Cuptor cu microunde

Manual de utilizare

MGB 25332 BG

MGB 25333 BG

Vă rugăm să citiți acest manual!
Stimate client,
Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Beko. Sperăm
că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul care a fost
fabricat cu o tehnologie de ultimă oră la standarde de cea mai
înaltă calitate. Prin urmare, vă rugăm să citiți întregul manual
de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare cu atenție
înainte de a utiliza produsul. Este recomandată păstrarea
manualului ca referință pentru utilizare ulterioară. Dacă veți
preda produsul unei terțe părți, asigurați-vă că transmiteți, de
asemenea, și manualul de utilizare. Urmați toate avertismentele
și informațiile din manualul de utilizare.
Semnificațiile simbolurilor
Următoarele simboluri vor fi utilizate în diferitele secțiuni ale
acestui manual de utilizare:

C
A

Sfaturi și informații
importante despre utilizare.
Avertismente
pentru situații periculoase în ceea ce privește
siguranța vieții și a
proprietății.
Avertismente pentru
suprafețe fierbinți.

Acest produs a fost fabricat în fabrici ecologice moderne, care nu pun în pericol natura.
Acest aparat este conform cu directiva DEEE.

Nu conține PCB.
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1 I nformații importante privind siguranța
și instrucțiunile de utilizare
Instrucțiuni importante de siguranță
Citiți cu atenție și
păstrați ca referință
pentru viitor
Această
secțiune
conține
instrucțiuni de siguranță, care vor
ajuta la protejarea împotriva riscului de incendiu, șocului electric, expunerii la scurgeri de energie sau
microunde, vătămare corporală sau
pagube materiale. Nerespectarea
acestor instrucțiuni va anula orice
garanție.

1.1 Instrucțiuni
generale de siguranţă
•• Cuptorul

cu microunde este
destinat încălzirii alimentelor și
băuturilor. Uscarea produselor alimentare sau de îmbrăcăminte precum și a tampoanelor, papucilor,
bureților, cârpelor umede și altor
obiecte similare poate induce risc
de rănire, aprindere sau incendiu.
Acest aparat este destinat uzului
casnic și pentru aplicații similare,
cum ar fi:
•• Bucătării destinate personalului
din magazine, birouri și alte medii
de lucru;
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•• Ferme;

•• Clienții

hotelurilor, motelurilor și
altor medii rezidențiale;
•• Mediu hotelier.
•• Nu încercați să porniți cuptorul
atunci când ușa este deschisă, în
caz contrar s-ar putea să fiți expus
iradierii cu microunde. Închizătorile
de siguranță nu ar trebui să fie
dezactivate sau blocate.
•• Nu așezați obiecte între partea
frontală și ușa cuptorului. Nu
permiteți murdăriei sau agenților
de curățare să se acumuleze pe
suprafețele dispozitivelor de închidere.
•• Orice servicii de întreținere care
implică îndepărtarea capacului
ce oferă protecție împotriva expunerii la microunde trebuie să
fie efectuate de către persoane /
service-uri autorizate. Orice altă
modalitate de abordare a acestei
situații este periculoasă.
•• Produsul este destinat gătirii,
încălzirii și dezghețării alimentelor la domiciliu. Nu este destinat
utilizării în scopuri comerciale.
Producătorul nu va fi răspunzător
pentru daunele apărute în urma
utilizării abuzive a acestuia. Nu
utilizați acest aparat în aer liber,
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare

1 I nformații importante privind siguranța
și instrucțiunile de utilizare
băi, medii umede sau în locuri în
care se poate umezi.
•• Daunele cauzate de utilizarea
necorespunzătoare sau manipularea necorespunzătoare a
aparatului nu vor putea fi imputate ca parte a garanției.
•• Nu încercați niciodată să demontați
aparatul. Daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare a
acestuia nu intră sub incidența
garanției.
•• Utilizați numai piesele originale
sau piesele recomandate de
producător.
•• Nu lăsați acest aparat nesupravegheat în timpul utilizării.
•• Utilizați întotdeauna aparatul pe o
suprafață stabilă, plană, curată și
uscată, care să nu fie alunecoasă.
•• Aparatul nu trebuie să funcționeze
cu un temporizator de ceas extern
sau o telecomandă separată.
•• Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați toate
părțile componente ale acestuia.
Vă rugăm să consultați detaliile
prezentate în secțiunea „Curățare
și întreținere“.
•• Operați aparatul în scopul propus,
doar așa cum este descris în acest
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manual. Nu utilizați substanțe chimice abrazive sau aburi pentru
curățarea aparatului. Acest cuptor este destinat special încălzirii
și gătirii alimentelor. Nu este destinat utilizării industriale sau de
laborator.
•• Nu folosiți aparatul pentru uscarea hainelor sau a prosoapelor
de bucătărie.
•• Aparatul se poate încinge în timpul
utilizării. Fiți atenți să nu atingeți
piesele fierbinți din interiorul cuptorului.
•• Cuptorul nu este proiectat pentru
uscarea ființelor vii.
•• Nu utilizați cuptorul gol.
•• Utilizați numai ustensile recomandate pentru a fi folosite în cuptorul
cu microunde.
•• Ustensilele de gătit pot fi fierbinți
din cauza căldurii transferate din
mâncarea încălzită la ustensilă.
Poate fi necesară utilizarea
mănușilor de bucătărie pentru
manevrarea ustensilelor.
•• Ustensilele trebuie verificate în
prealabil înainte de folosire pentru a ne asigura că sunt adecvate
utilizării în cuptorul cu microunde.
•• Nu așezați cuptorul pe sobe sau
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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alte aparate generatoare de
căldură. În caz contrar, acesta
se poate deteriora, iar garanția
devine nulă.
•• Cuptorul cu microunde nu trebuie
plasat într-un dulap neconform cu
instrucțiunile de instalare.
•• În urma deschiderii capacelor sau
îndepărtării foliei după gătirea alimentelor poate fi generat abur.
•• Utilizați mănuși în timpul
manipulării alimentelor încălzite
în cuptor.
•• Aparatul și suprafețele sale accesibile pot fi foarte calde, atunci
când aparatul este în funcțiune.
•• Ușile și protecția externă de
sticlă pot fi fierbinți, atunci când
aparatul este în funcțiune.

