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SIGURANŢĂ	ȘI	INSTALARE	_________________

 █ Menţineţi cablul de alimentare 
departe de suprafeţele fierbinţi 
și de flăcări deschise.

 █ Nu utilizaţi aparatul cu un 
prelungitor.

 █ Nu utilizaţi niciodată aparatul 
dacă cablul de alimentare sau 
aparatul sunt deteriorate.

 █ Aparatele de uz casnic 
G RU N D I G  re s p e c t ă 
standardele de siguranţă 
aplicabile, astfel încât dacă 
aparatul sau cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie reparat sau 
înlocuit de un centru de service 
autorizat pentru evitarea 
oricărui pericol. Lucrările de 
reparaţii defectuoase sau 
necalificate pot fi periculoase 
și pot provoca riscuri pentru 
utilizatori.

 █ Nu dezasamblaţi aparatul 
în nici o circumstanţă. Nu 
sunt acceptate pretenţii de 
garanţie pentru pagube 
cauzate de manipularea 
necorespunzătoare.

 █ Păstraţi întotdeauna aparatul 
și cablul acestuia la îndemâna 
copiilor cu vârsta mai mică de 
8 ani.

 █ Acest aparat poate fi utilizat 
de către copiii cu vârsta de cel 
puţin 8 ani și de persoanele cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau cu lipsă de 
experienţă și cunoștinţe dacă 
au fost supravegheate sau 
instruite cu privire la utilizarea 
aparatului într-un mod sigur, 
astfel încât să înţeleagă 
pericolele implicate. Curăţarea 
și întreţinerea aparatului nu 
vor fi efectuate de către copii 
decât dacă au vârsta mai 
mare de 8 ani și se află sub 
supravegherea unui adult.

 █ Copiii nu se pot juca cu 
aparatul.

 █ Înainte și după folosirea 
aparatului pentru prima 
dată, curăţaţi cu atenţie toate 
părţile care intră în contact cu 
apă sau alimente. Consultaţi 
detaliile complete în secţiunea 
„Curăţare și întreţinere”.

 █ Uscaţi aparatul și toate 
accesoriile înainte de a-l 
conecta la sursa de alimentare 
și înainte de a atinge orice 
piesă.

 █ Nu operaţi și nici nu puneţi 
nici o parte a acestui aparat 
pe sau în apropierea unor 
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SIGURANŢĂ	ȘI	INSTALARE	_________________

suprafeţe fierbinţi, cum ar fi 
un arzător de gaz, plită sau 
cuptor încălzit.

 7 Pâinea se poate arde din 
cauza supraîncălzirii. Nu 
folosiţi niciodată aparatul în 
sau în apropierea locurilor, 
materialelor și a mobilierului 
combustibile sau inflamabile. 
Nu lăsaţi aparatul să intre în 
contact sau să fie acoperit de 
materiale inflamabile cum ar 
fi perdele, textile, pereţi etc.

 7 Nu folosiţi hârtie, carton, plas-
tic în sau sub aparat.

 7 Utilizaţi felii de pâine potrivite 
pentru slotul de pâine.

 7 Operaţi aparatul doar cu 
piesele livrate.

 7 Nu utilizaţi aparatul cu mâini 
ude sau umede.

 7 Utilizaţi întotdeauna aparatul 
pe o suprafaţă stabilă, 
plată, curată, uscată și 
antiderapantă.

 7 Asiguraţi-vă că nu există 
niciun pericol ca cablul de ali-
mentare să poată fi tras acci-
dental sau că cineva ar putea 
să se oprească atunci când 
aparatul este în uz.

 7 Poziţionaţi aparatul astfel încât 
ștecherul să fie întotdeauna 
accesibil.

 7 Evitaţi contactul suprafeţelor 
fierbinţi, deoarece carcasa 
exterioară se încălzește în tim-
pul utilizării. Există pericolul 
de ardere.

 7 Nu lipiţi obiecte străine pe 
aparat.

 7 Acest aparat nu trebuie să 
funcţioneze cu un temporiza-
tor de ceas extern sau cu un 
sistem separat de comandă la 
distanţă.

