Cuptor încorporat
Manual de utilizare

BIM25300XP
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Vă rugăm să citiţi mai întâi manualul de utilizare!
Stimate client,
Vă mulţumim pentru că aţi ales un produs Beko. Sperăm să obţineţi cele mai bune rezultate de pe urma folosirii
produsului nostru care a fost fabricat utilizând o calitate superioară şi o tehnologie modernă. Prin urmare, vă rugăm
să citiţi cu atenţie întregul manual de utilizare şi documentele însoţitoare ale acestuia înainte de utilizarea produsului
şi să le păstraţi pentru consultări ulterioare.. În cazul în care predaţi produsul altcuiva, predaţi şi manualul de utilizare.
Respectaţi toate avertizările şi informaţiile din manualul de utilizare.
Reţineţi că manualul de utilizare se aplică şi pentru alte modele. Diferenţele dintre modele vor fi identificate în manual.
Explicaţia simbolurilor
În manualul de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Informaţii importante sau recomandări
utile cu privire la utilizare.

Avertisment de situaţii periculoase cu
privire la viaţă şi proprietate.

Avertisment de şoc electric

Avertisment de risc de incendiu.

Avertisment de suprafeţe fierbinţi.
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1 Instrucţiuni importante şi avertismente privind siguranţa şi
mediul înconjurător
Această secţiune conţine informaţii cu
privire la siguranţa care vă vor ajuta
să vă protejaţi împotriva riscului de
vătămare corporală sau pagube
materiale. Nerespectarea acestor
instrucţiuni va duce la anularea
oricărei garanţii.
Siguranţa generală
• Acest produs poate fi utilizat de
către copii cu vârsta peste 8 ani
sau mai mari şi persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsă de
experienţă şi cunoştinţe, dacă
sunt supravegheaţi sau instruiţi
cu privire la utilizarea produsului
într-o manieră sigură şi înţeleg
pericolele implicate.
Acest produs nu este destinat
pentru jocul copiilor. Curăţarea şi
întreţinerea nu vor fi efectuate de
către copii fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mintale reduse,
sau lipsă de experienţă şi
cunoştinţe necesare, exceptând
cazul în care sunt supravegheaţi
sau instruiţi.
Acest produs nu este destinat
pentru jocul copiilor
nesupravegheați.
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• Dacă produsul este înmânat către
altcineva pentru uz personal sau
în scopuri de utilizare secondhand, manualul de utilizare,
etichetele produsului, documente
importante şi componente trebuie
de asemenea înmanate împreună
cu acesta.
• Procedurile de instalare şi
reparaţii trebuie efectuate de
către agenţi de service autorizaţi.
Producătorul nu este răspunzător
pentru daunele rezultate din
procedurile efectuate de către
persoanele neautorizate care pot
anula şi garanţia. Înainte de
instalare, citiţi instrucţiunile cu
atenţie.
• Nu folosiţi produsul dacă este
defect sau prezintă defecte
vizibile.
• După fiecare utilizare verificaţi
dacă butoanele produsului sunt
închise.
Siguranţa instalaţiilor electrice
• Dacă produsul are o defecţiune,
nu trebuie folosit decât după ce
este reparat de către un agent de
service autorizat. Pericol de
electrocutare!
• Conectaţi produsul numai la o
priză/linie împământată cu
tensiunea şi protecţia indicată în

•
•
•

•

•

"Specificaţii tehnice".
Împământarea trebuie efectuată
de un electrician calificat la
folosirea produsului cu sau fără
transformator. Compania noastră
nu îşi asumă răspunderea pentru
daunele survenite în urma
împământării neconforme cu
normele locale.
Nu spălaţi niciodată produsul
turnând apă pe acesta! Pericol de
electrocutare!
Produsul trebuie scos din priză în
timpul instalării, întreţinerii,
curăţării şi reparaţiilor.
În cazul deteriorării cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
de producător, de agentul său de
service sau de o persoană cu
calificări similare pentru a evita
pericolele.
Aparatul trebuie instalat astfel
încât să permită deconectarea
totală de la reţeaua electrică.
Separarea trebuie să se realizeze
fie printr-un ştecher, fie printr-un
comutator încorporat în instalaţia
electrică fixă, conform normelor
de construcţii.
Suprafaţa din spatele cuptorului
se înfierbântă în timpul utilizării.
Asiguraţi-vă că racordurile de
electricitate nu ating suprafaţa din
spate; în caz contrar, racordurile
se pot deteriora.

• Nu striviţi cablul de alimentare
între uşa cuptorului şi ramă; nu îl
trasaţi peste suprafeţele fierbiniţi.
În caz contrar, izolaţia cablului se
poate topi, putând provoca
scurtcircuite şi incendii.
• Lucrările la echipamentele şi
reţelele electrice pot fi efectuate
numai de persoane calificate
autorizate.
• În cazul unei defecţiuni, opriţi
produsul şi deconectaţi-l de la
reţeaua de electricitate. Decuplaţi
siguranţa de la panoul electric.
• Asiguraţi-vă că siguranţa are
capacitatea adecvată pentru
acest produs.
Siguranţa produsului
• AVERTISMENT: Aparatul şi piesele
sale accesibile pot deveni fierbinţi
în timpul folosirii. Evitaţi atingerea
elementelor fierbinţi. Copiii mai
mici de 8 ani trebuie ţinuţi la
distanţă sau supravegheaţi
continuu.
• Nu folosiţi produsul când logica
sau coordonarea vă sunt afectate
de alcool şi / sau medicamente.
• Aveţi grijă când preparaţi reţete
care includ băuturi alcoolice.
Alcoolul se evaporă la temperaturi
mari şi poate provoca incendii
deoarece se va aprinde în contact
cu suprafeţele fierbinţi.
• Nu lăsaţi materiale inflamabile
lângă produs, deoarece părţile
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•

•
•

•

•

•

•

laterale ale acestuia se pot încălzi
în timpul utilizării.
În timpul folosirii, aparatul se
înfierbântă. Evitaţi atingerea
elementelor de încălzire din
interiorul cuptorului.
Asiguraţi-vă că orificiile de
ventilare nu sunt înfundate.
Nu încălziţi cutii şi borcane
închise în cuptor. Presiunea
acumulată în cutie/borcan poate
provoca explozia acestuia.
Nu amplasaţi tăvi de gătit,
recipiente sau folie din aluminiu
direct pe partea inferioară a
cuptorului. Căldura acumulată
poate deteriora partea inferioară a
cuptorului.
’Nu folosiţi substanţe de curăţare
abrazive sau raclete metalice
ascuţite pentru a curăţa geamul
uşii cuptorului, deoarece acestea
pot să zgârie suprafaţa şi pot să
ducă la spargerea geamului.
Nu folosiţi sisteme cu aburi
pentru a curăţa acest aparat,
deoarece există pericol de şoc
electric.
(Variază în funcţie de model.)
Amplasarea corectă a grilajului şi
tăvii pe şinele metalice
Este importantă amplasarea
corectă pe şine a grilajului şi /
sau a tăvii. Culisaţi grilajul sau
tava între cele 2 şine şi asiguraţivă că este stabilă înainte de
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amplasarea alimentelor
(consultaţi figura următoare).