1.2 Siguranța electrică
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de
agentul de service sau de către o
persoană calificată, pentru evitarea
oricărui pericol.

avarii la cablul de alimentare sau
ale aparatului, acesta trebuie să fie
reparat sau înlocuit de către dealer,
centrul de service sau un specialist
autorizat de service, pentru a evita
orice pericol. Lucrările de reparații
defectuoase sau necalificate pot fi
periculoase și cauza riscuri pentru
utilizator.
• Asigurați-vă că sursa de alimentare la rețea este conformă cu
informațiile furnizate pe plăcuța
aparatului.
Singura modalitate de a deconecta
aparatul de la sursa de alimentare
este aceea de a elimina cablul de
alimentare din priza de alimentare.
• Utilizați aparatul numai cu o priză
cu împământare.
• Nu folosiți niciodată aparatul dacă
cablul de alimentare sau aparatul
este deteriorat.
• Nu utilizați acest aparat cu un
cablu prelungitor.

• Cuptoarele cu microunde Beko • Nu atingeți niciodată aparatul sau
respectă standardele aplicabile de ștecherul cu mâinile umede sau
siguranță; prin urmare, în cazul unor ude.
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• Așezați aparatul astfel încât fișa • Când încălziți alimentele în rede alimentare cu energie electrică cipiente de plastic sau de hârtie,
supravegheați în permanență cupsă fie întotdeauna accesibilă.
torul, datorită posibilității de incen• Preveniți deteriorarea cablului de diu accidental.
alimentare prin preîntâmpinarea
îndoirilor, deformărilor sau frecării • Îndepărtați firele de sârmă și /
acestuia pe margini ascuțite. sau mânerele metalice ale pungilor
Păstrați cablul de alimentare de- de plastic sau de hârtie, înainte de
parte de suprafețele fierbinți și introducerea acestora pentru utilizare în cuptorul cu microunde.
flacără deschisă.
• Asigurați-vă că nu există nici un
pericol ca fișa de alimentare să
fie smulsă accidental de către o
persoană în timpul utilizării acesteia.

• Dacă observați fum, opriți sau
deconectați aparatul și lăsați ușa
închisă pentru a stinge flăcările.

• Nu trageți de cablul de alimentare al aparatului pentru a-l deconecta de la sursa de alimentare și
nu înfășurați cablul de alimentare în
jurul aparatului.

• Conținutul biberoanelor și borcanelor de alimente pentru bebeluși
trebuie agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumul
acestora, pentru evitarea accidentelor.

• Nu folosiți interiorul cuptorului
pentru a depozita obiecte. Nu lăsați
• Scoateți aparatul din priză înainte obiecte din hârtie, materiale de
de fiecare curățare și atunci când gătit sau alimente în interiorul cuptorului când acesta nu este utilizat.
aparatul nu este în uz.

• Nu scufundați aparatul, cablul de
alimentare sau fișa de alimentare
în apă sau alte lichide. Nu folosiți
aceste părți componente sub jet de
apă.
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• Acest aparat este un echipament
din grupa 2, clasă B ISM. Grupa 2
conține toate echipamentele ISM
(industrial, științific și medical) în
care energia de radiofrecvență este
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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intenționat generată și / sau utilizate sub formă de radiații electromagnetice pentru tratarea materialelor și echipamentelor.
• Echipamentele din Clasa B sunt
adecvate pentru utilizare domestică
și în unitățile direct conectate la o
rețea de alimentare cu energie de
joasă tensiune.
• Ușile sau suprafața exterioară a
aparatului se pot încălzi puternic
atunci când aparatul este în uz.

1.3 Siguranța produsu-

lui

• Încălzirea lichidelor la microunde
poate face ca acestea să fiarbă și să
stropească după ce au fost scoase
din cuptor, astfel încât este necesar
să fiți atenți atunci când manipulați
recipientele cu lichide încălzite.
• Nu rumeniți carnea în cuptor.
Uleiul fierbinte poate deteriora
componentele și materialele cuptorului și poate chiar provoca arsuri
ale pielii.
• Înțepați alimentele cu membrană
groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii,
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merele și castanele înainte de prelucrarea termică a acestora în cuptorul cu microunde.
• Aparatul trebuie să fie amplasat
în așa fel încât partea din spate se
fie paralelă cu peretele.
• Înainte de a muta aparatul, este
indicat să fixați platanul pentru a
preveni deteriorarea acestuia.
• Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tari nu trebuie să fie încălzite
în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după
finalizarea procesului de încălzire
cu microunde.
• Nu îndepărtați niciodată părțile
din spate și părțile laterale ale
aparatului, care au rolul de a proteja menținerea distanțelor minime dintre pereții dulapului și
aparat, pentru a permite circulația
normală a aerului.

