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 Confortul la îndemâna oricui 

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Sandwich maker 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. 
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PREZENTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* datorita imbunataţirii continue a 
produselor, s-ar putea ca imaginea 
alăturată să nu corespundă întocmai cu 
aparatul achiziţionat de Dvs. Diferenţele ţin 
doar de design, din punct de vedere 
functional ele sunt identice. Vă rugăm să 
ţineţi cont de acest amănunt atunci când 
studiaţi aceste instrucţiuni de utilizare.  

 
 
 
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. 

DESCRIERE PRODUS  
 
1 – Sistem închidere mâner 
2 – Mâner 
3 – Capac 
4 – Lămpi indicatoare  
5 – Cordon alimentare 
6 – Plăci neaderente 
7 – Picioruse anti-alunecare 
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Vă mulţumim ! 
ATENŢIE ! - MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
• Vă rugăm păstraţi instrucţiunile de utilizare, certificatul de garanţie, chitanţa de cumpărare şi ambalajul produsului. 
• Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblaţi  aparatul şi apelaţi 

la un service autorizat. Nu lăsaţi materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor. 
• Înainte de a porni aparatul verficaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat. 

Conectati aparatul la o priza cu legatura la pamânt.  
• Evitaţi atingerea părţilor metalice ale aparatului întrucât se încing foarte tare în timpul funcţionării. Folosiţi mânerele pentru 

manipulare. 
• Nu introduceţi aparatul sau cablul de alimentare 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. 
• Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăţa sau de a-l depozita.  
• Nu folosiţi aparatul în exterior. Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiţi aparatul 

pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură. Nu puneţi aparatul în funcţiune sub sau în apropierea 
perdelelor sau a altor materiale inflamabile, şi nici sub dulapurile de bucătarie.  

• Păstraţi cordonul de alimentare la distanţă de corpul aparatului sau de alte obiecte fierbinţi. Nu aşezaţi cablul de alimentare 
pe aparat sau în faţa lui, atâta timp cât acesta  este în funcţiune sau mai este cald.  

• Aparatul se opreşte prin deconectarea de la priza de alimentare. Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză dupa utilizare.  
• Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciţi cablul.  
• Folosiţi aparatul conform destinaţiei sale, adică prajitor de sandwich-uri. Nu folosiţi aparatul în alte scopuri, poate fi periculos! 
• Utilizaţi aparatul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, astfel încât cablul de alimentare sa nu atârne peste marginea suprafeţei de 

lucru şi nici copii să nu poată atinge aparatul în timpul funcţionării acestuia.  
• Nu atingeţi niciodată plăcile cu obiecte ascuţite sau abrazive, pentru a nu deteriora suprafaţa anti-aderentă.  
• Preîncălziţi întotdeauna plăcile aparatului înainte de prăji sandwich-urile.  
• Înainte de prima utilizare ştergeti prăjitorul cu o cârpă umeda şi curăţaţi plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete.  
• În timpul primei utilizari aparatul poate emana puţin fum. Acest lucru este normal. 
• 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. 
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• Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului. 
ATENTIE!!! 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. 
 
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
Înainte de prima utilizare, despachetaţi aparatul şi verificaţi ca interiorul acestuia să nu mai conţină nici un material de ambalat. 
Ştergeti aparatul cu o cârpă umedă şi curăţaţi plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Notă: nu puneţi pâine în sandwich 
maker la prima utilizare pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumultă în timpul asamblării 
aparatului. Ungeţi un pic plăcile cu unt, margarină sau grăsime pentru gătit. Operaţi aparatul astfel circa 4-5 minute (fără a 
închide capacul). Lăsaţi apoi aparatul să se răcească. Folosiţi hârtie absorbantă pentru a şterge plăcile de uleiul în surplus.  
 

1. Nu lăsaţi niciodată prăjitorul de sandvişuri să funcţioneze nesupravegheat.  
2. Ungeţi un pic plăcile cu unt, margarină sau grăsime pentru gătit.  
3. Introduceţi ştecherul în priză. Becul care semnalizează încălzirea (de culoare roşie) se va aprinde. 
4. Închideţi aparatul şi preparaţi sandvişurile în timp ce acesta se încălzeşte. 
5. Când plăcile s-au încălzit (aproximativ după 3-5 minute), lampa indicatoare verde (sau albastră, funcţie de model) se va 

aprinde. Această lampă indicatoare se va aprinde si se va stinge, acest lucru este normal (datorită menţinerii de către 
aparat a temperaturii optime pentru gătire). 

