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Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul nostru web: docs.kitchenaid.eu

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA

SIGURANŢA ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ
În acest manual şi pe aparat, sunt prezente avertizări importante referitoare la 
siguranţă, care trebuie citite şi respectate întotdeauna.

Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranţă, care vă 
avertizează în ceea ce priveşte riscurile potenţiale pentru utilizatori 
şi pentru celelalte persoane. Toate avertismentele privind siguranţa 
sunt precedate de simbolul pentru pericol şi de textul prezentat aici:

  PERICOL Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu 
este evitată, va cauza vătămări grave.

 AVERTISMENT Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu 
este evitată, ar putea cauza vătămări 
grave.

Toate avertismentele privind siguranţa prezintă detalii 
specifice despre riscul potenţial existent şi indică 
modalităţi de a reduce riscul de rănire, de deteriorare şi de 
electrocutare, care pot rezulta în urma utilizării 
necorespunzătoare a aparatului. Respectaţi cu stricteţe 
următoarele instrucţiuni:
• Păstraţi aceste instrucţiuni la îndemână pentru a le 
consulta şi pe viitor

• Folosiţi mănuşi de protecţie când efectuaţi toate 
operaţiunile de despachetare şi instalare.

• Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie efectuate 
de două sau mai multe persoane.

• Aparatul trebuie să rămână deconectat de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică înainte de efectuarea 
oricărei operaţii de instalare.

• Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către 
un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile 
producătorului şi cu reglementările locale privind 
siguranţa. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a 
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aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este 
indicat în mod expres în manualul de utilizare.

• Înlocuirea cablurilor de alimentare trebuie să fie efectuată 
de către un electrician calificat. Contactaţi un serviciu de 
asistenţă tehnică post-vânzare autorizat.

• Împământarea aparatului este obligatorie.
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung 
pentru a putea conecta aparatul la reţeaua de alimentare 
cu energie electrică, după ce a fost încastrat în mobilă.

• Pentru ca instalarea să fie în conformitate cu normele de 
siguranţă în vigoare, este necesar un întrerupător 
omnipolar cu o distanţă de minim 3 mm între contacte.

• Nu utilizaţi adaptoare de priză multiple în cazul în care 
cuptorul este prevăzut cu un ştecher.

• Nu folosiţi prelungitoare sau adaptoare multiple pentru 
prize.

• Nu racordaţi aparatul la o priză care poate fi acţionată 
printr-o telecomandă sau printr-un temporizator.

• După finalizarea instalării, componentele electrice nu 
trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.

• Nu atingeţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului umede şi 
nu-l utilizaţi când sunteţi desculţi.

• Acest aparat este destinat în exclusivitate uzului casnic, 
pentru prepararea alimentelor. Nu este permisă nicio altă 
utilizare (de exemplu, încălzirea încăperilor).  
Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru 
vătămările corporale suferite de persoane sau animale, 
respectiv pentru daunele asupra bunurilor, rezultate din 
nerespectarea recomandărilor şi măsurilor de precauţie.

• Aparatul şi părţile sale accesibile se înfierbântă în timpul 
utilizării.
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• Trebuie evitată atingerea rezistenţelor.
• Copiii foarte mici (0-3 ani) şi mici (3-8 ani) trebuie ţinuţi la 
distanţă, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi în 
permanenţă.

• Copiii cu vârsta de 8 ani şi peste şi persoanele cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă şi 
cunoştinţe pot folosi acest aparat doar dacă sunt 
supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea 
în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile implicate. 
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operaţiile de 
curăţare şi întreţinere care îi revin utilizatorului nu trebuie 
efectuate de copii fără supraveghere.

• În timpul utilizării şi după aceea, nu atingeţi rezistenţele 
sau suprafeţele interne ale aparatului, deoarece acestea 
pot provoca arsuri. Aveţi grijă ca aparatul să nu intre în 
contact cu lavete sau cu alte materiale inflamabile până 
când nu s-au răcit complet toate componentele acestuia.