1.4 Mod de utilizare
•• Cuptorul

trebuie curățat în mod
regulat și orice depuneri alimentare trebuie îndepărtate.
•• Asigurați-vă că mențineți permanent cuptorul în stare curată,
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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altfel resturile alimentare acu- utilizarea exclusivă ca aparat înmulate ar putea duce la deterio- corporat în mobilier.
rarea suprafeței interne, ceea ce •• Nu folosiți aparatul în alte scopuri
ar putea afecta în mod negativ decât cele prevăzute inițial.
durata de viață a aparatului și, •• Nu utilizați aparatul ca sursă de
eventual, determina apariția unor căldură.
situații periculoase.
•• Cuptorul cu microunde este
•• Curățarea garniturii ușii și a părților
destinat exclusiv dezghețării și
adiacente: Folosiți apă fierbinte și preparării termice a alimentelor.
detergent. Curățați suprafețele cu
o cârpă pentru vase, nu folosiți ma- •• Nu încălziți alimentele excesiv, în
teriale abrazive pentru curățare. caz contrar, există pericol de inNu folosiți o perie de metal sau cendiu.
•• Nu folosiți agenți de curățare cu
sticlă pentru curățare.
aburi pentru curățarea aparatului.
•• ATENȚIE: Dacă ușa sau garniturile sunt deteriorate, cuptorul 1.5 Instrucțiuni de
nu trebuie folosit până când nu
este reparat de către o persoană siguranță pentru copii
•• Se recomandă extremă precauție
autorizată.
atunci când aparatul este folosit
•• ATENȚIE: Este periculos penîn apropierea copiilor și a pertru oricine altcineva în afara per- soanelor cu abilități fizice, senzosoanelor autorizate să efectueze riale sau mentale limitate.
orice operațiune de întreținere sau
reparații care implică îndepărtarea •• Acest aparat poate fi utilizat de
unui capac care oferă protecție îm- către copiii cu vârsta de minim 8
ani și de către persoanele cu capotriva expunerii la microunde.
pacitatea fizică, senzorială sau
•• ATENȚIE: Lichidele și alte alimentală limitată sau care nu au
mente nu trebuie încălzite în re- cunoștințe și experiență, atâta
cipiente sigilate deoarece acestea timp cât acestea sunt supravegpot exploda.
heate în ceea ce privește uti•• Produsul este conceput pentru
lizarea în condiții de siguranță a
9 / RO
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și instrucțiunile de utilizare
produsului sau sunt instruiți în
mod corespunzător, astfel încât
să înțeleagă riscurile utilizării produsului. Copiii nu ar trebui să se
joace cu aparatul. Procedurile de
curățare și întreținere nu ar trebui
să fie efectuate de către copii, cu
excepția cazului în care sunt controlate de adulți.
•• Pericol de sufocare! Păstrați toate
materialele de ambalare departe
de copii.
•• ATENȚIE: Nu permiteți copiilor
să folosească cuptorul fără supraveghere, decât dacă acestora
le-au fost oferite instrucțiuni adecvate.

menajere obișnuite la sfârșitul duratei sale de funcționare. Este recomandat ca acesta să fie predat unui
centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla mai
multe detalii despre aceste centre
de colectare.

Acest produs este în conformitate
cu Directiva UE DEEE (2012/19 /
UE). Produsul poartă un simbol de
clasificare pentru echipamente
electrice și electronice (DEEE).
Acest produs a fost fabricat
cu piese de înaltă calitate și
materiale care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru
reciclare. Nu aruncați deșeurile produsului împreună cu alte deșeuri

ambalarea produsului sunt
fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările internaționale ale mediului. Nu aruncați materialele folosite
pentru ambalarea produsului împreună cu deșeuri menajere sau de
altă natură. Acestea trebuie predate
la punctele de colectare ale materialelor de ambalare desemnate de
către autoritățile locale.

1.7 Conformitatea cu
Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat corespunde Directivei RoHS UE
(2011/65 / UE). Acesta nu conține
materialele dăunătoare și interzise
specificate în directivă.

1.6 Respectarea Direc- 1.8 Informații despre
tivei DEEE și reciclarea ambalaje
deșeurilor:
Materialele folosite pentru
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Cuptorul cu microunde

2.1 Caracteristici generale
1
6

5

4

3

2

7
8

Comenzi și părți componente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Panou de comandă
Platan
Suport platan
Tavă de sticlă
Fereastra cuptorului
Ansamblu ușă
Sistem de închidere cu siguranță
Suportul pentru grătar (de utilizat exclusiv cu
funcția grătar și plasat pe suportul de sticlă)
9. Buton vacuum pentru deschiderea manuală a
ușii (se aplică pentru modelul MGB 25333 BG.)

9

2.2 Date tehnice
Putere de consum
Randament
Frecvență de
operare
Valoare amperi
Dimensiuni externe

220-240V~50Hz,
1450 W (Microunde)
1000 W (Grătar)
900 W
2450 MHz

6.4 A
388 mm (H) / 595 mm
(W) / 400 mm (D)
Dimensiunile interne 206 mm (H) / 328 mm
ale cuptorului
(G) / 368 mm (D)
Capacitatea cupto- 25 litri
rului
Greutatea netă
18.5 kg

Marcajele de pe produs sau valorile indicate în alte documente furnizate împreună cu produsul sunt valorile obținute
în condiții de laborator, conform standardelor în vigoare. Aceste valori pot varia în funcție de modul de utilizare a
aparatului și condițiile ambientale. Valorile puterii electrice sunt testate la 230V.
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Cuptorul cu microunde

2.3 Instalarea platanului
(alt kısım)
ButucGöbek
(dedesubt)

TavaCam
detabla
sticlă

Döner
mili
Axultabla
rotitor

Döner
tabla desteği
Suportul
platanului

••Nu așezați niciodată tava ••Toate produsele alimentare
de sticlă cu susul în jos. Tava și recipientele de alimente
de sticlă nu ar trebui să fie trebuie așezate întotdeauna
blocată în mișcare.
pe tava de sticlă pentru gătit.
••Atât tava de sticlă cât și ••Dacă tava de sticlă se crapă
suportul platanului trebuie sau se sparge, contactați cel
să fie întotdeauna utilizate în mai apropiat centru de service
timpul gătirii.
autorizat.
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Instalare și conectare

