Înainte de a depozita aparatul, lăsați-l să se răcească.
• Dacă păstrați materialul folosit pentru ambalare,
nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
6/12 RO
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Instrucţiuni importante pentru
siguranţă şi mediu

1.2 Conformitate cu Directiva WEEE şi depozitarea la
deşeuri a produsului uzat
Acest produs este conform cu Directiva UE privind WEEE
(2012/19/EU). Acest produs poartă un simbol de clasificare
pentru 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 finalul 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 RoHS

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

1.4 Informații despre ambalaj
Ambalajul acestui produs este realizat din materiale reciclabile
în conformitate cu Legislația Națională. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte
deșeuri. Duceți-le la punctele de colectare pentru materiale de ambalare
desemnate de autoritățile locale.
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2 Prăjitor
2.1 Prezentare generală
4
3

5

2

1

6
1. Tavă de firmituri
2. Carcasă
3. Elevator grilaj
4. Fantă pâine
5. Mâner pornire
6. Buton de oprire
7. Buton de dezgheț
8. Buton de reîncălzire
9. Selector pentru nivel de
rumenire

7 8 9

2.2 Date tehnice:

Sursă de putere:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 720-850 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
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3 Utilizare
3.1 Destinație

Acest aparat este numai pentru uz
casnic și este proiectat numai pentru prepararea alimentelor.

3.2 Utilizare inițială

Înainte de prima utilizare poate să
apară fum ca urmare a reziduurilor de producție, utilizați aparatul
fără alimente. Asigurați o ventilare
corespunzătoare a camerei.

3.3 Prăjire

1. Puneți ștecherul în priză.
2. Introduceți numai o felie de
pâine în fiecare dintre cele
două fante de pâine (4).
3. Prin folosirea selectorului de
prăjire (9) alegeți nivelul dorit
de rumenire.
Prin apăsarea
butonului de control
al rumenirii spre
stânga veți obține cel
mai slab nivel de rumenire și spre dreapta
pe cel mai pronunțat.
Nivelul de rumenire
poate varia în funcție
de tipul de pâine.
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4. Apăsați mânerul de pornire (5)
în jos până când acesta se fixează în poziție.
5. Procesul de prăjire începe.
Becul indicator al butonului
de oprire (6) rămâne aprins pe
durata procesului de prăjire.
A V E R T I S M E N T:
Dacă ștecherul nu
este pus în priza de
perete, mânerul de
pornire (5) nu se fixează în poziție.
6. Aparatul se oprește automat
imediat ce gradul de rumenire
a fost atins.
– Apăsați modul de funcționare
pe care doriți să îl utilizați.
– Becul indicator al butonului
selectat rămâne aprins pe durata procesului de prăjire.
– Mânerul de pornire (5) sare
înapoi și becul indicator al
butonului de oprire ( ) (6) se
stinge. Feliile prăjite sunt împinse în sus și pot fi scoase din
prăjitor.
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3 Utilizare
Pentru a anula procesul de prăjire înainte
să se încheie, apăsați
butonul de oprire (6).
Mânerul de pornire (5)
sare înapoi și felia prăjită poate fi scoasă din
prăjitor.
După ce mânerul de
pornire (5) sare înapoi,
puteți folosi funcția de
ridicare prin împingerea mânerului de
pornire (5) în sus.
7. Scoateți aparatul din priză.

3.3.1 Buton de dezgheț

Urmați pașii de la 1 la 6 din secțiunea “Prăjire” și apăsați.

3.3.2 Buton de reîncălzire

Urmați pașii de la 1 la 6 din secțiunea “Prăjire” și apăsați.

3.3.3 Buton de oprire

Pentru a anula procesul de prăjire
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înainte ca acesta să se încheie,
apăsați butonul de oprire (6).

3.4 Încălzire chifle

Acest prăjitor este prevăzut cu un grilaj
de încălzire integrat (3).

Nu prăjiți pâine și
nu încălziți chifle în
același timp.
Nu încălziți felii de
pâine prăjită pe
grătarul de încălzire
(3). Feliile de pâine
prăjită
împiedică
o ventilație suficientă.
1. Apăsați în jos mânerul grilaju
lui de încălzire (3) până când
acesta se fixează în poziție.
2. Așezați chiflele pe grilaj.
3. Puneți ștecherul în priză.
4. Prin utilizarea selectorului
de rumenire (9) alegeți gradul
de încălzire dorit.
5. Apăsați în jos mânerul de
pornire (5).
– Becul indicator al butonului
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3 Utilizare
de oprire (6) este aprins și începe procesul de încălzire.
6. Aparatul se oprește automat
imediat ce gradul de încălzire
selectat a fost atins.
- Mânerul de pornire (5) sare
înapoi și becul indicator al butonului de oprire (6) se stinge.
Pentru a anula procesul de prăjire înainte
ca acesta să se
încheie, apăsați butonul de oprire (6).
7. După încălzirea chiflelor,
le îndepărtați de pe grilaj și
apăsați mânerul grilajului de
încălzire (3) în față. Aceasta va
pune la loc mânerul grilajului de
încălzire (3).
8. Scoateți aparatul din priză.
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4 Curățare și întreținere
4.1 Curățare
ATENȚIE:Nu
folosiți
niciodată
benzină, solvenți sau
substanțe abrazive
de curățare, obiecte
metalice sau perii
dure, pentru a
curăța aparatul.
1. Opriți aparatul și scoateți-l din
priză.
2. Lăsați aparatul să se răcească
complet.
3. Curățați firimiturile din tavă numai cu o cârpă umedă. Înainte
de a pune la loc tava de firimituri
în aparat vă asigurați că tava este
uscată. Nu lăsați firimituri de pâine
adunate în interiorul prăjitorului,
acestea pot duce la incendiu.
4. Întoarceți prăjitorul cu susul în
jos și scuturați-l ușor pentru a îndepărta firimiturile de pâine din
interior.
5. Folosiți o cârpă umedă moale și
un detergent ușor pentru a curăța
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carcasa (2) aparatului. Uscați carcasa cu grijă.
Înainte de utilizarea aparatului după
curățare, uscați toate
piesele cu grijă folosind un prosop
moale.

4.2 Depozitare

• Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru o perioadă mai
lungă de timp, vă rugăm să îl depozitați cu grijă.
• Asigurați-vă că aparatul este
scos din priză și complet uscat.
• Înfășurați cablul de alimentare
în jurul bobinei cablului de la baza
prăjitorului.
• Depozitați aparatul într-un loc
uscat, rece.
• Asigurați-vă că aparatul nu este
lăsat la îndemâna copiilor.
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