• Nu folosiţi produsul dacă geamul
uşii este demontat sau crăpat.
• Mânerul cuptorului nu este un
uscător de prosoape. Nu agăţaţi
prosoape, mănuşi sau produse
textile similare când folosiţi
funcţia grill cu uşa deschisă.
• Folosiţi mănuşi de cuptor
termoizolatoare când introduceţi
sau scoateţi alimente în/din
cuptorul fierbinte.
• Plasaţi hârtia de copt în interiorul
vasului de gătire sau pe
accesoriile cuptorului (tavă, grătar
etc) împreună cu alimentele şi
apoi introduceţi-le în cuptorul

•

•

•

•

preîncălzit. Eliminaţi bucăţile
hârtiei de copt în exces pentru
prevenirea riscul de atingere a
elementelor de încălzire ale
cuptorului. Nu utilizaţi niciodată
hârtia de copt la o temperatură de
utilizare mai ridicată decât
valoarea indicată pe aceasta. Nu
plasaţi hârtia de copt direct pe
baza cuptorului.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
aparatul este oprit înainte de a
înlocui lampa, pentru a evita
pericolul de şoc electric.
Înainte de ciclul de curăţare,
curăţaţi suprafeţele exterioare şi
interioare cu o cârpă umedă.
Scoateţi toate accesoriile din
cuptor.
Dacă produsul dvs. este echipat
cu un accesoriu de protecţie
împotriva focului (Rezistent în
condiţii de auto-curăţare la
temperaturi înalte), nu trebuie să
îndepărtaţi aceste accesorii din
cuptor. vezi Conţinutul pachetului,
pagina 10.
Suprafeţele fierbinţi provoacă
arsuri! Nu atingeţi aparatul în
timpul etapei de curăţare
automată şi nu le permiteţi
copiilor să se apropie. Aşteptaţi
cel puţin 30 de minute înainte de
a îndepărta reziduurile.
În timpul curăţării pirolitice,
suprafeţele se pot înfierbânta mai

tare decât la folosirea normală.
Nu lăsaţi copiii să se apropie.
• Aparatul nu trebuie instalat în
spatele unei uşi decorative pentru
a evita supraîncălzirea.
Pentru a preveni incendiile;
• Asiguraţi-vă că ştecherul este
conectat corect la priză pentru a
nu face scântei.
• Nu folosiţi cabluri deteriorate,
tăiate sau prelungitoare; folosiţi
cablul original.
• Asiguraţi-vă că ştecherul nu este
umed sau ud.
Domeniu de utilizare
• Acest produs este destinat uzului
casnic. Se interzice utilizarea
comercială.
• Acest aparat este destinat numai
gătitului alimentelor. Nu trebuie
folosit pentru alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea
încăperilor.
• Nu folosiţi acest produs pentru
încălzirea farfuriilor sub grill,
pentru uscarea ştergarelor şi
cârpelor de vase etc. pe mâner
sau pentru încălzirea încăperilor.
• Producătorul nu este responsabil
pentru pagubele provocate de
utilizarea sau manipularea
incorectă.
• Cuptorul poate fi folosit pentru
dezgheţarea, coacerea, prăjirea şi
prepararea la grill a alimentelor.
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Siguranţa copiilor
• AVERTISMENT: Componentele
accesibile se pot înfierbânta în
timpul folosirii. Nu lăsaţi copiii să
se apropie de aparat.
• Ambalajele pot fi periculoase
pentru copii. Nu lăsaţi ambalajele
la îndemâna copiilor. Depozitaţi la
deşeuri toate ambalajele conform
standardelor de mediu.
• Produsele electrice sunt
periculoase pentru copii. Nu lăsaţi
copiii să se apropie de produs în
timp ce funcţionează şi nu îi lăsaţi
să se joace cu acesta.
• Nu amplasaţi pe aparat obiecte
pe care copiii ar fi tentaţi să le
apuce.
• Nu amplasaţi obiecte grele pe uşa
deschisă şi nu permiteţi copiilor
să se aşeze pe aceasta. Pericol
de răsturnare a cuptorului sau de
deteriorare a balamalelor.

8/RO

Depozitarea la deşeuri a produsului
vechi
Conformitate cu Directiva WEEE şi depozitarea la
deşeuri a produsului uzat:

Acest produs respectă Directiva UE WEEE
(2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de
clasificare pentru deşeuri electrice şi electronice
(WEEE).
Acest produs a fost fabricat folosind piese şi materiale
de înaltă calitate, care pot fi refolosite 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 electronice. Luaţi legătura cu autorităţile
locale pentru a afla informaţii despre aceste centre 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.

Depozitarea la deşeuri a materialelor de
ambalare
•

Materialele de ambalare sunt periculoase pentru
copii. Păstraţi materialele de ambalare într-un loc
sigur, la care copiii nu au acces. Materialele de
ambalare ale produsului sunt fabricate din
materiale reciclabile. Sortaţi-le şi depozitaţi-le la
deşeuri în mod corect. Nu le depozitaţi împreună
cu gunoiul menajer.

2 Informaţii generale
Prezentare generală

1
2
3
4
5

Panou de comandă
Grilaj
Tavă
Mâner
Uşă

1
2
3

Buton pentru funcţii
Cronometru digital
Buton termostat

6
7
8
9

Motor ventilator (în spatele plăcii de oţel)
Lampă
Element încălzire superior
Poziţii raft
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Conţinutul pachetului
Accesoriile furnizate pot varia în funcţie de
modelul produsului. Este posibil ca unele
accesorii descrise în manualul de utilizare să
nu fie furnizate cu produsul dvs.

1.
2.

Manual de utilizare
Tavă de cuptor
Folosită pentru produse de patiserie, alimente
congelate şi fripturi mari.

3.

Tavă pentru prăjituri
Folosită pentru produse de patiserie, cum ar fi
fursecurile şi biscuiţii.

4.

Grilaj metalic
Folosit pentru fripturi şi pentru amplasarea pe
şina dorită a alimentelor care vor fi coapte, fripte
sau gătite în caserole.
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5.

Amplasarea corectă a grilajului şi tăvii pe
şinele telescopice
(Această caracteristică este opţională. Este
posibil ca aceasta să nu existe la produsul
dvs.)
Şinele telescopice simplifică introducerea şi
scoaterea tăvilor şi grilajului metalic.
Când folosiţi tava şi grilajul metalic împreună cu
şinele telescopice, asiguraţi-vă că lamelele din
zona din spate a şinei telescopice sunt lipite de
marginile grilajului metalic şi tăvii.

Specificaţii tehnice
Tensiune/frecvenţă
Putere totală
Siguranţă
Tip cablu / secţiune

220-240 V ~ 50 Hz
3.3 kW
16 A
min.H05VV-FG
2
3 x 1.5 mm
Dimensiuni exterioare (înălţime/lăţime/adâncime)
595 mm/594 mm/567 mm
Dimensiuni instalare (înălţime/lăţime/adâncime)
**590 sau 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Cuptor principal
Cuptor multifuncţional
Lampă interioară
15/25 W
Consum energie grill
2.0 kW
#
Elemente de bază: Informaţiile de pe eticheta energetică a cuptoarelor electrice este oferită în conformitate
cu standardul EN 60350-1 / IEC 60350-1. Aceste valori sunt determinate la sarcină standard cu funcţiile de
încălzire sus-jos sau de încălzire cu ventilator (dacă există).
Clasa de eficienţă energetică este determinată conform următoarei priorităţi, în funcţie de existenţa funcţiilor
respective. 1-Gătire cu ventilator eco, 2- Gătire turbo lentă, 3- Gătire turbo, 4- Încălzire cu ventilator
jos/sus, 5-Încălzire sus şi jos.
** Vezi. Instalare, pagina 12.
Specificaţiile tehnice se pot modifica fără
preaviz în scopul îmbunătăţirii calităţii
produsului.
Ilustraţiile din acest manual au doar rol
explicativ, fiind posibil să nu fie identice cu
produsul dv.

