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INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu 
atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru 
consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pen-
tru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului. 

• Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pas-
trati manualul pentru consultari ulterioare.

• Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de 
alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe et-
icheta produsului. 

• Nu alimentati aparatul printr-un dispozitiv de comutare extern cum ar 
fi un temporizator sau un circuit extern de comutare care este pornit și 
oprit în mod regulat.  

• Asezati dispozitivul pe o suprafață uscată, plata și stabilă.
• Curatati aparatul conform instructiunilor din capitolul ”CURATARE SI IN-

TRETINERE”.
• Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul în care nu funcționeazã corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii,
 - inainte de dezasamblarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.

• Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageti de stecher, nu de cablu.
• Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, 

pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
• Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de 

către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de ex-
periență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă 
instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg 
pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și curățarea aparatului nu se va 
face de către copii fără supraveghere.

• Cablu de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai de un 
centru de service autorizat. 
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• Păstraţi-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de caldura, lumi-
na directă a soarelui, umiditate şi margini ascuţite. 

• Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati 
aparatul cu mainile ude.

• Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 
• Nu lasati nesupravegheat aparatul functionand.
• Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune 

cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului. 
• Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat, dacă 

ștecherul prezinta defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat. 
• 1În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii 

la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat. Nu de-
zasamblați aparatul. 

• Utilizati doar componente originale. 
• Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic şi trebuie utilizat numai 

în interiorul locuinţei.
• Nu atingeţi cordonul de alimentare de suprafeţe fierbinţi sau elemente as-

cutite.
• Nu deplasati niciodata aparatul in timpul functionarii. 
• Acest aparat este potrivit exclusiv pentru prepararea alimentelor. Asezati in 

aparat doar alimente.

DESCRIERE PRODUS
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1. Indicator rosu pentru alimentare
2. Indicator verde pentru incalzire
3. Capac
4. Maner
5. Inchizator de blocare
6. Butoane de eliberare
7. Placi interschimbabile cu invelis ceramic
8. Placa pentru  preparat sandwich
9. Placa pentru preparat vafe
10. Placa pentru grill

1. Deschideti capacul aparatului. 
2. Trageți butoanele de eliberare pentru a elibera plăcile superioare și infe-

rioare pentru a le scoate.

Introducere placi:
1. Amplasati placile selectate in locasurile superior si inferior pana cand se 

aseaza pe pozitia corecta. Verificati ca placile de incalzire sa fie instalate 
corect. 

Atentie! Inainte de a inlocui placile verificati ca aparatul sa nu fie cald. Nu 
inlocuiti niciodata placile atata timp cat aparatul nu este racit complet. 

ASAMBLAREA ȘI DEMONTAREA PLACILOR DE INCALZIRE

OPERARE

1. Scoateti aparatul din ambalaj si indepartati etichetele. 
2. Amplasati aparatul pe o suprafata uscata si neteda.
3. Verificati ca priza de alimentare de la retea sa fie in apropiere. 
4. Deschideti aparatul si ungeti placile cu ulei vegetal sau cu unt utilizand o 

pensula sau un servetel. 
5. Daca este necesar, indepartati uleiul in exces. 
6. Inchideti capacul si conectati aparatul la priza de alimentare. Indicatoarele 

rosu (alimentare)  si verde (incalzire) se vor aprinde. 
7. Asteptati pana cand lumina verde se stinge, ceea ce inseamna ca temper-

atura p[lacilor a atins valoarea setata. Aparatul este gata de utilizare. 
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PREPARARE

Nota:
• Este normal ca lumina verde sa se porneasca si sa se stinga pe durata utilizarii. 

Aceasta inseamna ca aparatul mentine temperatura setata. 
• Pe durata gatirii, este posibil ca din aparat sa iasa aburi fierbinti – fiti foarte 

atenti. 
• La utilizarea pentru prima data, este posibil ca aparatul sa emita un miros spe-

cific. Este normal la prima incalzire – la urmatoare utilizare mirosul va disparea. 