3.1 Instalare și
conectare
••Îndepărtați toate materialele
de ambalare și accesoriile.
Examinați cuptorul pentru
orice daune, cum ar fi urme de
lovituri sau deteriorarea ușii.
Nu instalați în cazul în care
cuptorul este deteriorat.
••Îndepărtați folia protectoare
care se găsește pe suprafața
cuptorului cu microunde.
••Nu îndepărtați capacul de
culoare brun deschis, care
este atașat la cavitatea
cuptorului pentru a proteja
magnetronul.
••Acest aparat a fost conceput
exclusiv pentru uz casnic.
••Acest cuptor este destinat
numai pentru utilizare prin
încorporare în mobilier. Nu
este destinat utilizării în spații
deschise sau complet închise.
••Vă rugăm să respectați
instrucțiunile speciale de
instalare.
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••Aparatul poate fi instalat
într-un dulap de 60cm lat
montat pe perete (cel puțin
55 cm adâncime și 85 cm de
la podea).
••Aparatul este echipat
cu o fișă și trebuie să fie
conectat numai la o priză cu
împământare instalată corect.
••Tensiunea de alimentare
trebuie să corespundă cu
tensiunea specificată pe
plăcuța cu detaliile tehnice.
••Dacă fișa nu mai este
accesibilă după instalare,
un comutator multipolar de
izolare trebuie să fie montat
cu un decalaj de contact de cel
puțin 3 mm.
••Nu trebuie utilizate
adaptoare, prize multiple
căi și prelungitoare.
Supraîncărcarea poate avea
ca rezultat riscul de incendiu.
Suprafața accesibilă
ar putea fi fierbinte în
timpul operării.
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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C
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Nu striviți sau îndoiți
cablul de alimentare
cu energie electrică.
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3 Instalare și conectare
3.2 Instalarea prin încorporare în elemente de
mobilier
3.2.1 Dimensiunile mobilierului de suport

380+2

15 / RO
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3.2.2 Pregătirea mobilierului
1. Citiți instrucțiunile de pe șablonul de jos al dulapului și plasați
șablonul pe planul de jos al acestuia.

a

RIGHT EDGE

LEFT EDGE

a

CENTER LINE

FRONT EDGE

2. Efectuați marcajele de pe planul inferior al
dulapului, conform semnelor „o“ ale șablonului.
Șurubul
A
Vida A
Braket
Brachet
a

a

Merkez çizgi
Linia
centrală

3. Îndepărtați șablonul de pe partea inferioară a dulapului și
fixați brachetul cu șurubul A.
ȘurubulVidaAA
Braket
Brachet
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3.2.3 Montarea cuptorului
1. Instalați cuptorul în dulap.
- Asigurați-vă că partea din spate a cuptorului este blocată de
brachet.
- Evitați strangularea cablului de alimentare.

braket
brachet

2. Deschideți ușa, fixați cuptorul de dulap cu șurubul B prin gaura
de instalare. Fixați apoi capacul de plastic în locul special destinat
instalării.

Șurubul
B
Vida B
Montaj deliği
Orificiul de instalare
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3.3 Interferențele
radio
Funcționarea cuptorului cu microunde poate
cauza interferențe radio, TV și cu alte aparate similare.
••Așezați cuptorul cât mai
departe posibil de aparate
de radio și televizoare.
Funcționarea cuptorului
cu microunde poate cauza
interferențe radio sau de
recepție TV.
••Conectați cuptorul la o
priză standard de uz casnic.
Asigurați-vă că tensiunea și
frecvența sunt aceleași cu
tensiunea și frecvența înscrise
pe plăcuța de identificare.
••În caz de interferență, aceasta
poate fi redusă sau eliminată
prin adoptarea măsurilor de
precauție prezentate mai jos:
••Curățați ușa și suprafața de
etanșare a cuptorului.
••Modificați direcția antenei de

C
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radio sau TV.
••Repoziționați cuptorul în
funcție de locația receptorului.
••Așezați cuptorul cu microunde
departe de receptor.
••Conectați cuptorul cu
microunde la o altă priză,
astfel încât cuptorul cu
microunde și receptorul să fie
pe linii de alimentare diferite.
3.4 Principiile
preparării alimentelor
la microunde
••Preparați alimentele cu
atenție. Distribuiți alimentele
pe părțile laterale ale vasului.
••Fiți atenți la timpul de gătire.
Gătiți cel mai scurt timp
specificat pentru prepararea
alimentului specific și
adăugați ulterior ceva mai
mult timp, dacă este necesar.
Alimentele preparate excesiv
pot genera fum sau se pot
arde.
••Acoperiți alimentele în timpul
gătirii. Acoperirea produselor
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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alimentare previne stropirea
pereților cuptorului și asigură
gătirea uniformă a alimentelor.
••Schimbați constant poziția
produselor alimentare, cum ar
fi carnea de pui și hamburgerii,
pentru a accelera procesul de
gătire a acestui tip de produse.
Produsele alimentare mai
mari, cum ar fi friptura, trebuie
întoarse cel puțin o dată.
••Întoarceți alimentele precum
chiftelele cu susul în jos, în
mijlocul vasului de gătit și apoi
schimbați-le locul cu cel al
unui produs aflat pe lateralele
vasului de gătit.
3.5 Instrucțiuni de
împământare
Acest aparat trebuie să fie
împământat. Acest cuptor are
un cablu de împământare cu
un ștecher cu împământare.
Aparatul trebuie să fie conectat la o priză de perete
instalată și împământată corect. Sistemul de împământare
19 / RO

permite unui fir de scurgere să
elimine excesul de curent electric în cazul unui scurtcircuit și
reduce riscul de electrocutare.
Recomandăm utilizarea unui
circuit electric dedicat cuptorului. Funcționarea aparatului la tensiune ridicată este
periculoasă și poate declanșa
incendii sau alte accidente care
ar putea provoca deteriorarea
cuptorului.
ATENȚIE: Utilizarea
incorectă a firului de
împământare poate
provoca șoc electric.
Dacă aveți orice
întrebări cu privire
la împământare și
instrucțiunile electrice
specifice acesteia, vă
rugăm să consultați
un tehnician electric
calificat sau personalul de service.