Valorile declarate pe etichetele produsului sau
în documentaţia însoţitoare sunt obţinute în
condiţii de laborator, conform standardelor în
vigoare. Aceste valori pot varia în funcţie de
condiţiile de utilizare şi de mediu.
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3 Instalare
Produsul trebuie instalat de o persoană calificată,
conform reglementărilor în vigoare. În caz contrar,
garanţia va fi anulată. Producătorul nu îşi asumă
răspunderea pentru daunele produse în urma
efectuării procedurilor de către persoane neautorizate
şi poate anula garanţia.
Pregătirea instalaţiilor electrice în vederea
instalării produsului constituie
responsabilitatea clientului.

PERICOL:
Produsul trebuie instalat în conformitate cu
toate reglementările locale privind instalaţiile
de gaz şi / sau electricitate.

PERICOL:
Înainte de instalare, verificaţi vizual dacă
produsul nu este deteriorat.
Dacă este deteriorat, nu îl instalaţi. Produsele
deteriorate sunt periculoase.

Înainte de instalare
Aparatul este destinat instalării în mobilierul de
bucătărie disponibil în comerţ. Între aparat şi pereţi /
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mobilierul de bucătărie trebuie păstrată o distanţă de
siguranţă. Vezi figura (valori date în mm).
• Suprafeţele, elementele laminate şi adezivii
utilizaţi trebuie să fie rezistente la căldură (minim
100 °C).
• Mobilierul de bucătărie trebuie să fie orizontal şi
stabil.
• Dacă sub cuptor există un sertar, instalaţi un raft
de separaţie între cuptor şi sertar.
• Aparatul trebuie transportat de cel puţin două
persoane.
Nu instalaţi produsul lângă frigidere sau
congelatoare. Căldura emisă de produs va
spori consumul de energie al aparatelor de
răcire.
Nu apucaţi de uşă şi/sau de mâner pentru a
ridica sau muta produsul.
Dacă produsul are mânere metalice, împingeţile înapoi în pereţii laterali după mutarea
produsului.

*

min.
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*

min.

Instalarea şi conectarea
•

Produsul trebuie instalat în conformitate cu toate
reglementările locale privind instalaţiile de gaz şi
electrice.
Racordul electric
Conectaţi produsul la o priză cu împământare protejată
de o siguranţă de capacitate adecvată, conform
datelor din tabelul "Specificaţii tehnice".
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Împământarea trebuie efectuată de un electrician
calificat, în momentul folosirii produsului cu sau fără
transformator. Compania noastră nu îşi asumă
răspunderea pentru daunele survenite în urma folosirii
produsului fără o instalaţie de împământare în
conformitate cu normele locale.

PERICOL:

Dacă produsul este furnizat cu un cablu:

Produsul trebuie conectat la reţeaua electrică
numai de o persoană calificată şi autorizată.
Perioada de garanţie a produsului începe
numai după instalarea corectă.
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru
daunele produse în urma efectuării
procedurilor de către persoane neautorizate.

PERICOL:
Cablul de alimentare nu trebuie presat, îndoit,
strivit sau atins de piesele fierbinţi ale
produsului.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, trebuie înlocuit de un electrician
calificat. În caz contrar, există pericol de şoc
electric, scurtcircuit sau incendiu!

•
•

•

Racordurile trebuie să respecte reglementările
naţionale.
Parametrii reţelei electrice trebuie să corespundă
parametrilor specificaţi pe eticheta cu tipul
produsului. Deschideţi uşa frontală pentru a
vedea eticheta.
Cablul de alimentare al produsului trebuie să
respecte valorile din tabelul "Specificaţii tehnice".
PERICOL:
Înainte de a efectua lucrări la instalaţia
electrică, deconectaţi produsul de la priză.
Pericol de electrocutare!

2. Pentru conexiuni monofazice, respectaţi
diagrama de conectare de mai jos:
• Cablul maro/negru = L (Fază)
• Cablul albastru/gri = N (Nul)
• Cablu verde/galben = (E)
(împământare)
» sau
• Cablul gri/negru = L (Fază)
• Cablul albastru/maro = N (Nul)
• Cablu verde/galben = (E)
(împământare)
Instalarea produselor
1. Culisaţi cuptorul în compartiment, aliniaţi-l şi
fixaţi-l asigurându-vă că cablul de alimentare nu
este deteriorat şi / sau strivit.

Conectarea cablului de alimentare
În timpul cablării, respectaţi normele
naţionale/locale cu privire la electricitate şi
folosiţi priza şi cablul adecvate pentru cuptor.
În cazul în care limitele de putere ale
produsului depăşesc capacitatea de transport
a curentului prizei/liniei de alimentare,
produsul trebuie conectat direct printr-o
instalaţie electrică fixă, fără utilizarea unei
prize/linii de alimentare cu curent.

1. Dacă sursa de alimentare nu permite
deconectarea tuturor polarităţilor, trebuie
conectată o unitate de deconectare cu separare
de cel puţin 3 mm a contactelor (siguranţe,
contactori), iar toate polarităţile acestei unităţi de
deconectare trebuie să fie adiacente (nu deasupra)
produsului, conform directivelor IEE.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate provoca
funcţionarea defectuoasă şi anularea garanţiei
produsului.
Se recomandă ca măsură de protecţie suplimentară
utilizarea unui întrerupător de current rezidual.

Fixaţi cuptorul folosind cele 2 şuruburi, conform
ilustraţiei.
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Pentru produsele cu ventilator de răcire (Este
posibil ca aceasta să nu existe la produsul dvs.)

Ventilatorul de răcire continuă să funcţioneze
circa 20-30 de minute după oprirea cuptorului.
Dacă aţi gătit programând cronometrul
cuptorului, ventilatorul de răcire va fi de
asemenea oprit împreună cu toate funcţiile la
sfârşitul duratei de gătire.

Verificarea finală
1. Folosirea produsului..
2. Verificaţi funcţionarea.

Transportul ulterior
•

•

1
2
3

Ventilator de răcire
Panou de comandă
Uşã

Ventilatorul de răcire încorporat răceşte atât
compartimentul, cât şi zona frontală a echipamentului.

•

Păstraţi cutia originală a produsului şi
transportaţi-l în aceasta. Respectaţi instrucţiunile
de pe cutie. Dacă nu aveţi cutia originală,
ambalaţi produsul în folie cu bule sau în carton
gros şi lipiţi-l cu bandă adezivă.
Pentru a preveni deteriorarea uşii cuptorului de
către grilajul şi tava din interior, aşezaţi o fâşie
de carton în interiorul uşii cuptorului, în dreptul
tăvilor. Lipiţi cu bandă adezivă uşa cuptorului de
pereţii laterali.
Nu apucaţi de uşă sau de mâner pentru a ridica
sau muta produsul.
Nu amplasaţi obiecte pe produs; mutaţi-l în
poziţie verticală.
Verificaţi aspectul general al produsului pentru
a determina dacă nu a fost deteriorat în timpul
transportului.
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4 Pregătiri
Sfaturi pentru economisirea energiei
Următoarele informaţii vă vor ajuta să protejaţi mediul
înconjurător şi să economisiţi energie:
• Folosiţi recipiente de culoare închisă sau
emailate în cuptor, deoarece transferul de
căldură va fi mai eficient.
• La prepararea mâncărurilor, preîncălziţi cuptorul
dacă se specifică în manualul de utilizare sau în
reţetă.
• Nu deschideţi frecvent uşa cuptorului în timpul
gătirii.
• Încercaţi pe cât posibil să gătiţi simultan mai
multe feluri de mâncare în cuptor. Puteţi să
amplasaţi câte două recipiente pe grilajul metalic.
• Gătiţi succesiv mai multe feluri de mâncare.
Astfel, nu va fi necesar să preîncălziţi din nou
cuptorul.
• Puteţi economisi energie oprind cuptorul cu
câteva minute înainte de sfârşitul perioadei de
gătire. Nu deschideţi uşa cuptorului.
• Decongelaţi alimentele congelate înainte de a le
găti.