 7 Când se utilizează pentru 
prima dată, poate apărea 
fum datorită reziduurilor de 
producţie.  Acest lucru nu 
înseamnă că aparatul este de-
fect.  La prima pornire, folosiţi 
aparatul așa cum aţi proceda 
în mod normal, dar fără pâine. 
Asiguraţi o ventilaţie suficientă 
a încăperii.

 7 Pentru a evita riscul de incen-
diu, îndepărtaţi frecvent firimi-
turile din tava specială.

 7 Nu folosiţi prăjitorul fără ca 
tava de colectare a firimituri-
lor să fie în poziţia indicată.
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SIGURANŢĂ	ȘI	INSTALARE	_________________

 7 Nu utilizaţi acest aparat cu 
niciun produs alimentar care 
conţine zahăr sau cu pro-
duse care conţin dulceaţă sau 
conservanţi.

 7 Nu prăjiţi pâinea cu ingredi-
ente extrem de lichide, cum ar 
fi untul.

 7 Nu încercaţi să extrageţi 
pâinea prăjită, brioșele, cov-
rigii, pâinea sau orice alt pro-
dus cu un cuţit sau alt obiect, 
deoarece contactul anumitor 
părţi ale apartului cu elemen-
tele în mișcare poate cauza 
șoc electric.

 7 Dacă toasterul începe să 
emită fum în timpul funcţionării, 
opriţi imediat procesul de 
prăjire. Dacă pâinea se 
blochează în fantele aparatu-
lui, deconectaţi întotdeauna 
aparatul înainte de a scoate 
pâinea. Îndepărtaţi resturile 
cu atenţie, deoarece pâinea 
poate fi foarte caldă.

 7 Prăjitorul de pâine poate fi 
pornit numai când ștecherul 
este conectat la o priză de 
perete.

 7 Nu folosiţi nici un fel de unelte 
sau obiecte în aparat. Elemen-

tele metalice ar putea cauza 
circulaţii scurte sau șocuri 
electrice. Nu deterioraţi ele-
mentele de încălzire și pe cele 
mecanice.

 7 Nu utilizaţi aparatul ca sursă 
de căldură.

 7 Nu încercaţi să scoateţi 
pâinea când aparatul este 
pornit.

 7 Deconectaţi întotdeauna 
aparatul din priză atunci 
când nu îl utilizaţi și înainte de 
curăţare.

 7 Nu puneţi pâine pe nicio 
parte din material plastic a 
aparatului.

 7 Nu puneţi mai mult de o brioșă 
pe suportul de încălzire.

 7 Acest aparat include o funcţie 
de încălzire. Suprafeţele, 
altele decât suprafeţele 
funcţionale, pot dezvolta tem-
peraturi ridicate.

 7 Deoarece temperaturile sunt 
percepute diferit de persoane 
diferite, acest aparat trebuie 
utilizat cu atenţie.  Păstraţi 
aparatul exclusiv pe suprafeţe 
destinate să menţină și să 
utilizeze măsuri de protecţie 
termică, cum ar fi mănuși de 
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protecţie termică sau suporturi 
pentru ghivece. Zonele care 
nu sunt destinate atingerii 
trebuie să aibă suficient timp 
pentru a se răci după întreru-
perea funcţionării.

 7 Rolele încălzite pot fi at-
inse numai când aparatul se 
răcește până la temperatura 
camerei.

SIGURANŢĂ	ȘI	INSTALARE	_________________
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Dragă client,

Felicitări pentru achiziţionarea noului dvs.

Prăjitor GRUNDIG TA 8680.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele manu-
alul de utilizare pentru a vă bucura pe deplin de 
calitatea produsului dumneavoastră GRUNDIG 
pe o perioadă îndelungată de timp. 