• Când aţi terminat de gătit aveţi grijă ca, înainte de a umbla 
în cuptor, să deschideţi uşa aparatului astfel încât să lăsaţi 
aerul fierbinte sau aburii să iasă treptat din acesta. Când 
uşa aparatului este închisă, aerul fierbinte este evacuat 
prin deschiderea de deasupra panoului de comandă. Nu 
blocaţi deschiderile de ventilare.

• Folosiţi mănuşi de protecţie pentru a scoate tăvile şi 
accesoriile, având grijă să nu atingeţi rezistenţele.

• Nu amplasaţi materiale inflamabile în aparat sau în 
apropierea acestuia: aparatul ar putea lua foc dacă este 
pus în funcţiune accidental.

• Nu încălziţi şi nu gătiţi în aparat alimente care se află în 
borcane sau în recipiente sigilate.

• Presiunea care se dezvoltă în interior poate determina 
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explozia borcanului, deteriorând aparatul.
• Nu folosiţi recipiente fabricate din materiale sintetice.
• Grăsimile şi uleiurile supraîncălzite se aprind uşor. 
Supravegheaţi prepararea alimentelor care conţin multă 
grăsime şi mult ulei.

• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul 
deshidratării alimentelor.

• Dacă utilizaţi băuturi alcoolice când gătiţi (de exemplu, 
rom, coniac, vin), reţineţi că alcoolul se evaporă la 
temperaturi ridicate. Prin urmare, există riscul ca vaporii 
emanaţi de alcool să ia foc atunci când intră în contact cu 
rezistenţa electrică.

• Grăsimile şi uleiurile supraîncălzite se aprind uşor. Fiţi 
întotdeauna atenţi când preparaţi alimente bogate în 
grăsimi, ulei sau alcool (de exemplu rom, coniac, vin).

• Nu folosiţi niciodată aparate de curăţat cu aburi.
• Folosiţi exclusiv sonda de temperatură recomandată 
pentru acest cuptor.

• Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau răzuitoare 
metalice ascuţite pentru a curăţa uşa din sticlă a 
cuptorului; acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate 
duce la spargerea sticlei.

• Înainte de a înlocui becul, asiguraţi-vă că aparatul este 
oprit, pentru a evita posibilitatea electrocutării.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE
• Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi 

aparatul respectând normele locale privind eliminarea deşeurilor. Înainte de a 
elimina aparatul, tăiaţi cablul de alimentare, astfel încât aparatul să nu mai poată 
fi racordat la reţeaua electrică.

• Pentru informaţii suplimentare privind tratarea, valorificarea şi reciclarea 
aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente, serviciul de 
colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
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Eliminarea ambalajului

• Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi 
este marcat cu simbolul reciclării ( )

• Diferitele componente ale ambalajului trebuie 
eliminate în mod responsabil, respectând 
reglementările autorităţilor locale privind 
eliminarea deşeurilor.

Recomandări privind economisirea energiei

• Preîncălziţi cuptorul cu microunde numai dacă 
acest lucru este specificat în tabelul cu informaţii 
despre preparare sau în reţetă.

• Folosiţi forme de copt închise la culoare, lăcuite 
sau emailate, pentru că absorb căldura mai bine.

Eliminarea produsului uzat

• Acest aparat este marcat în conformitate cu 
Directiva europeană 2012/19/UE privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE).

• Asigurându-vă că acest produs este eliminat în 
mod corect, contribuiţi la prevenirea 
potenţialelor consecinţe negative asupra 
mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor, 
consecinţe care ar putea fi cauzate de eliminarea 
necorespunzătoare a acestui produs.

• Simbolul  de pe produs sau de pe 
documentele care îl însoţesc indică faptul că 
acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu 
menajer, ci trebuie predat la centrul de colectare 
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor 
electrice şi electronice.

Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător

După despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că 
acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului şi 
că uşa acestuia se închide corespunzător.

Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul sau 
cel mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică 
post-vânzare.

Pentru a evita deteriorările, scoateţi aparatul de pe 
suportul din polistiren numai în momentul 
instalării.

Este interzisă efectuarea operaţiilor de instalare de 
către copii. Nu lăsaţi copiii să se apropie de aparat 
în timpul instalării. Nu lăsaţi ambalajele (saci din 
plastic, bucăţi de polistiren etc.) la îndemâna 
copiilor, în timpul şi după instalarea aparatului.

Instalarea

Atunci când instalaţi aparatul, respectaţi 
instrucţiunile de montare furnizate separat.

Montarea aparatului
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Verificaţi dacă tensiunea specificată pe plăcuţa cu 
date tehnice corespunde cu tensiunea din 
locuinţă.

Înainte de montare, asiguraţi-vă că interiorul 
cuptorului este gol.

Asiguraţi-vă că aparatul nu este deteriorat. 
Verificaţi dacă uşa cuptorului cu microunde se 
închide bine în suportul său şi dacă garnitura 
interioară a uşii nu este deteriorată. Goliţi cuptorul 
şi curăţaţi interiorul acestuia utilizând o lavetă 
moale şi umedă.

Nu puneţi în funcţiune acest aparat dacă a fost 
avariat cablul de alimentare, dacă nu funcţionează 
corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a 
căzut pe jos. Nu introduceţi în apă cablul de 
alimentare. Menţineţi cablul la distanţă de 
suprafeţele fierbinţi.

În cazul în care cablul de alimentare este prea scurt 
sau deteriorat, acesta trebuie înlocuit. Înlocuirea 
cablului de alimentare trebuie să fie efectuată 
exclusiv de către un tehnician calificat, în 
conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu 
reglementările în vigoare referitoare la siguranţă. 
Contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică 
post-vânzare autorizat.

Pentru ca instalarea să fie în conformitate cu 
normele de siguranţă în vigoare, este necesar un 
întrerupător omnipolar cu o distanţă de minim 3 
mm între contacte.

Înainte de racordarea la reţeaua de energie electrică

Aparatul poate fi utilizat doar dacă uşa cuptorului 
este bine închisă.

Împământarea acestui aparat este obligatorie. 
Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru accidentele suferite de persoane sau 
animale sau pentru deteriorarea bunurilor 
provocate de nerespectarea acestei cerinţe.

Producătorul nu este responsabil pentru 
problemele cauzate de nerespectarea de către 
utilizator a acestor instrucţiuni.

După racordare

1. DeschiDeţi uşa, scoateţi accesoriile şi asiguraţi-vă 
că cuptorul este gol. clătiţi rezervorul De apă 
utilizând apă de la robinet (fără detergent) şi 
apoi umpleţi-l până la marcajul „MAX”. 
culisaţi rezervorul De apă în locaşul aferent până 
când se cuplează în punctul de contact şi se 
aşează ferm în poziţie.

2. rulaţi funcţia De calibrare şi urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran. 
notă 
pompa De apă responsabilă cu umplerea şi golirea 
boilerului cu aburi este acum activată. Iniţial, 
sunetele produse în timpul pompării aerului vor 
fi mai puternice, însă se vor diminua atunci când 
pompa este reumplută cu apă. 

acest lucru este normal şi nu trebuie să vă 
alarmeze. 
După calibrare, lăsaţi cuptorul să se răcească la 
temperatura camerei şi apoi ştergeţi bine zonele 
umede, dacă există. 
Goliţi rezervorul De apă şi lăsaţi-l să se usuce 
înainte de a-l utiliza din nou.