Prima utilizare
Reglarea orei

La efectuarea reglajelor, simbolurile asociate
de pe afişaj vor clipi.

Apăsaţi tastele / pentru a seta ora după ce
cuptorul este pornit pentru prima dată. Confirmaţi
setarea prin apăsarea simbolului şi aşteptaţi timp
de 4 secunde pentru confirmare fără a apăsa pe taste.
Dacă ora iniţială nu este setată, ceasul va
porni de la ora 12:00 şi simbolul
va fi
afişat. Simbolul va dispărea după reglarea orei.
Ora curentă nu va fi reţinută în cazul unei pene
de curent. Va trebui să efectuaţi din nou
setarea.

Curăţarea iniţială a aparatului
Suprafaţa poate fi deteriorată de unii
detergenţi sau materiale de curăţare.
Nu folosiţi obiecte ascuţite, prafuri / creme de
curăţare sau detergenţi agresivi.
.

1. Îndepărtaţi toate ambalajele.
2. Ştergeţi suprafeţele aparatului cu o cârpă umedă
sau cu un burete umed, apoi uscaţi-le cu o cârpă.
Încălzirea iniţială
Încălziţi produsul timp de circa 30 de minute, apoi
opriţi-l. Astfel vor fi arse şi îndepărtate eventualele
reziduuri sau pelicule rămase după fabricaţie.
AVERTISMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tastă reglare
Simbol blocaj taste
Simbol ceas
Simbol blocaj uşă
Simbol mod eco
Tastă plus
Tastă minus
Simbol alarmă
Simbol oră terminare gătire
Simbol durată gătire
Tastă program

Suprafeţele fierbinţi provoacă arsuri!
Produsul se poate înfierbânta în timpul
utilizării. Nu atingeţi arzătoarele fierbinţi,
interiorul cuptorului, arzătoarele etc. Ţineţi
copiii la distanţă.
Folosiţi mănuşi de cuptor termoizolatoare când
introduceţi sau scoateţi alimente în/din
cuptorul fierbinte.

Cuptor electric
1. Scoateţi toate tăvile şi grilajele din cuptor.
2. Închideţi uşa cuptorului.
3. Selectaţi poziţia Static.
4. Selectaţi temperatura maximă a grill-ului; vezi
Cum se utilizeaza cuptorul electric, pagina 19.
5. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze circa 30 de minute.
6. Opriţi cuptorul; vezi Cum se utilizeaza cuptorul
electric, pagina 19
Cuptor cu grill
1. Scoateţi toate tăvile şi grilajele din cuptor.
2. Închideţi uşa cuptorului.
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3. Selectaţi temperatura maximă a grill-ului; vezi
Utilizarea grill-ului, pagina 24.
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze circa 30 de minute.
5. Opriţi grill-ul; vezi Utilizarea grill-ului, pagina 24
Este posibil ca timp de câteva ore după prima
pornire, cuptorul să emită fum şi mirosuri.
Acesta este un fenomen normal. Ventilaţi bine
încăperea pentru a elimina fumul şi mirosurile.
Evitaţi inhalarea directă a fumului şi a
mirosului emis.
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5 Utilizarea cuptorului
Informaţii generale referitoare la
coacere, fripturi şi prepararea la grill
AVERTISMENT
Suprafeţele fierbinţi provoacă arsuri!
Produsul se poate înfierbânta în timpul
utilizării. Nu atingeţi arzătoarele fierbinţi,
interiorul cuptorului, arzătoarele etc. Ţineţi
copiii la distanţă.
Folosiţi mănuşi de cuptor termoizolatoare când
introduceţi sau scoateţi alimente în/din
cuptorul fierbinte.

PERICOL:

prepararea la grill, precum şi legumele cu conţinut
ridicat de apă, cum ar fi roşiile şi cepele.
• Distribuiţi alimentele care trebuie preparate la
grill pe grilajul metalic sau în tava de copt cu
grilaj metalic, astfel încât spaţiul ocupat să nu
depăşească dimensiunea elementului de
încălzire.
• Culisaţi grilajul sau tava de copt cu grilaj la
nivelul dorit al cuptorului. Dacă folosiţi grilajul,
culisaţi tava de copt pe şina de jos pentru a
colecta grăsimea. Tava de copt culisată trebuie
să acopere întreaga zonă de gătit. Această tavă
poate să nu fie furnizată împreună cu produsul.
Pentru a simplifica curăţarea, adăugaţi puţină
apă în tava de copt.

Atenţie la deschiderea uşii cuptorului,
deoarece pot ieşi aburi.
Aburii evacuaţi vă pot opări mâinile, faţa şi /
sau ochii.

Sfaturi pentru copt
• Folosiţi recipiente din metal sau aluminiu cu strat
anti aderent sau forme din silicon termorezistent.
• Utilizaţi adecvat spaţiul de pe raft.
• Amplasaţi forma de copt în mijlocul raftului.
• Selectaţi poziţia corectă a raftului înainte de a
porni cuptorul sau grill-ul. Nu schimbaţi poziţia
raftului în timp ce cuptorul este fierbinte.
• Menţineţi uşa cuptorului închisă.
Sfaturi pentru fripturi
• Veţi obţine rezultate mai bune dacă trataţi înainte
de gătire puii întregi, curcanii întregi sau bucăţile
mari de carne roşie cu dresinguri, cum ar fi suc
de lămâie şi piper negru.
• Prepararea cărnii cu oase durează cu circa 1530 de minute mai mult decât prepararea unei
bucăţi de carne de aceeaşi dimensiune fără oase.
• Fiecare centimetru de grosime a cărnii necesită
aproximativ 4 - 5 minute pentru preparare.
• Lăsaţi carnea în cuptor timp de circa 10 minute
după încheierea perioadei de preparare. Astfel,
sucurile se vor distribui mai bine în friptură şi nu
vor curge la tăierea acesteia.
• Peştele trebuie amplasat pe raftul mijlociu sau
inferior, într-un recipient termorezistent.
Sfaturi pentru prepararea la grill
Carnea, peştele şi puiul preparate la grill se rumenesc
rapid, au o crustă frumoasă şi nu se usucă. Feliile de
carne, frigăruile şi cârnaţii sunt ideale pentru

Alimentele inadecvate pentru
prepararea la grill pot provoca incendii.
Preparaţi la grill numai alimente care
rezistă la căldură intensă.
Nu amplasaţi alimentele prea departe
în zona din spate a grill-ului. Aceasta
este cea mai fierbinte zonă, iar
alimentele grase se pot aprinde.

Cum se utilizeaza cuptorul electric
Selectarea temperaturii şi modului de
funcţionare

1
2

Buton pentru funcţii
Buton termostat

1. Reglaţi butonul pentru temperatură la temperatura
dorită.
2. Alegeţi modul de funcţionare dorit folosind butonul
pentru funcţii.
» Cuptorul se încălzeşte la temperatura setată şi o
menţine, iar animaţia de încălzire din partea dreaptă
va clipi. În momentul când temperatura internă a
cuptorului ajunge la valoarea ţintă, animaţia se va opri
şi simbolul ”C” este afişat lângă valoarea setată a
temperaturii.

