
 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

PRĂJITOR DE PÂINE 

 

 

 
 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste 

instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizarii aparatului. 

 

 

 

Cod comandă: TOAST-BONNY-WL 

 

 

 

 

 

 



  

SPECIFICAȚII TEHNICE: 

Tensiune: 220V-240V 

Frecvență: ~ 50Hz / 60Hz 

Putere: 650W-750W Clasa I 

 

 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 

Când folosiți aparate electrice, trebuie întotdeauna respectate măsurile de siguranță de bază. 

Acestea includ următoarele: 

 

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE 

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă 

au fost supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului și înțeleg 

pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea 

aparatului nu trebuie efectuată de către copii cu excepția cazului în care sunt mai mari de 8 

ani și sunt supravegheați. 

2. Pâinea poate arde. Prin urmare, prăjitorul de pâine nu trebuie utilizat lângă sau sub 

perdele sau lângă alte materiale combustibile. Acordați atenție. 

3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de  

agentul de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol. 

4. Aceste aparate nu sunt destinate să funcționeze cu ajutorul unui cronometru extern sau 

printr-un sistem separat controlat prin telecomandă. 

5. Suprafețele se vor încălzi în timpul utilizării. 

6. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) 

cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență și 

cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau au primit instrucțiuni 

privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. 

7. Copiii trebuiesc supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. 

8. ATENȚIE: Acest aparat electric conține o funcție de încălzire. Suprafețele, de 

asemenea altele decât suprafețele prăjitorului în sine, pot dezvolta temperaturi 

ridicate. Deoarece temperaturile sunt percepute în mod diferit de către persoane 

diferite, acest echipament va fi utilizat cu ATENȚIE. Prindeți echipamentul numai de 

mânerele destinate și de suprafețele de prindere, folosiți protecție termică precum 

mănuși sau altele similare. Suprafețele, altele decât suprafețele de prindere prevăzute, 

vor avea nevoie de suficient timp pentru răcire înainte de a fi atinse. 

9.Nu așezați nicio parte a acestui prăjitor în apă sau în alt lichid. 

10.Înainte de prima utilizare, prăjitorul trebuie folosit câteva minute fără pâine în el. La 

început va emite puțin fum, acest lucru este normal. 

11. Nu atingeți suprafața fierbinte. 

12. Nu folosiți aparatul în aer liber. 

13.Folosiți numai pâine pre-feliată. 

14. Nu introduceți alimente supradimensionate, pachete cu folie metalică sau ustensile 

metalice în prăjitorul de pâine. Acestea pot provoca șoc electric. 

15. Nu folosiți prăjitorul de pâine lângă perdele, tapițerie sau alte materiale decorative, 

acestea ar putea lua foc cu ușurință și pot provoca un pericol pentru siguranță. 

16. Nu scoateți alimentele din prăjitorul de pâine, în timp ce mânerul este apăsat în jos. 

17. Nu îndepărtați tava cu firimituri în timp ce prăjitorul este conectat. Deconectați de la 

alimentarea cu energie electrică, așteptați să se răcească, apoi scoateți tava cu firimituri. 

18. Temperatura suprafețelor poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune. 

19. Avertisment: utilizarea unor felii mici de pâine (mai mici de 85 x 85 mm) poate 



duce la un pericol de ardere atunci când pâinea este scoasă din prăjitor. Imediat după 

utilizare, suprafețele de lângă fantele de prăjit sunt foarte fierbinți. 

 

 

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI. 

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni. 

Observație: acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. 

Atenție: Acest aparat trebuie să fie conectat la o priză cu împământare. 

Citiți toate instrucțiunile. 

 

 FUNCȚIONARE 

Asezați prăjitorul pe o suprafață plană, uscată, stabilă. 

Introduceți cablul de alimentare în priză și reglați nivelul necesar de rumenire, folosind 

butonul de control (5) 

 

 
Introduceți pâinea sau alte alimente potrivite pentru prăjire în aparat, apoi apăsați butonul de 

comandă / maneta de pornire (1). Acesta va rămâne jos până când pâinea este prăjită. 

Dacă doriți să întrerupeți procesul de prăjire, apăsați butonul de anualare (4). Aceasta va 

ridica automat feliile de pâine și va opri elementele de încălzire. 

Dacă pâinea se lipește în toaster, deconectați aparatul, așteptați să se răcească, apoi scoateți 

pâinea.  

Obervație: NU UTILIZAȚI NICIODATĂ USTENSILE METALICE PENTRU 

ÎNDEPĂRTAREA PÂINII. 

După utilizare, îndepărtați firimiturile folosind o cârpă uscată. 

Acordați întotdeauna cel puțin 1 minut pentru răcire între cicluri dacă prăjitorul este utilizat 

de mai multe ori în același timp. 

Introduceți pâinea în prăjitor, nu folosiți prăjitorul fără pâine. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Manetă pornire 

2. Fantă pentru pâine 

3. Tavă firimituri 

detașabilă 

4. Buton anulare 

5. Buton decongelare 

6. Buton reîncălzire 

7. Buton control 

rumenire 

8. Cablu de alimentare 



INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE 

Observație: Lăsați să se răcească complet aparatul înainte de curățare. 

Deconectați de la priză (rețea). 

Pentru a îndepărta firimiturile, scoateți tava și aruncați firimiturile. Ștergeți și introduceți-o 

la loc, nu folosiți niciodată prăjitorul fără tava de firimituri. 

NU folosiți bureți / cârpe abrazive sau burete metalic pentru a curăța prăjitorul. 

Niciodată nu pulverizați și nu aplicați produsul de curățare direct pe sau în interiorul 

prăjitorului de pâine. 

Exteriorul prăjitorului de pâine trebuie curățat cu o cârpă moale, umedă și apoi șters cu o 

cârpă moale și uscată. 

După curățare, așteptați câteva minute pentru ca prăjitorul să se usuce înainte de utilizare. 

 

 

 

Deșeurile de echipamente  electrice și electronice  sunt o 

categorie specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea 

și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale 

mediului cu gaze de efect de seră  sau metale grele, și care pot 

fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale  de 

colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, 

vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată 

protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la 

groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! 

Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei 

colectări separate a EEE: 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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