Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Prăjitor de pâine

model: ZST 04

blue

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului.
Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE

Fantă pâine
Corp prăjitor

Mâner elevator

Tavă pt. firimituri
Selector nivel prăjire

Buton Cancel

Buton Defrost

Buton Reheat
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Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor
mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice.
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii instrucţiunilor de utilizare care
urmează.
Vă mulţumim !
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului.
• Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare.
• Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceţi cordonul, ştecherul sau prăjitorul în apă sau în alte lichide.
Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsaţi
aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
• Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăţă, se monteză sau se demontează accesoriile.
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa, a monta/demonta accesorii.
• Nu introduceţi în prăjitor alimente de dimensiuni foarte mari, ustensile sau folii metalice. Nu încercaţi să scoateţi alimentele cât
timp aparatul este în funcţiune.
• Îndepărtaţi frecvent firimiturile acumulate pentru a evita apariţia unui incendiu sau defectarea aparatului. Nu folosiţi alimente
care se pot topi când sunt încălzite.
• Verificaţi starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizaţi
aparatul. Apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul.
• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiţi prăjitorul
pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
• Nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
• Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.
• Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în
instrucţiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
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INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
Înainte de prima utilizare, despachetaţi aparatul şi verificaţi ca interiorul acestuia să nu mai conţină nici un material de ambalat.
Notă: nu puneţi pâine în prăjitor la prima utilizare pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumultă
în timpul asamblării aparatului.
1. Asiguraţi-vă că tava pentru firimituri este aşezată în poziţia corectă. Aşezaţi prăjitorul pe o suprafaţă plană, stabilă, departe
de margini şi nu prea aproape de pereţi.
2. Desfăşuraţi cordonul de alimentare şi conectaţi aparatul la reţeaua electrică.
Întroduceţi feliile de pâine (2 felii normale) şi asiguraţi-vă că dispozitivul de transport al pâinii (elevatorul) este în poziţia
“ridicat”.
3. Mutaţi selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită. Cu cât setarea este mai ridicată (există 6 nivele) cu atât
prăjirea va fi mai intensă. Pentru o prăjire medie folosiţi gradaţia 3-4.
Notă: 1) Prăjirea pe o parte a pâinii va fi mai intensă atunci când se introduce numai o felie de pâine faţă de cazul în care se
introduc 2 felii deodată.
2) Dacă prăjiţi pâine una după alta, prăjirea a doua va fi mai intensă decât prima (la acelaşi nivel de prăjire).
4. Apăsaţi dispozitivul de transport al pâinii (mânerul elevator) până rămâne în poziţie fixată. Dacă prăjitorul nu este introdus în
priză, acest elevator nu se va putea apăsa. Ledul butonului CANCEL va ilumina.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, elevatorul va ridica pâinea prăjită. Dacă doriţi oprirea prăjirii înainte de a se termina în
mod automat, apăsaţi butonul CANCEL.
6. Dacă feliile de pâine au fost scoase din frigider mai întâi selectaţi nivelul de prăjire dorit şi apăsaţi mânerul elevator. Apoi
apăsaţi butonul DEFROST. Aşteptaţi prăjirea pâinii.
7. Dacă doriţi să reîncălziţi o felie de pâine deja prăjită: introduceţi felia în prăjitor, apăsaţi mânerul elevator şi apoi apăsaţi
butonul REHEAT (ledul corespunzător se va aprinde). După un timp presetat, elevatorul va ridica pâinea prăjită reîncălzită.
Dacă doriţi oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsaţi butonul CANCEL.
După folosire, întotdeauna scoateţi aparatul din priză.
ATENŢIONĂRI
1. Nu introduceţi prin forţare feliile de pâine în prăjitor. Feliile trebuie să intre uşor şi să mai rămână spaţiu liber faţă de
elementele de încălzire.
2. Nu prăjiţi pâinea deja unsă cu unt sau cu alte asemenea alimente.
3. Prăjirea neuniformă este normală, datorită grosimilor diferite ale feliilor de pâine.
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4. Dacă iese fum în timpul prăjirii, apăsaţi imediat butonul CANCEL.
5. Nu încercaţi să scoateţi pâine blocată în prăjitor, atât timp cât aparatul este introdus în priză.