19/RO

Oprirea cuptorului electric
Rotiţi butonul pentru funcţii şi butonul pentru
temperatură în poziţia Oprit (sus).
Poziţionarea corectă a grilajului pe şină este
importantă. Grilajul trebuie introdus între şine, conform
figurii.
Nu lipiţi grilajul de peretele din spate al cuptorului.
Culisaţi grilajul spre partea din faţă a şinei şi fixaţi-l cu
ajutorul uşii pentru a obţine performanţe optime ale
grill-ului.
(Variază în funcţie de model.)

Moduri de funcţionare
Ordinea modurilor de funcţionare prezentate aici poate
diferi de cea a produsului dv.
Încălzire superioară şi inferioară
Sunt pornite elementele de încălzire
superioare şi inferioare. Alimentele
sunt încălzite simultan de sus şi de
jos. De exemplu, recomandat pentru
prăjituri, produse de patiserie sau
prăjituri şi caserole în forme.
Prepararea unei singure tăvi.
Element încălzire inferior
Este pornit doar elementul de
încălzire inferior. Adecvat pentru pizza
şi pentru rumenirea finală a
alimentelor în partea inferioară.
Această funcţie poate fi folosită şi
pentru curăţarea uşoară cu aburi.
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Încălzire inferioară/superioară cu ventilare
Sunt pornite elementele de încălzire
superioare şi inferioare plus
ventilatorul (din peretele posterior).
Aerul fierbinte este distribuit uniform
şi rapid în interiorul cuptorului de
către ventilator. Prepararea unei
singure tăvi.
Încălzire ventilat.
Aerul cald încălzit de elementul de
încălzire spate este distribuit uniform
şi rapid în interiorul cuptorului de
către ventilator.
Acest mod de funcţionare este
adecvat pentru prepararea
alimentelor pe mai multe niveluri şi în
majoritatea cazurilor nu necesită
preîncălzirea. Adecvat pentru
prepararea mai multor tăvi.
Această funcţie poate fi folosită şi
pentru curăţarea uşoară cu aburi.
Grill complet
Funcţionează grill-ul mare din partea
superioară a cuptorului. Acest mod
de funcţionare este adecvat pentru
prepararea la grill a cantităţilor mari
de carne.
• Amplasaţi porţii mari sau medii
pe şina corectă sub grill.
• Reglaţi temperatura la nivelul
maxim.
• Întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei de gătire.
Grill compl.+vent.
Funcţionează grill-ul mare din partea
superioară a cuptorului şi ventilatorul.
Acest mod de funcţionare este
adecvat pentru prepararea la grill a
cantităţilor mari de carne.
• Amplasaţi porţii mari sau medii
pe şina corectă sub grill.
• Reglaţi temperatura la nivelul
maxim.
• Întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei de gătire.

Menţinere al. calde
Folosită pentru menţinerea
mâncărurilor la temperatură pregătită
pentru servire o perioadă mai lungă
de timp.

În timp ce faceţi oricare setări, simbolurile
asociate vor clipi pe afişaj. Setările vor fi
implementate după o scurtă perioadă de timp.

Dacă nu este efectuat un reglaj pentru gătire,
ora nu poate fi setată.

Piroliză
Permite curăţarea automată a
cuptorului la temperatură înaltă.
Pentru a utiliza acestă funcţie, citiţi
descrierea din secţiunea "Curăţare şi
întreţinere".
Utilizarea ceasului cuptorului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tastă reglare
Simbol blocaj taste
Simbol ceas
Simbol blocaj uşă
Simbol mod eco
Tastă plus
Tastă minus
Simbol alarmă
Simbol oră terminare gătire
Simbol durată gătire
Tastă program

Durata maximă a intervalului de preparare este
de 5 de ore şi 59 de minute.
Timpul maxim de păstrare cald este de numai
23 ore şi 59 minute.
Programul va fi anulat în cazul unei pene de
curent. Va trebui să reprogramaţi cuptorul.

Timpul rămas va fi afişat dacă timpul de gătire
este setat în momentul când gătirea porneşte.

Gătire prin specificarea duratei de gătire:
Dumneavoastră puteţi seta cuptorul pentru ca acesta
să se oprească la sfârşitul timpului specificat prin
setarea timpului de gătire de pe afişaj.
1. Selectaţi funcţia pentru gătire
2. Apăsaţi până când simbolul
apare pe afişaj
pentru timpul de gătire.
3. Setaţi timpul de gătire cu ajutorul tastelor / .
» » După ce timpul de gătire este setat, simbolul
va apărea pe afişaj continuu.
4. Plasaţi mâncarea în cuptor şi setaţi temperatura
cu ajutorul butonului de temperatură. Gătirea va
începe.
» Timpul de gătire începe să numere înapoi pe afişaj
în momentul când gătirea începe.
Setarea timpului de pornire a cuptorului
După ce setaţi timpul de gătire pe cronometru,
dumneavoastră puteţi seta o prelungire a timpului de
gătire.
Aceasta durată reglată trebuie să fie mai mare de 1
minut.
1. Selectaţi funcţia pentru gătire
2. Apăsaţi până când simbolul
apare pe afişaj
pentru timpul de gătire.
3. Setaţi timpul de gătire cu ajutorul tastelor / .
» » După ce timpul de gătire este setat, simbolul
va apărea pe afişaj continuu.
4. Apăsaţi până când simbolul apare pe afişaj
pentru timpul de gătire.
5. Apăsaţi tastele / pentru a seta finalizarea
timpului de gătire.
» După ce timpul de gătire este setat, simbolul
plus simbolul apărea continuu pe afişaj. După ce
gătirea începe, simbolul dispare.
6. Plasaţi mâncarea în cuptor şi setaţi temperatura
cu ajutorul butonului de temperatură. Gătirea va
începe.
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» Cronometrul cuptorului calculează timpul de
pornire prin scăderea timpului de gătire din
sfârşitul timpului de gătire pe care l-aţi setat.
Selectarea modului de funcţionare este activată în
momentul când timpul de pornire a gătirii a ajuns şi
cuptorul este încălzit până la temperatura setată.
Temperatura este menţinută până la finalizarea
perioadei de gătire.
» Timpul de gătire începe să numere înapoi pe afişaj
în momentul când gătirea începe.
7. După ce procesul de gătire este finalizat, simbolul
"Finalizare" apare pe afişaj şi cronometrul emite
un semnal sonor.
8. Avertismentul sonor sună timp de 2 minute.
Apăsaţi orice tastă pentru a opri avertismentul
sonor. Avertismentul audio va fi oprit şi valoarea
temperaturii prestabilite va fi afişată.
Dacă apăsaţi pe vreo tastă la finalul
semnal sonor, cuptorul se va restarta.
Rotiţi butonul de temperatură şi de funcţie
în poziţia "0" (închis) pentru a opri
cuptorul pentru a preveni re-pornirea
cuptorului la finalul semnalului audio.

Activarea blocajului tastelor
Dumneavoastră puteţi preveni modificarea setărilor
cuptorului prin activarea funcţiei de blocare a tastelor.
1. Apăsaţi până când simbolul apare pe afişaj.
» Simbolul "OFF" va apărea pe afişaj.
2. Apăsaţi tasta pentru activarea blocajului.
» Îndată ce blocarea tastelor este activată, "ON" apare
pe afişaj şi simbolul rămâne aprins.
Când funcţia de blocare a tastelor este activă,
tastele cuptorului nu pot fi folosite. Blocarea
tastelor nu va fi anulată în cazul unei pene de
curent.

