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SIGURANŢĂ	ŞI	REGLARE	______________________

Această secţiune conţine in-
strucţiuni de siguranță care 
vă vor ajuta să vă protejați de 
riscul vătămărilor personale 
sau a pagubelor materiale.
Nerespectarea acestor in-
strucţiuni invalidează garan-
ţia furnizată.

Siguranţă	generală
 7 Acest produs este conform 
standardelor internaţionale 
de siguranţă.

 7 Acest produs poate fi utili-
zat de copii cu vârsta mai 
mare de 8 ani și de per-
soanele care au capacități 
fizice, perceptive sau men-
tale reduse sau de către 
persoanele care nu au ex-
periență sau cunoștințe, 
atât timp cât aceștia sunt 
supravegheați și au fost in-
struiți referitor la utilizarea 
în siguranță a produsului și 
a pericolelor întâlnite. Copii 
nu trebuie să se joace cu 
produsul.

 7 Lucrările de curățare și în-
treținere nu trebuie să fie 
efectuate de către copii 
doar dacă aceștia au o vâr-
stă mai mare de 8 ani și 
sunt supravegheați.

 7 Menţineţi produsul şi cablul 
său de alimentare departe 
de copii cu vârsta de sub 8 
ani.

 7 Nu utilizaţi produsul dacă 
cablul de alimentare sau 
produsul în sine este ava-
riat. Contactaţi un service 
autorizat.

 7 Tensiunea de alimentare a 
prizelor trebuie să cores-
pundă cu informaţiile furni-
zate pe eticheta produsului.

 7 Pentru protecţie suplimen-
tară, acest produs trebuie 
să fie conectat la un dispo-
zitiv de curent rezidual ce 
nu depășește o tensiune de 
30 mA.

 7 Utilizaţi produsul doar cu o 
priză cu împământare.

 7 Nu utilizaţi produsul cu un 
prelungitor.

 7 Preveniţi avarierea cablului 
de alimentare prin compri-
mare, deformare sau freca-
rea de margini tăioase.

 7 Nu atingeţi ştecherul apara-
tului cu mâinile umede.

 7 În momentul când scoa-
teţi din priză, nu trageţi de 
cablu.
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SIGURANŢĂ	ŞI	REGLARE	______________________

 7 Nu imersați produsul sau 
cablul său în apă.

 7 Nu lăsați produsul nesupra-
vegheat atunci când acesta 
este conectat în priză.

 7 În timp ce produsul este în 
funcțiune, suprafața exteri-
oară se încălzește. Pentru 
evitarea riscului de arsuri, 
nu atingeți suprafețele fier-
binți.

 7 Nu lăsați ustensile metalice 
de gătire și articole pe plă-
cile de gătire.

 7 Utilizați și depozitați produ-
sul pe o suprafață stabilă.

 7 Nu încercaţi să demontaţi 
produsul.

 7 Utilizați doar componentele 
originale sau componentele 
recomandate de către pro-
ducător.

 7 Înainte de curățare, deco-
nectați produsul și după cu-
rățare permiteți-i produsului 
să se usuce complet.

 7 Produsul nu este potrivit 
pentru uzul extern.

 7 Alimentele se pot au-
toaprinde datorită su-
praîncălzirii. Nu permiteți-i 
produsului să vină în con-
tact sau să fie acoperit cu 
articole combustibile cum ar 
fi perdele, materiale, panou 
de perete și etc.

 7 Nu utilizaţi niciodată produ-
sul în sau lângă zone unde 
există materiale și locuri 
combustibile sau inflama-
bile.

 7 Acest produs nu trebuie uti-
lizat cu un ceas exterior sau 
un sistem separat de con-
trol prin telecomandă.

 7 Dacă menţineţi materialele 
de ambalare, depozitaţi-le 
departe de copii.

 7 Menţineţi produsul şi cablul 
său de alimentare departe 
de copii cu vârsta de sub 8 
ani.

 7 Permiteți-i aparatului să se 
răcească complet înainte 
de depozitarea acestuia în 
dulap, pe raft sau etc.
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Stimate client,

Felicitări pentru achiziţionarea noii 
dumneavoastră Prăjitor de pâine  
GRUNDIG TA 8680 MBC.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele 
note ale utilizatorului pentru a vă asigura 
că vă veţi bucura de produsul dumnea-
voastră de înaltă calitate GRUNDIG pentru 
mult timp.