Înainte de prima utilizare
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ASPECTE GENERALE

există mai multe accesorii disponibile pe piaţă. Înainte de a le 
achiziţiona, asiguraţi-vă că sunt adecvate pentru prepararea 
cu aburi şi aer fierbinte.

amplasaţi un recipient pe grătarul metalic. Acesta poate susţine 
greutăţi mai mari decât tava de copt sau tava de preparare la 
aburi.

asiGuraţi-vă că există un spaţiu de cel puţin 30 mm între 
marginea superioară a recipientului şi pavilionul din interiorul 
cuptorului pentru a permite pătrunderea unui volum 
suficient de aburi în recipient.

ALEGEREA RECIPIENTULUI DE PREPARARE

utilizaţi recipiente De preparare perforate ori de câte ori este 
posibil, de exemplu, pentru prepararea legumelor. Astfel, 
aburul are acces liber către alimente din toate părţile, iar 
acestea sunt gătite uniform.

aburul ajunGe cu uşurinţă în spaţiul dintre bucăţile mari de 
alimente, cum ar fi cartofii de dimensiuni mari. Acest lucru 
asigură prepararea uniformă şi eficientă a alimentelor. 
Permite finalizarea preparării unei cantităţi mari de alimente 
în acelaşi interval de timp ca şi în cazul unei cantităţi mai mici. 
Amplasarea (distanţarea) alimentelor pentru a facilita accesul 
uniform şi uşor al aburilor la fiecare aliment în parte permite 
prepararea unor cantităţi mai mici în acelaşi interval de timp.

felurile De mâncare mai compacte, cum ar fi sufleurile sau cele 
care necesită coacere, sau alimente precum mazărea sau 
firele de sparanghel, între care există foarte puţin spaţiu sau 
chiar deloc, vor necesita o durată mai mare de preparare 
deoarece aburul dispune de mai puţin spaţiu de pătrundere.

BURETELE

buretele furnizat este destinat ştergerii condensului rezidual 
care se poate forma în cuptorul răcit după prepararea 
alimentelor. Este important să lăsaţi cuptorul să se răcească, 
pentru a evita opărirea.

GRĂTAR METALIC

Grătarul metalic permite circularea aerului fierbinte în jurul 
alimentelor. Amplasaţi 
alimentele direct pe acesta sau 
folosiţi-l ca suport pentru oale, 
forme pentru prăjituri şi alte 
recipiente de preparare.

Când puneţi alimentele direct pe grătarul metalic, amplasaţi 
sub acesta tava de copt şi de colectare a grăsimii scurse.

TAVA DE COPT ŞI DE COLECTARE A GRĂSIMII SCURSE

amplasaţi tava De copt şi De colectare a Grăsimii scurse sub grătarul 
metalic şi tava de preparare la aburi. Aceasta poate fi utilizată, 
de asemenea, ca o ustensilă de gătit sau ca tavă de copt.

tava De copt şi De colectare a 
Grăsimii scurse este utilizată 
pentru a colecta picăturile de 
lichid şi particulele de 
alimente care de obicei 
pătează şi murdăresc 
interiorul cuptorului. Evitaţi amplasarea recipientelor direct 
pe baza cuptorului.

Tava de preparare la aburi

utilizaţi tava De preparare la aburi în cazul alimentelor precum 
peştele, legumele şi cartofii.

folosiţi cuptorul fără tava pentru 
preparare la aburi în cazul 
alimentelor precum orezul şi 
cerealele.

REZERVOR DE APĂ

rezervorul De apă este amplasat în spatele uşii şi este accesibil 
imediat ce uşa este deschisă.

toate funcţiile De preparare, cu excepţia 
funcţiei Aer forţat, necesită un rezervor de 
apă plin.

umpleţi rezervorul De apă cu apă de la robinet 
până la marcajul „MAX”.

folosiţi numai apă proaspătă de la robinet sau 
apă plată îmbuteliată. Nu introduceţi niciodată apă distilată 
sau filtrată sau vreun alt tip de lichide în rezervorul de apă.

 este important să Goliţi rezervorul De apă După fiecare 
utilizare. Această operaţiune trebuie efectuată din motive de 
igienă. De asemenea, astfel se previne formarea de condens 
în interiorul aparatului.