Pentru a dezactiva blocajul tastelor
1. Apăsaţi până când simbolul apare pe afişaj.
» Simbolul "ON" va apărea pe afişaj.
2. Dezactivaţi funcţia de blocare a tastelor prin
apăsarea tastei .
» După dezactivarea blocajului tastelor va fi afişat
mesajul "OFF".
Setarea ceasului cu alarmă
Puteţi folosi ceasul produsului pentru a programa o
alarmă, separat faţă de programul de gătire.
Alarma nu influenţează funcţiile cuptorului. Are doar
rol de avertizare. De exemplu, o puteţi folosi când
trebuie să întoarceţi mâncarea în cuptor la un anumit
interval. Alarma va fi activată la sfârşitul intervalului
ales.
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1. Apăsaţi

până când simbolul

apare pe afişaj.

Durata maximă a alarmei este de 23 ore
şi 59 de minute.

2. Setaţi durata alarmei prin utilizarea tastelor
.

/

Tastele funcţiei pentru tonul de alarmă,
ceas, luminozitatea afişajului şi tastele de
temperatură trebuie să fie în poziţia 0
(OPRIT).

» Simbolul va rămâne aprins iar intervalul alarmei
va fi afişat pe ecran după ce timpul este setat.
3. După expirarea intervalului de alarmă, simbolul
va clipi şi semnalul sonor se va auzi.
Oprirea alarmei
1. Semnalul sonor sună timp de 2 minute. Apăsaţi
orice tastă pentru a opri alarma.
» Semnalul sonor se va opri şi va fi afişată ora curentă.
Anularea alarmei,
1. Apăsaţi până când simbolul apare pe afişaj
pentru timpul de gătire.
2. Apăsaţi şi menţineţi tasta până când "00:00"
este afişat.
Va fi afişat intervalul de alarmă. Dacă aţi
activat atât intervalul de alarmă, cât şi
intervalul de preparare, va fi afişat cel mai
scurt interval.

Schimbarea tonului alarmei
1. Apăsaţi tasta până când "b-1" sau "b-2" sau
"b-3" este afişat.
2. Setaţi tonul alarmei dorite cu ajutorul tastelor /
.
3. Confirmaţi cu ajutorul tastei sau timpul setat
de dumneavoastră va fi activat în scurt timp.
Schimbarea orei
Pentru a modifica ora reglată anterior:
1. Apăsaţi până când simbolul apare pe afişaj.
2. Setaţi ora cu ajutorul tastelor / .
3. Timpul pe care l-aţi setat va fi activat în scurt timp.
Setarea luminozităţii ecranului
(Această caracteristică este opţională. Este posibil
ca aceasta să nu existe la produsul dvs.)
1. Apăsaţi tasta până când d-01 sau d-02 sau
d-03 apare pe afişaj pentru a afişa luminozitatea.
2. Setaţi luminozitatea dorită cu ajutorul tastelor
/ .
» Timpul pe care l-aţi setat va fi activat în scurt timp.

Tabelul duratelor de preparare

Coacerea şi prepararea fripturilor
Prima şină a cuptorului este cea inferioară.

Intervalele din acest tabel sunt orientative.
Acestea pot varia în funcţie de temperatura,
grosimea şi tipul alimentelor, precum şi de
preferinţele dvs. culinare.
Reţetă

Număr de tăvi

Poziţie şină

Temperatură (°C)

3
2
3

180
180
180

Durată preparare
(aprox. în min.)
30 ... 40
40 ... 50
30 ... 35

Prăjituri la tavă*
Prăjituri în formă*
Prăjituri în hârtie de
copt*

O tavă
O tavă
O tavă
2 tăvi

1-5

180

40 ... 45

3 tăvi

1-3-5

180

45 ... 55

Blat*

O tavă
2 tăvi

3
1-5

200
180

10 ... 15
20 ... 30

Fursecuri*

O tavă
2 tăvi

3
1-5

180
170 ... 190

30 ... 35
30 ... 40

3 tăvi

1-3-5

180

35 ... 45

O tavă

2

200

40 ... 50

2 tăvi

1-5

200

3 tăvi

1-3-5

200

O tavă

2

200

30 ... 40

2 tăvi

1-5

200

35 ... 45

3 tăvi

1-3-5

190

45 ... 55

Aluat dospit*

O tavă
2 tăvi

2
1-3

200
190

40 ... 50
35 ... 45

Lasagna*
Pizza*
Biftec de vită (întreg)
/ Friptură
Picior de miel
(caserolă)
Fiptură de pui

O tavă
O tavă
O tavă

2-3
2
3

Produse de patiserie
din aluat*

Produse din
patiserie cu multă
grăsime*

200
200 ... 220
25 min. 250/max
apoi 180 ... 190
O tavă
3
25 min. 250/max
apoi 190
O tavă
2
15 min. 250/max
apoi 180 ... 190
Curcan (feliat)
O tavă
1
25 min. 250/max
apoi 180 ... 190
Peşte
O tavă
3
200
Dacă preparaţi alimente pe 2 tăvi simultan, aşezaţi tava înaltă pe şina superioară şi tava joasă pe şina inferioară.
* Este recomandată încălzirea cuptorului înainte de introducerea oricărui tip de aliment.

45 ... 55
55 ... 65

35 ... 45
15 ... 25
100 ... 120
70 ... 90
55 ... 65
150 ... 210
20 ... 30

(**) Pentru procesele de gătire ce necesită preîncălzire, preîncălziţi cuptorul la începutul procesului până când
ajunge la temperatura setată.
Sfaturi pentru gătirea prăjiturilor
Sfaturi pentru gătirea produselor de patiserie
• Daca prajitura este prea uscata, cresteti
• Dacă produsele de patiserie sunt prea uscate,
temperature cu circa 10°C si reduceti durata de
sporiţi temperatura cu circa 10°C şi reduceţi
gatire.
durata de gătire. Umeziţi foile de aluat cu un sos
• Dacă prăjitura este umedă, folosiţi mai puţin
preparat din lapte, ulei, ou şi iaurt.
lichid sau reduceţi temperatura cu 10°C.
• Dacă coacerea produselor de patiserie durează
• Dacă prăjitura este arsă deasupra, amplasaţi-o
prea mult, aveţi grijă ca grosimea acestora să nu
pe o şină mai joasă, reduceţi temperatura şi
depăşească adâncimea tăvii.
sporiţi durata de gătire.
• Dacă partea superioară a produselor de patiserie
• Dacă este coaptă bine în interior însă lipicioasă
se rumeneşte, însă partea de jos este crudă,
în exterior, folosiţi mai puţin lichid, reduceţi
asiguraţi-vă că nu folosiţi prea mult sos în partea
temperatura şi sporiţi durata de preparare.
inferioară a produselor de patiserie. Pentru o
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rumenire uniformă, încercaţi să distribuiţi sosul
în mod uniform între straturile de aluat şi în
partea superioară.
Respectaţi modul de preparare şi temperaturile
indicate în tabelul duratelor de preparare
pentru produsele de patiserie. Dacă totuşi
partea inferioară nu se rumeneşte suficient,
aşezaţi-o cu o şină mai jos.

Sfaturi pentru gătirea legumelor
• Dacă mâncarea de legume rămâne fără sos sau
se usucă prea tare, gătiţi-o într-un vas cu capac
în loc de tavă. Vasele închise previn evaporarea
sosului.
• Dacă legumele rămân crude, fierbeţi-le înainte
de a le introduce în cuptor.

Utilizarea grill-ului
AVERTISMENT
Închideţi uşa cuptorului în timpul preparării la
grill.
Suprafeţele fierbinţi provoacă arsuri!