O	abordare	responsabilă!	
GRUNDIG se concentrează asu-
pra condiţiilor de muncă sociale 
convenite contractual, cu salarii 
corecte atât pentru angajaţii in-
terni, cât și pentru furnizori. De ase-
menea, acordăm o mare 

importanţă utilizării eficiente a materiilor prime, 
având în vedere reducerea continuă a deșeurilor 
de plastic în fiecare an. În plus, toate accesoriile 
noastre sunt disponibile timp de cel puţin 5 ani de 
la achiziţionarea oricărui produs.

Pentru un viitor care merită trăit.

Pentru cele mai bune motive. Grundig.

Descriere	produs	
Consultaţi figura de la pagina 3.

A  Suport încălzire 

B  Slot pentru pâine 

C  Tavă pentru firimituri 

D  Carcasă de stocare a cablurilor

E  Afișaj digital

F  Buton pentru încălzire pe o singură parte

G  Butonul de reîncălzire

H  Butonul Stop

I  Butonul dezgheţare

J  +/- control digital al căldurii

K  Manetă pornire 

PREZENTARE	GENERALĂ	___________________
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Preparare
1		Îndepărtaţi toate ambalajele și materialele 

autocolante și aruncaţi-le în conformitate cu 
reglementările legale aplicabile.

2		Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, 
curăţaţi bătătoarele și accesoriile pentru malax-
are aluat (vezi secţiunea „Curăţare și îngrijire”).

3		Asiguraţi-vă că aparatul se află în poziţie 
verticală și este amplasat pe o suprafaţă 
stabilă, plat, curată, uscată și nealunecoasă.

Notă
 7 Când utilizaţi aparatul pentru prima dată, ar 
putea apărea fum datorită reziduurilor de 
producţie. Totuși, acest lucru nu înseamnă că 
aparatul este defect. La prima pornire, folosiţi 
aparatul așa cum aţi proceda în mod nor-
mal, dar fără pâine. Se recomandă utilizarea 
setării de reglare a temperaturii digitale +/- J . 
Asiguraţi o ventilaţie suficientă a încăperii.

Prăjirea
1		Introduceţi mufa de alimentare în priza de 

perete.

2		Puneţi felii de pâine în locașul de prăjit B .

3		Utilizaţi regulatorul de temperatură digitală 
+/- J  pentru a selecta gradul dorit de prăjire 
între 1 și 7.

Notă
 7 Glisarea regulatorului de temperatură digitală 
+/- J  la 1 va prăji pâinea la cel mai ușor grad 
de rumenire și comutarea la 7 va prăji pâinea 
cel mai mult.

 7 Gradul de rumenire poate varia în funcţie de 
tipul de pâine.

 7 La prăjirea mai multor felii de pâine în mod 
consecutiv, prăjitorul de pâine va deveni mai 
fierbinte și astfel pâinea va deveni treptat 
mai întunecată. Prin urmare, selectaţi un grad 
adecvat de rumenire. Lăsaţi prăjitorul să se 
răcească după fiecare proces de prăjire timp 
de cel puţin 30 de secunde.

 7 Gradul de rumenire pentru o singură felie va fi 
mai întunecat decât pentru cele două felii, deși 
controlul digital al temperaturii +/- J  este setat 
la același nivel.

4		Apăsaţi maneta de pornire K  până când se 
fixează automat în poziţie.
–  Procesul de prăjire va începe. Indicatorul lu-

minos al butonului stop H  se aprinde în tim-
pul procesului de prăjire.

Notă
 7 Dacă fișa de alimentare nu este conectată la 
priza de perete, maneta de pornire K  nu se 
fixează în poziţie.

 7 Gradul de rumenire poate fi de asemenea ajus-
tat în timpul procesului de prăjire cu +/- controlul 
digital al căldurii J .

5		Aparatul se oprește automat după atingerea 
gradului de rumenire stabilit.
–  Pârghia de pornire K  revine înapoi și 

butonul de oprire H  se stinge. Feliile de 
pâine sunt împinse în sus și pot fi scoase din 
prăjitor.