SANDWICH
1. Verificati sa fie montate  in aparat placile pentru preparare sandwich.
2. Conectati aparatul la alimentare si preincalziti aparatul.
3. Preparati sanwitch-ul.
4. Cand aparatul este gata de utilizare (lumina verde s-a stins), deschideti 

capacul si amplasati cu grija sanwitch-urile pe placa inferioara. 
5. La inchidere, utilizati carligul  de siguranta. 
Note:

• Daca este dificil sa inchideti capacul, indepartati sanwitch-ul in exces. 
• Nu utilizati forta cand inchideti capacul. 
• Nu atingeti aparatul pe durata gatirii. 
• Nu deschideti capacul pe durata gatirii. 

6. Deschideti capacul dupa 5 – 6 minute (sau mai mult daca doriti – depinde de 
reteta) si scoateti cu grija sandwitch-ul. 

WAFE
1. Verificati ca placile pentru wafe sa fie montate in aparat. 
2. Aplicati un strat de ulei vegetal sau unt pe placi, utilizand o pensula sau un 

servetel. 
3. Puneti compozitia in centrul placii inferioare si intindeti-o pe intreaga placa. 
4. Inchideti capacul dar nu blocati cu carligul de siguranta (daca blocati inchi-

derea, wafele nu pot creste!)
5. Gatiti wafele timp de 7 – 10 minute.  
Nota: nu deschideti capacul pe durata gatirii!
6. Deschideti capacul cu grija si scoateti wafele. 
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GRILL
1. Verificati ca placile pentru grill sa fie montate in aparat. 
2. Aplicati un strat de ulei vegetal sau unt pe placi, utilizand o pensula sau un 

servetel. 
3. Puneti alimentele pe placa inferioara si inchideti capacul. 
Nota: Nu utilizati forta cand inchideti capacul. 
4. Dupa cateva minute (depinde de reteta sau de preferintele proprii)  deschi-

deti capacul si scoateti alimentele. 
Note:

• Daca utilizati aparatul la gatirea unor sandwich-uri sau wafe gata preparate, 
verificati intai daca acestea se potrivesc in placile de gatit. Daca nu, taiati din 
ele astfel incat sa se potriveasca. 

• Sandwich-urile si wafele preparate trebuiesc unse cu unt pe exterior.
• Nu utilizati grasime pentru ungere deoarece aceasta produce reziduuri negre 

la incalzire ceea ce poate cauza lipirea alimentelor de placi. 

SIGURANTA PE DURATA SCOATERII ALIMENTELOR DIN APARAT 

CURATARE SI INTRETINERE

• Indepartati alimentele din aparat cu grija, deoarece placile de gatire sunt 
fierbinti!

• Utilizati ustensile de plastic rezistent la caldura sau din lemn pentru a nu 
zgaria suprafata de gatit a placilor. 

• Dupa utilizarea aparatului, scoateti stecherul din priza de alimentare. 
• Retineti faptul ca alimentele proaspat scoase din aparat sunt fierbinti. 

Aveti grija sa nu va ardeti cand le consumati! 

1. Inainte de curatare opriti aparatul si scoateti stecherul din priza de alimentare 
si lasati aparatul sa se raceasca.  

2. Stergeti pllacile de gatire cu un material textil moale, usor umezit cu apa 
cu detergent. 

3. Uscati placile cu un prosop de bucatarie sau cu un material  textil moale. 
4. Nu utilizati agenti chimici sau materiale abrazive pentru curatare. 
5. Dupa fiecare utilizare, indepartati reziduurile alimentare din aparat si ster-

geti placile pentru gatit cu un prosop de hartie si indepartati grasimea 
acumulata pe durata gatirii.

6. Este recomandat sa depozitati aparatul in ambalajul original si sa=l feriti 
de umiditate sai de praf.
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SPECIFICATII

• Indicator alimentare
• Indicator incalzire
• Maner termorezistent
• Invelis ceramic
• Placi interschimbabile:

- grill
- aparat de vafe
- aparat de preparat sandwich

• Protecție împotriva supraîncălzirii
• Capac din oțel inoxidabil
• Control termostat
• Baza anti-alunecare
• Se depoziteaza în poziție verticală
• Putere maxima: 800 W
• Tensiune: 220 ~ 240 V; 50/60 Hz
• Dimensiuni: 240x2357x102 mm
• Lungime cablu: 90 cm
• Greutate: 1,67 kg
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de 
folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte 
reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. 
Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator 
sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, 
vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati 
in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. 
Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au 
achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii 
cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea 
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura 
cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. 
Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.
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