A

C
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Producătorul și / sau la microunde, umplut cu 250
distribuitorul nu vor ml apă.
cuptorul
cu
accepta nici o respon- 2. Acționați
sabilitate pentru ac- microunde la putere maximă
cidente sau daune timp de 1 minut.
produse cuptorului, 3. Verificați
cu
atenție
care pot apărea atunci temperatura
ustensilei
când procedurile de testate. În cazul în care este
conectare electrică nu fierbinte sau caldă, nu este
sunt respectate.
potrivită pentru utilizarea în
cuptorul cu microunde.
3.6 Testarea
4. Nu depășiți niciodată limita
ustensilelor
de timp de funcționare de
Nu utilizați niciodată cuptorul 1 minut. Dacă observați
cu microunde gol. Singura apariția scânteilor sau scurtexcepție este testul ustensilă circuitelor în perioada de 1
descris în secțiunea următoare. minut de funcționare, opriți
Anumite ustensile nemetalice cuptorul cu microunde.
ar putea fi nepotrivite pen- Ustensilele care provoacă
tru utilizarea în cuptorul cu mi- șocuri electrice nu sunt
crounde. Dacă nu sunteți sigur potrivite pentru a fi utilizate
că o anumită ustensilă este în cuptorul cu microunde.
potrivită pentru microunde,
puteți efectua următorul test.
1. Puneți ustensila goală
pentru a fi testată în cuptorul
cu microunde, împreună cu un
pahar compatibil cu utilizarea

C
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Următoarea listă este un ghid
general care v-ar putea ajuta în
selectarea ustensilelor:
Ustensila de gătit
Sticlă termorezistentă
Sticlă obișnuită
Ceramică termorezistentă
Vase de plastic potrivite
pentru microunde
Containere de hârtie
Tăvi metalice
Suporți metalici
Capace sau containere din
folie de aluminiu
Materiale din spumă

21 / RO

Microunde

Grătar

Combinație

Da
Nu
Da
Da

Da
Nu
Da
Nu

Da
Nu
Da
Nu

Da
Nu
Nu
Nu

Nu
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu

Nu

Nu

Nu
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4.1 Panoul de comandă 4.2 Instrucțiuni de
operare
4.2.1 Programarea
ceasului

Microunde
Grătar/Combinație
Dezghețare
în funcție de timp
Dezghețare în funcție
de greutate
Cronometru
bucătărie/Ceas

de

Start/+30 sec./
Confirmare
Stop/Anulare

Tasta de deschidere a
ușii

22 / RO

Când cuptorul cu microunde
este conectat la surse de curent
electric, „0:00” va fi afișat pe
ecran și soneria va suna o dată.
1. Apăsați
tasta
(Cronometru de bucătărie/
Ceas) de două ori și cifrele
ce indică ora vor începe să
clipească.
2. Răsuciți butonul pentru a
regla ora; valoarea de intrare
trebuie să fie un număr între
0 și 23.
3. Apăsați tasta (Cronometru
de bucătărie/Ceas) și cifrele
corespunzătoare minutelor
vor începe să clipească.
4. Răsuciți butonul
pentru
a regla minutele; valoarea
de intrare trebuie să fie un
număr cuprins între 0 și 59.
5. Apăsați tasta (Cronometru
de bucătărie/Ceas) pentru a
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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finaliza setările. Simbolul „:" 4. Apăsați tasta (Start/+30
va clipi intermitent, și ora va fi Sec./Confirmare) încă o dată
afișată pe ecran.
pentru pornirea cuptorului.
Exemplu:
Dacă
Dacă apăsați tasta
doriți să utilizați cup(Stop/Cancel) în timtorul cu microunde
pul programării timpula 80% din capacilui, cuptorul va reveni
tatea sa pentru a găti
automat la modul antimp de 20 de minute,
terior.
este indicat să folosiți
4.2.2 Prepararea
aparatul respectând
alimentelor
următorii pași:
1. Apăsați tasta (Microunde)
și „P100“ va fi afișat în ecranul 5. Apăsați tasta (Microunde)
o dată și „P100” va apărea pe
LED.
ecran.
2. Apăsați tasta (Microunde)
încă o dată sau răsuciți butonul 6. Apăsați tasta (Microunde)
pentru a selecta puterea încă o dată și răsuciți butonul
pentru a alege 80% putere
dorită. De fiecare dată când
apăsați tasta, „P100“, „P80“, de încălzire.
tasta
„P50“, „P30“ sau „P10“ vor fi 7. Apăsați
(Start/+30Sec./Confirm)
afișate alternativ.
3. Apăsați tasta (Start/+30 pentru a confirma alegerea și
Sec./Confirmare)
pentru „P 80” va apărea pe ecran.
pentru
confirmare și răsuciți butonul 8. Răsuciți butonul
pentru a regla timpul de a ajusta timpul de preparare
gătire la o valoare cuprinsă până când cuptorul afișează
„20:00".
între 0:05 și 95:00.