Notă
 7 Pentru anularea procesului de prăjire înainte de 
finisare, apăsaţi butonul de oprire H . Pârghia 
de pornire K  se întoarce înapoi și feliile prăjite 
pot fi scoase din prăjitor.

 7 După ce maneta de pornire K  revine în poziţia 
iniţială, puteţi utiliza funcţia de ridicare împ-
ingând butonul de pornire K  în sus.

Atenţie
 7 Fiţi foarte atenţi atunci când îndepărtaţi feliile de 
pâine din prăjitor deoarece piesele metalice ale 
prăjitorului de pâine și, de asemenea, pâinea 
pot fi foarte fierbinţi.

6		Deconectaţi aparatul de la priza de perete.

Notă
 7 Dacă feliile de pâine prăjită se blochează în 
prăjitorul de pâine, opriţi imediat prăjitorul 
apăsând butonul de oprire H . Îndepărtaţi 
fișa de alimentare din priza de perete. Lăsaţi 
prăjitorul să se răcească complet. Încercaţi cu 

MOD	DE	OPERARE	_________________________
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MOD	DE	OPERARE		________________________

grijă să scoateţi pâinea din prăjitor fără a deteri-
ora elementele sensibile de încălzire și celelalte 
componente. Nu utilizaţi obiecte electroconduc-
toare pentru a scoate pâinea din aparat.

Prăjirea	pâinii	congelate
1		Urmaţi pașii de la 1 la 4 din secţiunea „Prăjire”.

2		Apăsaţi butonul de dezgheţare I. I .
–  - Indicatoarele luminoase ale butonului de 

dezgheţ I  și butonul de oprire H  se aprind, 
iar procesul de prăjire începe.

Notă
 7 La apăsarea butonului de decongelare I , pro-
cesul de prăjire durează mai mult decât toastul 
normal.

 7 Urmaţi pașii de la 5 la 6 din secţiunea „Prăjire”.

Încălzirea	pâinii	gata	prăjită
1		Urmaţi pașii de la 1 la 4 din secţiunea „Prăjire”.

2		Apăsaţi butonul de reîncălzire G .
–  Luminile indicatoare ale butonului de 

reîncălzire G  și butonul de oprire H  se 
aprind, iar procesul de încălzire va începe.

3		Urmaţi pașii de la 5 la 6 din secţiunea „Prăjire”.

Buton	 pentru	 încălzire	 pe	 o	
singură	parte
1		Urmaţi pașii de la 1 la 2 din secţiunea „Prăjire”.

2		Apăsaţi butonul de încălzire pe o faţă F . 
- Indicatorul luminos al butonului de încălzire pe 

o parte și butonul de oprire K  se aprind, iar 
procesul de încălzire începe.

3		Urmaţi pașii de la 5 la 6 din secţiunea „Prăjire”.

Încălzirea	feliilor	de	pâine
Acest prăjitor de pâine este echipat cu un suport 
pentru încălzirea exterioară A .

Notă
 7 Nu prăjiţi pâinea și încălziţi feliile în același 

timp.

 7 Nu încălziţi felii de pâine pe suportul de 
încălzire. Feliile de pâine împiedică ventilarea.

 7 Dacă activaţi accidental modul greșit 
(dezgheţarea în loc de reîncălzire sau 
reîncălzire în loc de dezgheţare), atunci modul 
selectat trebuie anulat mai întâi apăsând bu-
tonul stop H  înainte de a putea selecta modul 
corect.

1		Puneţi suportul încălzitor pe carcasa A  și 
fixaţi-l în spaţiile special destinate.

2		Așezaţi chiftele pe suportul de încălzire A .

3		Introduceţi mufa de alimentare în priza de pe-
rete.

4		Utilizaţi regulatorul +/- digital pentru căldură 
J  pentru a selecta gradul dorit de încălzire.

5		Apăsaţi în jos maneta de pornire K .

– Indicatorul luminos al butonului stop H  
luminează și procesul de încălzire începe.

6		 Întoarceţi feliile pentru a atinge un grad sufi-
cient de rumenire. 