Scoateţi cu Grijă (adică uşor, pentru a nu vărsa conţinutul) 
rezervorul de apă din compartimentul său. Menţineţi-l într-o 
poziţie orizontală pentru a permite apei rămase să se scurgă 
din locaşul supapei.

SONDA

Folosiţi exclusiv sonda de 
temperatură recomandată 
pentru acest cuptor.

sonDa este concepută pentru a 
măsura temperatura internă a 
preparatului dumneavoastră, 
cuprinsă între 30 °C şi 100 °C. 
Imediat ce este atinsă temperatura 
setată, aparatul se opreşte, iar pe 
afişaj apare mesajul „Temperature 
reached”.

nu introDuceţi nicioDată sonda în apă atunci când o curăţaţi. 
După utilizare, ştergeţi-o pur şi simplu folosind o lavetă 
umedă sau un prosop de hârtie.

Accesorii
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1. introDuceţi sonDa De 
temperatură în preparat cât 
timp încă se află pe blatul 
din bucătărie. 
 
 
asiGuraţi-vă că sonda 
este introdusă cât mai 
adânc posibil în 
preparat. Acest lucru va 
garanta o redare mai 
exactă a temperaturii. 
 

2. introDuceţi alimentele 
pregătite în cuptor. 

3. ÎnDepărtaţi capacul sonDei şi 
conectaţi-o la priza din perete, 
asigurându-vă că nu a fost prins 
cablul nici după închiderea uşii 
cuptorului. Curentul lipseşte 
atât de la priză, cât şi de la 
ştecherul sondei.

TEMPERATURA PENTRU PREPARARE

În mod normal, sonDa De 
temperatură trebuie introdusă 
astfel încât vârful să fie 
poziţionat în cea mai groasă 
parte a alimentului, aceasta fiind 
partea care necesită cel mai 
îndelungat timp de încălzire.

vârful sonDei nu trebuie să 
atingă niciun os pe care l-ar 
putea conţine alimentul.

De asemenea, evitaţi să 
introduceţi sonda în zonele cu 
grăsime ale alimentului deoarece acestea se încălzesc 
mai repede, fiind redate temperaturi finale eronate.

Dacă este posibil, sonda trebuie poziţionată astfel 
încât vârful să nu atingă pereţii sau partea inferioară a 
vasului de gătit.

temperatura setată trebuie să devină mai ridicată 
decât temperatura actuală a alimentului.

nu este posibilă utilizarea sondei atunci când preparaţi 
deserturi, gem sau marmeladă, sau feluri de mâncare 
care trebuie coapte sau fierte înăbuşit pentru mult 
timp. Acest lucru se datorează faptului că cea mai 
ridicată temperatură care poate fi setată este de 
100 °C. 

nu introDuceţi nicioDată sonda în apă atunci când o 
curăţaţi. După utilizare, nu trebuie decât să o ştergeţi 
folosind o lavetă curată şi umedă sau un prosop de 
hârtie.

cuptorul nu trebuie utilizat cu sonda de temperatură în 
interior dacă aceasta nu este conectată la cuptor.

În caz contrar, veţi deteriora sonda.

utilizaţi numai sonDa pentru alimente furnizată sau 
recomandată de serviciul de asistenţă tehnică 
post-vânzare. Celelalte mărci de pe piaţă nu vor oferi 
rezultate adecvate şi vă pot deteriora cuptorul.

CARNE DE PUI

atunci cânD utilizaţi sonDa în 
cazul fripturii de pui, vârful 
acesteia trebuie poziţionat în 
cea mai densa parte a puiului, 
adică pe partea interioară a 
pulpei, în spatele acesteia. 
Aceasta nu trebuie să atingă niciun os.