C
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4. 3 Prepararea
alimentelor la grătar
sau prin combinație
1. Apăsați tasta
(Grătar/
Combinație) și „G” va apărea
pe ecranul LED. Apăsați
(Grătar/Combinație) repetat
sau răsuciți
pentru a
Ajustarea
Echivalentul
selecta capacitatea dorită.
duratei
de timp
La fiecare selecție a tastei
0-1 minute
5 secunde
ecranul va afișa „G”, „C-1” or
1-5 minute 10 secunde
„C-2”, alternativ.
5-10 minute 30 secunde 2. Apăsați tasta (Start/+30
10-30 minute
1 minut
Sec./Confirm) pentru a
30-95 minute 5 minute
confirma și răsuciți pentru
a ajusta timpul de preparare
4.2.3 Instrucțini de uti- la o valoare între 0:05 and
95:00.
lizare a tastelor
3. Apăsați tasta (Start/+30
Ordine
Ecran
Putere
Sec./Confirm) încă o dată
microunde
pentru a începe gătirea.
9. Apăsați tasta (Start/+30
Sec./Confirm) pentru a începe
gătirea.
Pașii pentru reglarea timpului folosind butonul de codificare sunt explicați după cum
urmează:

1
2
3
4
5
24 / RO

P100
P80
P50
P30
P10

100%
80%
50%
30%
10%
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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Exemplu:
Dacă 4.3.1 Instrucțiuni de
doriți să utilizați utilizare a tastelor
puterea de gătire a (grătar / combinație)
cuptorului la intensi- Ordine Ecran Putere Putere
microgrătar
tatea de 55% și cea a
unde
grătarului la 45% (C1
G
0%
100%
1) pentru a găti timp
2
C-1
55%
45%
de 10 minute, puteți
3
C-2
36%
64%
utiliza cuptorul efecCând trece jumătate
tuând pașii următori:
din timpul de preparare a alimentelor la
1. Apăsați tasta
(Grătar/
grătar, cuptorul emite
Combinație) o dată și „G” va
un sunet de avertisapărea pe ecran.
ment de două ori, iar
2. Apăsați tasta
(Grătar/
acest lucru este norCombinație) încă o dată și
mal. Pentru efecte
răsuciți sau selectați modul
mai bune la gătirea cu
Combinație 1.
funcția grătar, ar trebui
3. Apăsați
tasta
să întoarceți alimen(Start/+30Sec./Confirm)
tul, să închideți ușa și
pentru a confirma și „C-1” va
apoi să apăsați (Start
apărea pe ecran.
/ + 30Sec. / Confirm)
4. Răsuciți butonul
pentru
pentru a continua proa ajusta timpul de gătire și
cesul de preparare a
ecranul va afișa „10:00".
hranei. În cazul în care
5. Apăsați tasta (Start/+30
nu se efectuează nicio
Sec./Confirm) pentru a începe
operație, cuptorul va
procesul de gătire.
continua procesul.

C

C
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4.4 Start rapid
1. În modul standby, apăsați
(Start/+30Sec./Confirm)
pentru a începe gătirea la
100% capacitate. De fiecare
dată când apăsați tasta,
timpul de gătire va crește
până la 95 de minute, cu
trepte de 30 de secunde.
2. În cazul utilizării funcțiilor de
gătire cu microunde la cuptor, grătar și combinație sau
dezghețare, timpul de gătit va
crește cu 30 de secunde de
fiecare dată când apăsați
(Start/+30 Sec/Confirm).
3. În modul standby, răsuciți
în sens contrar acelor de ceasornic pentru a ajusta timpul
și a începe prepararea hranei
la 100% capacitate și apăsați
(Start/+30Sec./Confirm)
pentru a începe gătirea.

26 / RO
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În funcția auto
menu și decongelare în funcție de
greutate, apelarea
(Start/+30Sec/
Confirm) nu va determina creșterea timpului de preparare.

4.5 Dezghețare în
funcție de greutate
1. Apăsați
tasta
(Decongelare în funcție de
greutate) o dată.
2. Răsucțiți butonul pentru
a selecta o greutate a
alimentelor cuprinsă între
100 și 2000 g.
3. Apăsați tasta (Start/+30
Sec./Confirm) pentru a începe
decongelarea.
4.6 Dezghețare în
funcție de timp
1. Apăsați
tasta
(Decongelare în funcție de
timp) o dată.

Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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2. Răsuciți butonul
pentru opțiune.
a selecta perioada de 4. Când contorul descrescător
decongelare.
Perioada ajunge la 00:00, alarma va
maximă este de 95 minute.
suna de 5 ori. În cazul în care
3. Apăsați tasta (Start/+30 ceasul este deja potrivit (în
Sec./Confirm) pentru a începe sistemul de 24 de ore), ora
decongelarea.
Puterea curentă va fi afișată în ecranul
electrică a cuprotului pentru cu LED-uri.
această funcție este de P30 Apăsați tasta (Stop/Cancel)
și nu poate fi modificată.
pentru a reseta contorul în
4.7 Ceas de bucătărie orice moment.
(cronometru)
Cronometrul
de bucătărie
Cuptorul este echipat cu un
funcționează diferit
contor automat, care nu are
de ceasurile eleclegătură cu funcțiile cuptorutronice cu sistem de
lui și poate fi folosit separat
24 de ore. Ceasul de
la bucătărie (poate fi setat la
bucătărie este doar un
max. 95 min.)
cronometru.
1. Apăsați
tasta
(Cronometru de bucătărie/ 4.8 Auto meniu
Ceas) o dată și pe ecran va 1. Rotiți butonul în sensul
apărea 00:00.
acelor de ceasornic pentru a
2. Răsuciți butonul pentru a selecta meniul dorit. Meniurile
ajusta timpul corect.
cuprinse între „A-1”
și „A-8”, și
= =
==
anume pizza, carne, legume,
3. Apăsați
tasta
(Start/+30Sec./Confirm) paste, cartofi, pește, lichide
pentru a confirma noua și popcorn, vor fi afișate pe