SFATURI PENTRU PRĂJIRE
Prăjirea este o combinaţie între răcirea şi uscarea pâinii. Nivelul de umiditate diferă de la un tip la altul de pâine, rezultând
diferiţi timpi de prăjire.
- Pentru o pâine semiuscată , folosiţi o setare mai redusă.
- Pentru pâine proaspătă folosiţi o setare mai ridicată.
- Pâinile cu suprafeţe neregulate (cum ar fi muffins-urile englezeşti) vor necesita o setare mai ridicată.
- Feliile groase de pâine (inclusiv chiflele) vor necesita un timp mai îndelugat de prăjire. Uneori, s-ar putea să necesite 2
cicluri de prăjire.
- Când prăjiţi pâine garnisită cu diferite ingrediente (ca de ex. mac, susan, stafide), curăţaţi imediat prăjitorul de ingredientele
rămase în interiorul aparatului.
- Înainte de a prăji chiflele, tăiaţi-le în 2 jumătăţi.
- Pentru prăjirea unei singure felii, setaţi putere de prăjire la un nivel mai redus decât în mod normal, deoarece prăjitorul este
conceput pentru a prăji 2 felii. Printr-o setare mai redusă, evitaţi arderea feliei de pâine.
- Pentru pâinea îngheţată folosiţi pentru dezgheţare butonul DEFROST.

BUTONUL DEFROST
Butonul DEFROST este utilizat pentru a dezgheţa pâinea şi a prăji-o. Prin apăsarea acestui buton durata ciclului de prăjire va
creşte.
1. Întroduceţi feliile de pâine
2. Rotiţi selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită:
- setarea 1-2 - pâine îngheţată tăiată mai subţire.
- setarea 3-4 - pentru încălzirea produselor de patiserie, napolitanelor îngheţate şi a chiflelor îngheţate.
- setarea 5-6 - pentru încălzirea feliilor groase de pâine.
3. Apăsaţi dispozitivul de transport al pâinii până rămâne în poziţie fixată.
4. Apăsaţi butonul DEFROST. Lampa indicatoare corespunzătoare se va aprinde.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, dispozitivul de transport al pâinii va ridica pâinea prăjită. Dacă doriţi oprirea prăjirii înainte
de a se termina în mod automat, apăsaţi butonul CANCEL.
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CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Înainte de a începe operaţia de curăţire, asiguraţi-vă că prăjitorul este scos din priză şi este complet răcit.
2. Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi. Curăţaţi exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi ştergeţi cu una uscată. Aplicaţi agentul
de curăţare folosit direct pe cârpă şi nu pe prăjitor.
3. Pentru a îndepărta firimiturile din tavă, scoateţi tava de firimituri. După ce firimiturile au fost îndepărtate, puneţi tava la loc.
4. Pentru a scoate bucăţile de pâine rămase în prăjitor, întoarceţi prăjitorul şi scuturaţi-l uşor. Nu introduceţi obiecte tari sau
ascuţite în interiorul prăjitorului, deoarece acest lucru poate duce la defectarea acestuia.
5. Înfăşuraţi cablul de alimentare numai în jurul lăcaşului din partea inferioară a prăjitorului.
POFTĂ BUNĂ !
GARANŢIE
Perioada de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării. Condiţiile valabilităţii garanţiei sunt menţionate în certificatul de
garanţie al produsului.
INFORMAŢII TEHNICE:
Tensiune: 230V ~ 50 Hz
Putere nominală: 800 W
Clasa de protecţie: I

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a
acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de
garanţie.
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