CARNE DE MIEL

atunci cânD Gătiţi o pulpă 
De miel, introduceţi vârful 
sondei în cea mai densa 
parte, astfel încât să nu 
atingă osul.

CARNE DE PORC

atunci cânD Gătiţi carne De 
porc, de exemplu spată 
de porc, jambon, but 
etc., sonda trebuie 
introdusă în „capătul” 
bucăţii de carne şi nu în 
stratul de grăsime de la suprafaţă. Evitaţi să 
introduceţi vârful sondei în zonele cu grăsime ale 
cărnii de porc.

PEŞTE

sonDa poate fi utilizată 
atunci preparaţi un peşte 
mare, ÎntreG, precum 
ştiuca sau somonul. 
Introduceţi vârful sondei 
în cea mai groasă parte, nu prea aproape de şira 
spinării.

Amplasarea sondei
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Caracteristicile aparatului

 

 
 

  

 

q

e

r

w

 Intrare aburi Senzorul de temperatură
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Buton multifuncţional
Buton PORNIRE/OPRIRE/Pauză

Afişaj digital

Butonul Înapoi

Buton de reglare

Butonul OK
Butonul Start

Calibrate
Language

Time

Appliance and display settings
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Key Lock (Blocarea tastelor)

19:30

q q
1. apăsaţi simultan butoanele Înapoi şi oK şi ţineţi-le apăsate până cânD se emit Două 

semnale sonore (timp De 3 secunDe). 

utilizaţi această funcţie pentru a împiedica copiii să utilizeze cuptorul 
nesupravegheaţi.

atunci cânD blocarea este activă, niciunul dintre butoane nu reacţionează.

atenţie: Aceste butoane funcţionează împreună numai atunci 
când cuptorul este OPRIT.

un mesaj De confirmare este afişat timp de 3 secunde înaintea 
revenirii la afişajul anterior.

blocarea tastelor este Dezactivată în acelaşi mod în care a fost 
activată.

q

Key lock  
has been activated

Key lock  
has been deactivated

Mesaje

În cazul utilizării unor funcţii, cuptorul se poate opri şi vă solicită să efectuaţi o acţiune sau vă indică doar ce 
accesorii să utilizaţi.

Dacă apare un mesaj:

 - Deschideţi uşa (dacă este necesar).

 - Efectuaţi acţiunea (dacă este necesar).

 - Închideţi uşa şi reporniţi cuptorul, apăsând butonul „Start”.

25%

Remove and empty container
Press OK when done

Draining boiler

Cooking nearly finished
Please check on food.

Empty and refill container

Please stir food

Please turn food

Do not open oven door  
during calibration
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Shortcuts

q we t
r

Shortcuts

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul 
„Shortcuts” pe afişaj.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege comanda 
dumneavoastră rapidă favorită. Cea mai frecvent folosită 
funcţie este preselectată.

3. apăsaţi butonul oK pentru a confirma selecţia.

4. rotiţi butonul De reGlare/oK pentru a efectua reglajele necesare.

5. apăsaţi butonul start.

pentru a permite utilizarea mai uşoară, cuptorul întocmeşte automat 
o listă cu comenzile dumneavoastră rapide favorite pe care le 
puteţi folosi.

cânD Începeţi să utilizaţi cuptorul, lista constă din 10 poziţii goale 
marcate „Shortcuts”. Pe măsură ce utilizaţi cuptorul, acesta va completa automat lista cu comenzile rapide 
ale funcţiilor cel mai frecvent utilizate de dumneavoastră.

cânD accesaţi meniul De comenzi rapiDe, funcţia utilizată cel mai des va fi preselectată şi indicată ca nr. 1.

notă: ordinea funcţiilor prezentate în meniul de comenzi rapide se va modifica automat în funcţie de 
obiceiurile dumneavoastră culinare.