Pornirea grill-ului
1. Rotiţi butonul pentru funcţii la simbolul grill-ului
dorit.
2. Reglaţi apoi temperatura dorită pentru grill.
3. Dacă este cazul, încălziţi cuptorul aproximativ 5
minute.
» Cuptorul se încălzeşte la temperatura setată şi o
menţine, iar animaţia de încălzire din partea dreaptă
va clipi. În momentul când temperatura internă a
cuptorului ajunge la valoarea ţintă, animaţia se va opri
şi simbolul ”C” este afişat lângă valoarea setată a
temperaturii.
Oprirea grill-ului
1. Rotiţi butonul pentru funcţii în poziţia Oprit (sus).
Alimentele inadecvate pentru
prepararea la grill pot provoca incendii.
Preparaţi la grill numai alimente care
rezistă la căldură intensă.
Nu amplasaţi alimentele prea departe
în zona din spate a grill-ului. Aceasta
este cea mai fierbinte zonă, iar
alimentele grase se pot aprinde.

Tabelul duratelor de preparare la grill
Grill electric
Alimente
Poziţie şină
Temperatură recomandată (°C)**
Durată grill (aprox.)
#
Peşte
4...5
250/max
20...25 min.
Pui feliat
4...5
250/max
25...35 min.
Cotlete de miel
4...5
250/max
20...25 min.
#
Friptură de vită
4...5
250/max
25...30 min.
#
Cotlete de viţel
4...5
250/max
25...30 min.
Pâine prăjită *
4
250/max
1...3 min.
#
în funcţie de grosime
*Preîncălziţi timp de 5 minute
**Dacă temperatura pentru grătar a produsului dvs. nu poate fi reglată, grătarul va funcţiona la temperatura maximă.
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6 Întreţinere şi curăţare
Informaţii generale

Curăţarea cuptorului

Curăţaţi produsul regulat pentru a-i prelungi durata de
funcţionare şi a evita problemele frecvente de
funcţionare.

Pentru a curăţa peretele lateral
(Această caracteristică este opţională. Este posibil
ca aceasta să nu existe la produsul dvs.)
1. Demontaţi secţiunea frontală a grătarului lateral
trăgându-l în direcţie opusă faţă de perete.
2. Scoateţi complet grătarul lateral trăgându-l spre
dvs.

PERICOL:
Deconectaţi aparatul de la priză înainte de a
începe curăţarea sau întreţinerea acestuia.
Pericol de electrocutare!

PERICOL:
Lăsaţi produsul să se răcească înainte de
curăţare.
Suprafeţele fierbinţi provoacă arsuri!

•

•

•
•

Curăţaţi bine produsul după fiecare folosire.
Astfel, reziduurile pot fi îndepărtate mai uşor,
evitându-se arderea lor la următoarea utilizare a
aparatului.
Curăţarea produsului nu necesită substanţe de
curăţare speciale. Pentru curăţarea produsului
folosiţi apă caldă cu lichid de spălat vase, un
burete sau o cârpă moale, apoi ştergeţi-l cu o
cârpă uscată.
Uscati cuptorul in interior dupa ce il curatati
stergeti imediat lichidele varsate sau scurse.
Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin acid
sau clor pentru curăţarea mânerului şi
suprafeţelor din oţel inox. Folosiţi o cârpă moale
cu detergent lichid (neabraziv) pentru a curăţa
aceste piese, ştergând într-o singură direcţie.
Suprafaţa poate fi deteriorată de unii
detergenţi sau materiale de curăţare.
Nu folosiţi obiecte ascuţite, prafuri / creme de
curăţare sau detergenţi agresivi.
.

Pereţi cu strat catalitic
(Această caracteristică este opţională. Este posibil
ca aceasta să nu existe la produsul dvs.)
Pereţii interiori laterali (A) şi/sau pereţii din spate (B) ai
produsului dvs. pot fi acoperiţi cu email catalitic.
Pereţii catalitici au culoarea mată deschisă şi suprafaţa
poroasă. Pereţii catalitici ai cuptorului nu trebuie
curăţaţi. Suprafaţa poroasă a pereţilor catalitici se
curăţă singură prin absorbţia şi conversia grăsimii
scurse (în vapori şi dioxid de carbon).

Nu folosiţi sisteme cu aburi pentru a curăţa
acest aparat, deoarece există pericol de şoc
electric.

Curăţarea panoului de control
Curăţaţi panoul de control şi butoanele acestuia cu o
cârpă umedă, apoi ştergeţi-le cu o cârpă uscată.
Dacă produsul dvs. este echipat cu butoane,
nu le demontaţi când curăţaţi panoul de
comandă.
Panoul de comandă se poate deteriora!

Curăţare uşoară cu aburi
Uşurează curăţarea deoarece murdăria (proaspătă) se
înmoaie datorită aburului format în cuptor şi picăturilor
de apă condensate pe suprafeţele interioare ale
cuptorului.
1. Scoateţi toate accesoriile din cuptor.
2. Turnaţi 500 ml de apă în tava cuptorului şi puneţi
tava pe al doilea grătar al cuptorului.
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4. În timpul curăţării automate, uşa cuptorului nu
poate fi deschisă, iar simbolul de blocare
este
afişat pe ecran. Cuptorul rămâne blocat o
perioadă după încheierea funcţiei de curăţare
pirolitică. Nu forţaţi deschiderea uşii cuptorului

3. Selectaţi modul de curăţare uşoară cu aburi şi
lăsaţi cuptorul să funcţioneze la 100°C timp de 25
de minute.
4. Deschideţi uşa şi ştergeţi suprafeţele interioare cu
un burete sau o cârpă umedă.
5. Folosiţi apă caldă cu lichid de spălat vase, un
burete sau o cârpă moale pentru a curăţa
murdăria persistentă, apoi ştergeţi cuptorul cu o
cârpă uscată.
Curăţare automată pirolitică
PERICOL:
Suprafeţele fierbinţi provoacă arsuri!
Nu atingeţi aparatul în timpul etapei de
curăţare automată şi nu le permiteţi copiilor să
se apropie. Aşteptaţi cel puţin 30 de minute
înainte de a îndepărta reziduurile.

Cuptorul este dotat cu funcţia de curăţare automată
pirolitică. Cuptorul se încălzeşte la aprox. 430-480 °C,
arzând impurităţile existente. Este posibil să se
genereze fum puternic. Asiguraţi o ventilare adecvată.
Se recomandă curăţarea pirolitică la fiecare cca. 10
utilizări ale cuptorului.
1. Scoateţi toate accesoriile din cuptor. La modele cu
grilaj lateral; nu uitaţi să scoateţi grilajele laterale.
Dacă produsul dvs. este echipat cu un accesoriu de
protecţie împotriva focului (Rezistent în condiţii de
auto-curăţare la temperaturi înalte), nu trebuie să
îndepărtaţi aceste accesorii din cuptor.
2. Înainte de ciclul de curăţare, curăţaţi suprafeţele
exterioare şi interioare cu o cârpă umedă.
Nu curăţaţi garnitura uşii.
Garnitura din fibră de sticlă este foarte
sensibilă şi se poate deteriora uşor.
Dacă garnitura uşii cuptorului este
deteriorată, înlocuiţi-o cu una nouă
obţinută de la un service autorizat.

3. "Pyrolysis" ("Piroliză")
Selectaţi funcţia
pirolitică (curăţare automată).
Este afişată durata de curăţare automată. Această
durată nu poate fi reglată.
Sfârşitul ciclului de curăţare automată poate fi reglat.
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când este afişat simbolul de blocare
.
5. După terminarea ciclului de curăţare, îndepărtaţi
reziduurile folosind apă cu oţet.
6. Cuptorul va emite un avertisment audio la
finalizarea procesului de curăţare şi simbolul
Finalizare este afişat pe ecran.
7. După ce simbolul Finalizare este afişat finalizaţi
procesul prin setarea butoanelor de funcţie şi
temperatură la poziţia 0 (OPRITĂ).
8. Apăsaţi orice tastă pentru a opri alarma.
După ce simbolul "END-Finalizare"
dispare, dacă nu aţi selectat butoanele de
temperatură şi funcţie la poziţia 0 (OPRIT)
funcţia de piroliză începe din nou să
funcţioneze.