C
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ecran.
(Start/+30Sec./
2. Apăsați
Confirm) pentru a confirma.
3. Răsuciți butonul pentru a
alege greutatea implicită în
conformitate cu indicațiile din
meniu.
4. Apăsați tasta (Start/+30
Sec./Confirm) pentru a începe
procesul de preparare.
Exemplu:
Dacă
doriți să utilizați „Auto
Meniul“ pentru a găti
350 g de pește:
1. Răsuciți butonul în sensul
acelor de ceasornic până când
„A-6" va fi afișat pe ecran.
2. Apăsați
tasta
(Start/+30Sec./Confirm)
pentru confirmarea alegerii.
3. Răsuciți butonul
pentru
a selecta greutatea peștelui,
până când „350" va fi afișat pe
ecran.
4. Apăsați tasta (Start/+30
Sec./Confirm) pentru a începe
procesul de preparare.

C
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4.8.1 Prepararea alimentelor cu meniul
automat
Meniu
A-1
Pizza
A-2
Carne
A-3
Legume
A-4
Paste
A-5
Cartofi
A-6
Pește
A-7
Lichide
A-8
Popcorn
29 / RO

Greutate
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (cu 450 ml apă rece)
100 g (cu 800 ml apă rece)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 pahar (120 ml)
2 pahare (240 ml)
3 pahare (360 ml)
50 g
100 g

Ecran
200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
100
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4.9 Preparea
alimentelor în pași
multipli
Pentru gătit se pot selecta cel
mult 2 etape. Pentru funcția
de preparare a alimentelor în
mai multe etape, dacă primul
pas este decongelarea, atunci
decongelarea trebuie aleasă ca
primă etapă.
Dacă
doriți
să
dezghețați alimentele
timp de 5 minute și
apoi să le fierbeți cu
microunde la putere
de 80% timp de 7
minute, este indicat
să efectuați următorii
pași:

C

1. Apăsați
tasta
(Decongelare după timp) o
dată.
2. Răsuciți butonul pentru a
selecta timpul de decongelare
până când „5:00“ va fi afișat
pe ecran.
30 / RO

3. Apăsați tasta (Microunde)
o dată și „P100“ va fi afișat pe
ecran.
4. Apăsați tasta (Microunde)
încă o dată sau răsuciți butonul
pentru a ajusta puterea
electrică a microundelor la
80% intensitate.
5. Apăsați
tasta
(Start/+30Sec./Confirm)
pentru a confirma și „P 80” va
fi afișat pe ecran.
6. Răsuciți butonul
pentru
a regla timpul de gătire
până când cuptorul afișează
„07:00“.
7. Apăsați
tasta
(Start/+30Sec./Confirm)
pentru a începe procesul
de gătire. Soneria va suna
o dată pentru prima etapă
și dezghețarea va începe în
același timp cu numărătoarea
inversă a cronometrului.
Soneria va suna din nou atunci
când începe a doua etapă de
preparare. Soneria va suna de
5 ori la sfârșitul procesului de
Cuptor cu microunde / Manual de utilizare
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gătire a alimentelor.
4.10
Funcţia
de
interogare
1. În cursul operațiilor ce
implică una dintre funcțiile
microunde,
grătar
și
combinație, apăsați tasta
(Microunde) sau (Grătar/
Combinație)
și
nivelul
actualizat de intensitate
a microundelor va fi afișat
timp de 3 secunde. După 3
secunde, cuptorul va reveni la
afișajul anterior.
2. În timpul procesului de
preparare, apăsați tasta
(Cronometru de bucătărie/
Ceas) și ora curentă va fi
afișată timp de 3 secunde.

va fi afișată ora curentă; în
caz contrar va fi afișat pe
ecranul LED.
2. Deblocare:
Pentru
dezactivarea funcției de
blocare pentru copii, apăsați
tasta
(Stop/Cancel) timp
de 3 secunde și un sunet
lung al aparatului va anunța
încheierea cu succes a
operațiunii.
4.12 Deschiderea ușii
cuptorului
Apăsați tasta (Ușă deschisă)
și ușa cuptorului se va
deschide.

4.11 Funcţia de
blocare pentru copii
1. Blocare: În
modul
aşteptare, apăsaţi tasta
(Stop/Cancel) și un sunet va
confirma activarea modului
de blocare pentru copii.
Dacă timpul este deja setat,
31 / RO
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aparatul
și
Dacă ușa nu poate fi 1. Opriți
deconectați-l de la priza de
deschisă cu tasta „ușă
alimentare cu energie.
deschisă“ la modelul
MGB 25333 BG (de 2. Așteptați ca aparatul să se
răcească complet.
exemplu, din cauza
unei pene de curent), 3. Păstrați interiorul cuptorului
puteți
deschide
curat. Ștergeți suprafețele
ușa prin eliberarea
cu o cârpă umedă, atunci
siguranței de vidare ce
când produsele alimentare
permite deschiderea
stropesc sau lichidele vărsate
manuală a ușii.
se lipesc pe pereții cuptorului.
În cazul în care cuptorul
5.1 Curățarea
devine foarte murdar se poate
cuptorului
utiliza un detergent slab.
ATENȚIE:
Nu Evitați folosirea spray-urilor
utilizați niciodată și altor agenți de curățare
benzină, agenți de duri, deoarece acestea
curățare abrazivi, pot lăsa pete, urme și pot
solvenți, obiecte determina apariția opacității
metalice sau pe- pe suprafața ușii.
rii dure pentru a 4. Este indicat să curățați
curăța aparatul.
suprafețele exterioare ale
ATENȚIE:
cuptorului cu o cârpă umedă.
Nu
scufundați Nu permiteți pătrunderea
niciodată aparatul apei prin orificiile de ventilație
sau cablul de ali- pentru a preveni deteriorarea
mentare în apă sau componentelor care operează
în interiorul cuptorului.
în orice alt lichid.