O abordare responsabilă!
GRUNDIG se concentrează 
asupra condiţiilor de lucru so-
ciale convenite prin contract, 
cu salarii corecte atât pentru 
angajaţii interni cât şi pentru 
furnizori. 

De asemenea, acordăm o importanţă 
deosebită folosirii eficiente a materiilor 
prime prin reducerea continuă a câtorva 
tone de deşeuri de plastic în fiecare an. 
Pentru un viitor demn de trăit.
Grundig.

Control
Vea la ilustración de la pág. 3. 

A  Grilaj de încălzire 

B  Fantă pentru pâine 
C  Tavă pentru firimituri 

D  Carcasă strângere cablu
E  Afișaj digital
F  Buton încălzire o parte
G  Buton de reîncălzire
H  Buton de oprire

I  Buton de decongelare

J  +/- control digital de rumenire

K  Mâner de pornire

PE	SCURT	_________________________________

Pregătire
Notă

 7 La prima utilizare a aparatului se poate 
degaja fum din cauza reziduurilor rămase 
după producție. Cu toate acestea, nu 
înseamnă că produsul este defect. În 
momentul în care veți utiliza pentru prima 
dată produsul, utilizați-l după cum este 
normal, dar fără a adăuga pâinea. Este 
recomandat să utilizați setarea medie a 
controlului +/- de rumenire J . Asigurați-vă 
că încăperea este suficient de bine 
ventilată.

Prăjirea
Note

 7 Deplasarea controlului +/- al rumenirii 
J  la 1 va produce cel mai slab grad de 

rumenire, iar la 7, cel mai puternic.
 7 Gradul de rumenire poate varia în funcție 
de tipul de pâine.

 7 Când prăjiți consecutiv mai multe felii de 
pâine, prăjitorul de pâine se va încinge 
și pâinea va deveni treptat mai rumenită. 
De aceea, selectați un grad de rumenire 
corespunzător. După fiecare proces de 
prăjire, lăsați prăjitorul să se răcească cel 
puțin 30 de secunde.

UTILIZARE	________________________________
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UTILIZARE	________________________________

 7 Gradul de rumenire al unei singure felii va 
fi mai intens decât la prăjirea a două felii, 
chiar dacă controlul digital +/- al rumenirii 
J  este setat la același nivel.

 7 Dacă ștecherul de alimentare nu este 
conectat la priza de perete, mânerul de 
pornire K  nu revine în poziția inițială.

 7 De asemenea, gradul de rumenire poate 
fi reglat în timpul procesului de prăjire cu 
ajutorul controlul digital +/- de rumenire J .

 7 Pentru anularea procesului de prăjire 
înainte de finalizarea acestuia, apăsați 
butonul de oprire H . Mânerul de pornire K  
revine în poziția inițială, iar feliile de pâine 
prăjită pot fi scoase din prăjitor.

Atenție
 7 Fiți foarte atenți în momentul când scoateți 
feliile de pâine din prăjitor deoarece atât 
componentele metalice ale acestuia, cât și 
pâinea pot deveni foarte fierbinți.

Notă
 7 Dacă feliile de pâine se blochează 
în prăjitor, opriți imediat aparatul prin 
apăsarea butonului de oprire H . 
Deconectați ștecherul de alimentare de 
la priza de perete. Permiteți-i produsului 
să se răcească complet. Încercați cu 
atenție să scoateți felia din prăjitor fără a 
avaria elementele de încălzire sensibile 
ale produsului sau celelalte componente. 
Pentru scoaterea pâinii din aparat, 
nu utilizați obiecte conducătoare de 
electricitate.

Prăjirea pâinii înghețate
1		Apăsați butonul de decongelare I .

–  Luminile indicatorului butonului de 
decongelare I  și a butonului pentru 
oprire H  se aprind și începe procesul de 
prăjire.