Funcţia de curăţare economică
Puteţi folosi funcţia de curăţare economic în cazul în
care cuptorul nu are prea mult murdărie.
1. Rotiţi butonul funcţiei şi butonul termostatului la
poziţia OFF.
2. Apăsaţi simbolul până când simbolul eco
apare pe afişaj.
» Simbolul "OFF" va apărea pe afişaj.
3. Activaţi modul economic prin apăsarea tastei .
» După ce blocarea tastelor este activată, simbolul
"ON" apare pe afişaj şi simbolul eco rămâne aprins.
4. Rotiţi butonul funcţie de
simbol.
Curăţare economică începe.
Dezactivarea modului economic
1. Rotiţi butonul funcţiei şi butonul termostatului la
poziţia OFF.
2. Apăsaţi simbolul până când simbolul eco
apare pe afişaj.
» Simbolul "ON" va apărea pe afişaj.
3. Dezactivati modul eco prin apasarea tastei .
» Simbolul "OFF" va fi afişat îndată ce blocarea
tastalor este dezactivată.
Curăţaţi uşa cuptorului.
Pentru curăţarea uşii cuptorului, folosiţi apă caldă cu
lichid de spălat vase, un burete sau o cârpă moale,
apoi ştergeţi-o cu o cârpă uscată.

Nu folosiţi substanţe de curăţare abrazive dure
sau palete metalice ascuţite pentru a curăţa
uşa cuptorului. Acestea pot zgâria suprafaţa şi
distruge sticla.

Demontarea uşii cuptorului
1. Deschideţi uşa frontală (1).
2. Deschideţi clemele balamalelor (2) stânga şi
dreapta apăsându-le conform figurii.

1
2
3

Demontaţi şuruburile din lateralele piesei de plastic
(spre 1).
Trageţi şi scoateţi piesa de plastic din partea
superioară a uşii frontale.

Uşă frontală
Balama
Cuptor

1
2
3
4

3. Închideţi uşa pe jumătate.
4. Demontaţi uşa trăgând-o în sus pentru a o scoate
din balamale.

Primul geam interior
Geam interior
Geam exterior
Plastic fantă geam-jos

Urmând indicaţiile din figură, ridicaţi uşor primul geam
interior (1) în direcţia A şi scoateţi-l în direcţia B.
Repetaţi aceeaşi operaţiune pentru a demonta geamul
interior (2).

Efectuaţi în ordine inversă etapele procesului
de demontare pentru a monta uşa. Nu uitaţi să
închideţi clemele balamalelor după montarea
la loc a uşii.

Demontarea geamului interior al uşii
(Această caracteristică este opţională. Este posibil
ca aceasta să nu existe la produsul dvs.)
Geamul interior al uşii cuptorului poate fi demontat
pentru curăţare.
Deschideţi uşa cuptorului.

Prima etapă de asamblare a uşii este montarea
geamului interior (2).
Urmând indicaţiile din figură, aşezaţi colţul decupat al
geamului în colţul decupat al fantei de plastic.
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Poziţia lămpii poate fi diferită faţă de figură.

Lampa utilizată în acest produs nu este
indicată pentru iluminatul camerei. Scopul
destinat al acestei lămpi este de a sprijini
utilizatorul în vizualizarea produselor
alimentare.

Geamul interior (2) trebuie montat în fanta de plastic
de lângă primul geam interior (1).
La montarea primului geam interior (1), asiguraţi-vă că
latura inscripţionată este orientată spre geamul interior.
Este importantă introducerea colţului inferior al
geamului în fanta de plastic inferioară.
Împingeţi piesa din plastic spre cadru până când auziţi
un clic. Fixaţi piesa din plastic introducând şuruburile
în fantele laterale.

Lămpile utilizate în acest produs trebuie să
reziste la condiții fizice extreme cum ar fi
temperaturi de peste 50 °C.

Dacă cuptorul dv. este dotat cu o lampă rotundă:
1. Deconectaţi produsul de la priză.
2. Rotiţi capacul de sticlă în sens contrar acelor de
ceasornic pentru a-l demonta.

Înlocuirea lămpii cuptorului
PERICOL:
Înainte de a înlocui lampa cuptorului, asiguraţivă că produsul este deconectat de la priză şi
răcit pentru a evita şocurile electrice.
Suprafeţele fierbinţi provoacă arsuri!

3. Dacă lampa cuptorului prezentată în figura de mai
jos este de tip (A), scoateţi-o prin rotirea indicată
şi înlocuiţi-o. Dacă este de tip (B), trageţi şi
scoateţi-o precum se indică în figură şi înlocuiţi-o.

Lampa cuptorului este un bec electric special,
care rezistă până la 300 °C. Vezi Specificaţii
tehnice, pagina 11 pentru detalii. Lămpile
pentru cuptor pot fi obţinute de la agenţii de
service autorizaţi.

4. Montaţi capacul din sticlă.
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7 Remedierea problemelor
Cuptorul emite aburi în timpul funcţionării..
• Ieşirea aburului în timpul funcţionării este normală. >>> Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Produsul emite zgomote metalice în timpul încălzirii şi răcirii.
• Când piesele de metal se încălzesc, se dilată şi pot emite zgomote. >>> Acest lucru nu reprezintă o

defecţiune.
Produsul nu funcţionează.
• Siguranţa reţelei electrice este defectă sau decuplată. >>> Verificaţi tabloul de siguranţe. Dacă este

cazul, înlocuiţi-le sau cuplaţi-le.
• Produsul nu este conectat la o priză (împământată). >>> Verificaţi conexiunea ştecherului.
Lampa cuptorului nu funcţionează.
• Lampa cuptorului este arsă. >>> Înlocuiţi lampa cuptorului.
• Pană de curent. >>> Verificaţi dacă priza este alimentată. Verificaţi tabloul de siguranţe. Dacă

este cazul, înlocuiţi-le sau cuplaţi-le.
Cuptorul nu se încălzeşte.
• Este posibil să nu fie setat pe o anumită funcţie de preparare şi/sau pe o anumită temperatură. >>>
•

Setaţi cuptorul pe o anumită funcţie de preparare şi/sau pe o anumită temperatură.
În cazul modelelor dotate cu ceas, acesta nu este reglat. >>> Reglaţi ora.

•

(În produsele cu cuptor de microunde, cronometrul controlează doar cuptorul cu microunde.)
Pană de curent. >>> Verificaţi dacă priza este alimentată. Verificaţi tabloul de siguranţe. Dacă

este cazul, înlocuiţi-le sau cuplaţi-le.
(Pentru modelele cu ceas) Afişajul ceasului clipeşte sau simbolul ceasului este aprins.
• A intervenit o pană de curent. >>> Reglaţi ora / Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
• Numele sau parola reţelei dvs. este posibil să se fi schimbat. >>> Stabiliţi conexiunea repetând paşii

pentru „Instalarea HomeWhiz” din manual.
Nu cere parolă la „Instalare HomeWhiz: Pornită”
Dacă instrucţiunile din această secţiune nu vau ajutat să remediaţi problema, contactaţi
agentul de service autorizat sau dealerul de la
care aţi cumpărat produsul. Nu încercaţi să
reparaţi pe cont propriu produsul defect.
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