7		Aparatul se oprește automat de îndată ce se 
atinge gradul de rumenire stabilit. 

–  Pârghia de pornire K  se ridică înapoi; iar 
butonul de oprire H  se stinge. 

Notă	
 7 Pentru a opri procesul de încălzire înainte de a 
termina, apăsaţi butonul de oprire H  . 

8		 După ce încălziţi feliile, scoateţi-le de pe raft și 
scoateţi rackul de încălzire utilizând mânerele 
acestuia.

9		Deconectaţi aparatul de la priza de perete. 

Atenţie	
 7  Feliile de pâine și carcasa prăjitorului pot 
deveni foarte fierbinţi în timpul și imediat 
după procesul de prăjire. Nu le atingeţi fără 
protecţie adecvată.
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Curăţare	și	îngrijire
Atenţie

 7 Nu folosiţi niciodată benzină, solvenţi, 
detergenţi abrazivi sau obiecte metalice și 
perii dure pentru a curăţa aparatul.

 7 Nu puneţi niciodată aparatul sau cablul de 
alimentare în apă sau în alte lichide.

1		Opriţi aparatul și deconectaţi-l de la priza de 
perete.

2		Lăsaţi aparatul să se răcească complet.

3		Îndepărtaţi resturile după fiecare utilizare, 
trăgând tava pentru firimituri C . Curăţaţi tava 
numai cu o cârpă umedă. Înainte de a împinge 
tava din spatele aparatului, asiguraţi-vă că 
aceasta este uscată. Nu lăsaţi să se acu-
muleze în interiorul prăjitorului firimituri de 
pâine, acestea pot provoca incendii.

4		Întoarceţi prăjitorul de bucătărie cu susul în jos 
și scuturaţi-l ușor pentru a îndepărta resturile 
de pâine din interior.

5		Pentru a curăţa carcasa aparatului, utilizaţi o 
cârpă umedă moale și un produs blând de 
curăţare ușoară. Uscaţi carcasa bine.

Notă	
 7 Înainte de a utiliza aparatul după curăţare, 
uscaţi toate părţile cu atenţie folosind un 
prosop moale.

Depozitare
 7 Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul pen-
tru o perioadă lungă de timp, depozitaţi-l cu 
atenţie.

 7 Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat, răcit 
și complet uscat.

 7 Înfășuraţi cablul de alimentare în jurul car-
casei de depozitare a cablurilor din partea 
inferioară a prăjitorului de pâine.

 7 Depozitaţi aparatul într-un loc răcoros și uscat.
 7 Asiguraţi-vă că aparatul nu este la îndemâna 
copiilor.

Respectarea	 directivei	
RoHS:	
Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Di-
rectiva UE RoHS (2011/65 / UE). Produsul nu 
conţine materiale dăunătoare și interzise specifi-
cate în directivă.(WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și 
materiale de înaltă calitate, care pot fi 
refolosite și sunt adecvate pentru re-
ciclare.
Prin urmare, nu aruncaţi produsul în 

același loc cu deșeurile menajere normale la 
sfârșitul duratei de viaţă. Este indicat să depuneţi 
produsul la un punct de colectare pentru re-
ciclarea echipamentelor electrice și electronice. 
Adresaţi-vă autorităţilor locale din zona dvs. 
pentru a afla amănunte despre aceste puncte 
de colectare. Ajutaţi la protejarea mediului și a 
resurselor naturale prin reciclarea produselor 

uzate.

Informaţii	despre	ambalaje
Ambalajele produsului sunt fabricate 
din materiale reciclabile în conformi-
tate cu regulamentele naţionale de 
mediu. Nu aruncaţi materialele de am-

balare împreună cu deșeurile menajere sau alte 
deșeuri. Acestea trebuie predate la punctele de 
colectare ale materialelor de ambalare, desem-
nate de către autorităţile locale. .

Date	tehnice

Sursă	alimentare: 220-240 V~, 50/60 Hz

Putere: 900 W

Modificări tehnice și de proiectare rezervate.

INFORMAŢII	______________________________