Notă
 7 În momentul când butonul de decongelare 

I  este apăsat, procesul de prăjire durează 
mai mult decât în mod normal.

Încălzirea pâinii deja prăjite
1		Apăsați butonul de reîncălzire G .

–  Luminile indicatorului butonului de 
reîncălzire G  și a butonului de oprire H  
se iluminează și procesul de încălzire 
începe.

Buton încălzire o parte
2		Buton încălzire o parte F . 

- Luminile indicatorului butonului încălzire 
pentru o parte F   și a butonului de 
oprire H  se aprind și începe  procesul 
de încălzire.

Încălzirea chiflelor
Note

 7 Nu prăjiți pâinea și încălziți chiflele în 
același timp.

 7 Nu încălziți feliile de pâine pe grilajul de 
încălzire. Feliile de pâine împiedică o 
ventilație suficientă.

 7 Dacă activați întâmplător modul greșit 
(decongelare în loc de reîncălzire sau 
reîncălzire în loc de decongelare), modul 
selectat trebuie să fie anulat mai întâi prin 
apăsarea butonului de oprire H  înainte de 
selectarea modului corect.

 7 Pentru anularea procesului de încălzire 
înainte de finalizarea acestuia, apăsați 
butonul de oprire H . 

Atenție 
 7  Chiflele și carcasa prăjitorului pot deveni 
foarte fierbinți în timpul și imediat după 
finalizarea procesului de prăjire. Nu le 
atingeți cu mâinile goale.
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Curățarea și îngrijirea
Avertisment

 7 Nu utilizați niciodată solvenți pe bază 
de petrol, substanțe abrazive, obiecte 
metalice sau perii dure pentru a curăța 
produsul.

 7 Nu introduceți niciodată produsul sau ca-
blul de alimentare în apă sau alt lichid.

Depozitarea
 7 Dacă dumneavoastră nu intenționați să 
folosiți produsul pentru o lungă perioadă 
de timp vă rugăm, să-l depozitați cu grijă.

 7 Asiguraţi-vă că aparatul de decuplat din 
priză, răcit şi uscat în totalitate.

 7 Înfășurați cablul de alimentare în jurul 
buclei acestuia aflat pe partea inferioară 
a prăjitorului.

 7 Depozitaţi produsul într-o loc uscat şi 
răcoros.

 7 Asigurați-vă că produsul este întot-
deauna menținut departe de copii.

Manevrarea și transportul
 7 În timpul manevrării și transportului, 
transportați produsul în ambalajul său 
original. Ambalajul produsului îl prote-
jează împotriva avariilor fizice.

 7 Nu plasați sarcini grele pe aparat sau pe 
ambalaj. Produsul poate fi avariat.

 7 Scăperea produsul va contribui la ne-
funcționarea sau cauza avarii perma-
nente.

WEEE şi depozitarea la 
deşeuri a produsului uzat: 

Acest produs respectă Directiva 
UE WEEE (2012/19/UE).  Produ-
sul este marcat cu un simbol de 
clasificare pentru deşeuri elec-
trice şi electronice (WEEE). Acest 

produs a fost fabricat folosind piese şi ma-
teriale de înaltă calitate, care pot fi refo-
losite şi reciclate. Nu depozitaţi produsul 
uzat împreună cu gunoiul menajer la 
sfârşitul duratei sale de funcţionare. 
Duceţi-l la un centru de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice şi elec-
tronice. Luaţi legătura cu autorităţile locale 
pentru a afla informaţii despre aceste cen-
tre de colectare.

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.

Informaţii	despre	ambalaj
Ambalajul produsului este fabri-
cat din materiale reciclabile con-
form Legislaţiei Naţionale. Amba-
lajele nu trebuie aruncate 

împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. 
Duceţi-le la punctele de colectare destinate 
ambalajelor amenajate de către autorităţile 
locale.

Date	tehnice
Sursa de alimentare cu 
energie:  
220-240 V~, 50/60 Hz
Putere: 900 W

Technical and design modifications re-
served.

INFORMAŢII	______________________________
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