C

A

A
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spală tava în apă caldă cu
5. Ștergeți ambele părți ale ușii
săpun sau într-o mașină de
și sticla acesteia, garniturile
spălat vase.
ușii și piesele de lângă
garniturile acesteia frecvent 9. Inelul cu role și podeaua
cu o cârpă umedă pentru a
cuptorului trebuie să fie
îndepărta petele și stropii
curățate în mod regulat
rămase în urma preparării
pentru a evita zgomotul
alimentelor. Nu folosiți agenți
excesiv. Este suficient să
de curățare abrazivi.
ștergeți suprafața inferioară
6. Nu permiteți panoului de
a cuptorului cu un detergent
comandă să se ude. Curățați
slab. Inelul cu role poate fi
panoul cu o cârpă moale și
spălat cu apă caldă și săpun
umedă. Lăsați ușa cuptorului
sau într-o mașină de spălat
deschisă pentru a preveni
vase. Când scoateți inelul cu
acționarea accidentală în
role de pe podeaua internă a
timp ce curățați panoul de
cuptorului pentru curățare,
comandă.
asigurați-vă că îl reinstalați
în poziția corectă după
7. În cazul în care se acumulează
curățare.
aburi în interiorul sau în
jurul ușii cuptorului, ștergeți 10. Pentru
a
elimina
cu o cârpă moale. Aceasta
mirosurile neplăcute din
se poate întâmpla atunci
cuptor, puneți un pahar cu
când cuptorul cu microunde
apă cu sucul și coaja de la o
funcționează în condiții de
lămâie într-un castron adânc,
umiditate. Este normal.
adecvat pentru utilizarea
în cuptorul cu microunde și
8. În unele cazuri, poate fi
lăsați cuptorul să opereze
necesar să îndepărtați tava
timp de 5 minute în modul cu
de sticlă pentru curățare. Se
33 / RO

Cuptor cu microunde / Manual de utilizare

5

Curățare și întreținere

microunde. Ștergeți bine și
uscați cu o cârpă moale.
11. Vă rugăm să contactați
service-ul autorizat atunci
când lampa cuptorului
necesită înlocuire.
12. Cuptorul trebuie să fie
curățat în mod regulat și
orice depozite alimentare
ar trebui să fie eliminate. În
cazul în care cuptorul nu este
păstrat curat, acest lucru
poate provoca defecte care
ar afecta ciclul de viață al
aparatului în mod negativ și
ar provoca, eventual, riscuri
de accidente.
13. Vă rugăm să nu aruncați
acest aparat împreună
cu deșeurile menajere;
cuptoarele vechi trebuie
să fie predate la centrele
speciale de deșeuri agreate
de către municipalități.
14. Când
cuptorul
cu
microunde este utilizat cu
funcția de grătar, o cantitate
34 / RO

mică de fum și miros pot să
apară, care vor dispărea după
un anumit timp de utilizare.
5.2 Depozitare
••Dacă nu intenționați să
utilizați aparatul pentru o
perioadă îndelungată de timp,
vă rugăm să-l depozitați cu
atenție.
••Asigurați-vă că aparatul este
scos din priză, răcit și complet
uscat.
••Depozitați aparatul într-un loc
răcoros și uscat.
••Nu lăsați aparatul la îndemâna
copiilor.
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Normal
Cuptorul cu microunde inter- Recepția radio și TV poate suferi
ferează cu recepția TV.
interferențe atunci când cuptorul cu microunde funcționează.
Este similar cu interferențele
cauzate de aparatele electrice
mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Este
normal.
Lumina cuptorului pare es- Dacă intensitatea curentului
tompată.
electric este scăzută, lumina
cuptorului poate părea estompată. Este normal.
Acumularea aburului pe ușă, În timpul preparării alimentelor,
eliminarea aerului cald prin aburul poate ieși din produsele
alimentare. Cea mai mare parte
gurile de aerisire.
a aburului va ieși prin gurile de
aerisire. Dar uneori acesta se
poate acumula pe cel mai rece
loc disponibil, respectiv ușa
cuptorului. Este normal.
Pornirea accidentală a cupto- Nu este permisă utilizarea
rului fără alimente în interior. aparatului fără alimente în interior. Este foarte periculos.
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Problemă
Motiv posibil
Cuptorul nu poate fi 1) 
Cablul de alipornit.
mentare nu este
conectat corect.
2) Siguranța este
arsă sau întrerupătorul de circuit este activat.

Cuptorul nu încălzește alimentele.

Soluție
Deconectați. Apoi,
conectați din nou
după 10 secunde.
Înlocuiți siguranța
sau resetați disjunctorul (reparat de personalul profesionist
al companiei noastre).
3) Probleme cu fișa Testați priza cu alte
de alimentare. aparate electrice.
4) Ușa nu este Închideți ușa corect.
închisă în mod
corespunzător.
5) Platanul de sticlă Consultați secțiunea
și partea inferioară „Curățare și întreția cuptorului sunt nere“ pentru a curăța
murdare.
piesele murdare.

Placa turnantă de
sticlă face zgomot
atunci când cuptorul cu microunde
este operat.
Cuptorul afișează 6) Ușa cuptorului Deconectați. Apoi,
eroarea E-3 și nu nu se deschide reconectați după 10
funcționează (pen- (din cauza unei secunde.
tru modelul MGB obstrucții a ușii,
joasă tensiune,
25333 BG).
etc.)
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