6. Deschideţi aparatul. Puneţi două felii de pâine cu partea unsă cu unt pe placa inferioară, adăugaţi umplutura şi acoperiţi 
sandvişurile cu alte doua felii de pâine, cu partea unsă în sus. Puteţi prepara un singur sandviş, dacă doriţi. Pentru o 
presare optimă, aşezaţi umplutura pentru sandvişuri cât mai înspre interior.  

7. Coborâţi placa superioară cu grijă deasupra pâinii până ce sistemul de autoblocare închide cele două placi. Nu forţaţi 
închiderea celor două suprafeţe. 

8. În timpul coacerii lampa indicatoare verde (sau albastră, funcţie de model) se stinge şi se aprinde din când în când, pentru a 
indica faptul că rezistenţele pornesc şi se opresc pentru a menţine temperatura corectă de gătire.  

9. Deschideţi prăjitorul de sandvişuri dupa 2-3 minute pentru a verifica daca sandvişurile sunt rumenite. Timpul necesar de 
coacere pentru ca sandvişurile să fie crocante depinde de tipul de pâine, de umplutură şi de gustul personal.  

10. Scoateţi sandvişurile folosind ustensile de plastic sau de lemn (de ex. o spatulă). Nu folosiţi ustensile de bucătărie metalice, 
ascuţite sau abrazive, acestea vor dăuna iremediabil supafeţei antiaderente a plăcilor.  

11. Închideţi aparatul pentru a păstra căldura, până pregătiţi următorul sandviş. 
12. Dupa nu mai folosiţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză! Lăsaţi aparatul să se răcească! 
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ATENŢIE!!! Unele umpluturi (gen brânză, gemuri, etc.) pot deveni f. fierbinţi. Lăsaţi aceste sandvişuri să se răcească 
înainte de a le consuma. 

 
Sugestii pentru rezultate mai bune 
Preîncălziţi întotdeauna plăcile aparatului înainte de prăji sandvişurile - acest lucru se poate face în timpul pregătirii umpluturii 
pentru sandvişuri.  
Pentru umplutură moale sau lichidă folosiţi pâine de grosime medie, albă sau negră. Pentru cantităţi mici de umplutură folosiţi 
păine specială pentru prăjit.  
Pentru o savoare în plus, ungeţi exteriorul pâinii sandvişului cu grăsime topită de la un bacon (kaizer). 
Folosiţi-vă imaginaţia pentru prepararea unor sandvişuri delicioase. Combinaţi un ingredient de bază cum ar fi carnea, peştele, 
brânza, cârnaţii sau felii de ou fiert tare cu fructe (de ex.avocado, banană, mandarină, măr sau ananas) sau cu legume (de 
ex.roşie, castravete, ceapă, ciuperci, ardei, măsline umplute sau dovlecei). Veti vedea ca aceste combinatii pot fi uimitor de 
gustoase.  
Înainte de coacere, puteţi condimenta sandvişurile după gust cu curry, paprika, piper roşu, pătrunjel, mentă, muştar, suc de roşii, 
unt cu verdeaţă, sosuri dulci-acrişoare, etc. 
Puneţi umplutura cât mai înspre interiorul sandvişului şi nu adăugaţi prea multe ingrediente pentru a nu se scurge şi a nu putea 
închide aparatul.  
Pentru sandvişuri crocante pe ambele părţi, aşezaţi sandvişul pe un grătar metalic o jumătate de minut.  
De asemenea o linguriţă de zahăr presărată pe exteriorul sandvişului, îl face mai crocant (mai ales pentru cele cu umplutură de 
fructe). 
 
Curăţare  
1. Nu introduceţi niciodată aparatul în apă. Scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi aparatul să se răcească.  
2. Curăţaţi plăcile cu o cârpă umedă sau cu un burete. Nu folosiţi niciodată agenţi abrazivi de curăţare sau produse abrazive 

pentru a nu deteriora suprafaţa anti-aderentă.  
3. Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpa umedă.  
 
Depozitare  
1. Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul suportului de la baza aparatului sau în jurul picioarelor de susţinere, în funcţie de 

model. 
2. Aparatul poate fi depozitat în poziţie verticală sau orizontală.După folosire, întotdeauna scoateţi aparatul din priză. 
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ATENŢIONĂRI 
1. Unele umpluturi (gen brânză, gemuri, etc.) pot deveni f. fierbinţi! Lăsaţi aceste sandvişuri să se răcească înainte de 

a le consuma. 
2. După folosire, întotdeauna scoateţi aparatul din priză! 
3. Înainte de curăţire lăsaţi aparatul să se răcească! 
4. Dacă iese fum în timpul prăjirii, scaoteţi imediat aparatul din priză!  
5.  Atenţie la aburii care pot ieşi din aparat, datorate anumitor tipuri de umpluturi!  
 
 
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 c.a., 50 Hz 
Putere nominală: 700 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. 