Shortcuts
Shortcuts
Shortcuts

Your most used cooking functions

Bread
Shortcuts

Your most used cooking functions

French fries
Bread

Shortcuts

Your most used cooking functions
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PORNIRE/OPRIRE/Pauză

aparatul este pornit/oprit sau Întrerupt folosind butonul PORNIRE/OPRIRE.

cânD aparatul este pornit, toate butoanele funcţionează normal şi ceasul în format 24 de ore nu este 
afişat.

cânD aparatul este oprit, poate fi folosit un singur buton. Numai butonul OK (consultaţi Cronometrul de 
bucătărie) va funcţiona. Ceasul în format de 24 de ore este afişat.

notă: Funcţionarea cuptorului poate fi diferită faţă de cea descrisă mai sus, în funcţie de activarea sau 
dezactivarea funcţiei ECO (consultaţi ECO, pentru mai multe informaţii).

Descrierile Din aceste instrucţiuni De utilizare vizează cazul în care cuptorul este PORNIT.

Cronometru de bucătărie

00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

w erq
Turn +/-  to set timer,  to start

1. opriţi cuptorul prin rotirea butonului multifuncţional în poziţia zero sau prin apăsarea butonului 
PORNIRE/OPRIRE.

2. apăsaţi butonul oK.

3. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta durata dorită a temporizatorului.

4. apăsaţi butonul oK pentru a porni numărătoarea inversă a cronometrului.

utilizaţi această funcţie atunci când doriţi ca cronometrul de 
bucătărie să măsoare durata de timp exactă în diverse scopuri, 
precum perioada de repaus pentru fripturi şi durata de preparare 
pe plită.

această funcţie este Disponibilă Doar când cuptorul este oprit sau în 
modul Standby.

un semnal acustic va fi emis atunci când temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă.

prin apăsarea butonului De oprire înainte de finalizarea cronometrării duratei de timp se va opri 
temporizatorul.

Timer

Turn +  to prolong,      to switch off



16

Modificarea setărilor

weq
Settings

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul „Settings”.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege una din setările pentru reglare.

 

cânD aparatul este conectat pentru prima Dată la curent, vă va solicita să setaţi limba şi ceasul în format de 24 
de ore.

După o căDere De curent, ceasul va clipi şi va fi necesară resetarea orei.

cuptorul Dumneavoastră este dotat cu mai multe funcţii care pot fi reglate conform dorinţei 
dumneavoastră.

Language (Limba)

1. apăsaţi butonul oK

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege una din limbile disponibile.

3. apăsaţi butonul oK din nou pentru a confirma modificarea.

q we

Calibrate

Language

Time

Appliance and display settings

Türkçe

English
Français

Please select language

Language  
has been set
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Reglarea ceasului

qwr e

Brightness
Time

Volume

Appliance and display settings

1. rotiţi butonul De reGlare până când apare mesajul „Time”.

2. apăsaţi butonul oK. (Cifrele clipesc).

3. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta ceasul în format de 24 de ore.

4. apăsaţi butonul oK din nou pentru a confirma modificarea.

ceasul este reGlat şi este În funcţiune.

 

Turn +/- to set time,  when done.

 

12 : 30
(HH)     (MM) 

Turn +/- to set time,  when done.

Time  
has been set

Brightness (Luminozitate)

qw
r e

Time
Brightness

Volume

Appliance and display settings

1. rotiţi butonul De reGlare până când apare mesajul „Brightness”.

2. apăsaţi butonul oK.

3. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta nivelul de luminozitate 
potrivit preferinţelor dumneavoastră.

4. apăsaţi butonul oK din nou pentru a confirma selecţia.

Time  
has been set

High

Medium

Low

For normal living conditions
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Volume (Volum)

qwr e

Brightness
Volume

Eco mode

Appliance and display settings

1. rotiţi butonul De reGlare până când este afişat mesajul 
„Volume”.

2. apăsaţi butonul oK.

3. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta volumul pe ridicat, 
mediu, redus sau pentru a întrerupe sunetul.

4. apăsaţi butonul oK din nou pentru a confirma modificarea.

Volume  
has been set

High

Medium

Low

For normal living conditions

Eco

qwr e

Volume
Eco mode
Calibrate

Appliance and display settings

1. rotiţi butonul De reGlare până când este afişat mesajul „Eco 
Mode”.

2. apăsaţi butonul oK.

3. rotiţi butonul De reGlare pentru a activa sau dezactiva setarea 
ECO.

4. apăsaţi butonul oK din nou pentru a confirma modificarea.

cânD este activată setarea eco, afişajul se va întuneca automat 
după un timp, pentru a economisi energie. Se va aprinde automat 
din nou când se apasă pe un buton sau când se deschide ușa.

cânD setarea este Dezactivată, afişajul nu se va stinge, iar ceasul va fi vizibil mereu, în formatul de 24 de ore.

Eco mode  
 has been set

q

w

e

OFF

ON

Minimal power consumption
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Calibrate

qw e

Eco mode
Calibrate
Language

Calibration of water boiling point

1. apăsaţi butonul oK. Este important să nu deschideţi uşa până 
când nu a fost finalizat întregul proces.

2. apăsaţi butonul oK.

3. apăsaţi butonul start.

Înainte De a utiliza această funcţie,  
asiGuraţi-vă că rezervorul de apă este plin cu apă proaspătă de la 
robinet.

 

calibrarea

temperatura De fierbere a apei depinde de presiunea aerului. Aceasta fierbe mai uşor la altitudini care 
depăşesc nivelul mării.

În timpul calibrării, aparatul este configurat automat la coeficientul de presiune curent din locaţia actuală. 
Se poate determina producerea unui volum mai mare de aburi decât cel obişnuit – acest lucru este normal.

 

După calibrare

lăsaţi cuptorul să se răcească şi ştergeţi bine părţile umede.

recalibrarea

De obicei, calibrarea este efectuată o singură dată, lucru care ar trebui să fie suficient în cazul în care 
cuptorul este instalat permanent într-o locuinţă.

cu toate acestea, dacă aţi instalat aparatul într-o locuinţă mobilă sau similară, dacă v-aţi mutat într-un alt 
oraş sau dacă aţi schimbat altitudinea în care a fost instalată, acesta trebuie recalibrat înainte de utilizare.

Do not open oven door  
during calibration

Do not open oven door  
during calibration

00:10 
COOK TIME

14:22 
END TIME

Pe durata preparării

oDată ce a Început procesul De preparare:

Durata poate fi crescută cu uşurinţă, în etape de câte 1 minut, prin apăsarea butonului Start. 
Fiecare apăsare suplimentară va creşte durata.

prin rotirea butonului De reGlare, puteţi comuta între 
parametri pentru a-l selecta pe cel pe care doriţi să-l 
modificaţi.

prin apăsarea butonului oK se selectează şi activează 
modificarea (clipeşte). Utilizaţi butoanele sus/jos pentru a 
modifica setarea dumneavoastră.

apăsaţi butonul oK Din nou pentru a confirma selecţia. Cuptorul continuă automat cu noua setare.

prin apăsarea butonului Înapoi, puteţi reveni direct la ultimul parametru pe care l-aţi modificat.

200 g

00:70

High  
POWER

WEIGHT

COOK TIME
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Specials

q w
Specials

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul „Specials”.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege una din funcţiile speciale. Respectaţi instrucţiunile din capitolul 
separat pentru funcţii (de exemplu, Dospirea aluatului).

FUNCŢII SPECIALE

FUNCŢIE UTILIZARE RECOMANDATĂ

DOSPIREA ALUATULUI utilizată pentru a Dospi aluatul din interiorul cuptorului la o temperatură constantă de 
40 °C

CURĂŢARE CU ABURI utilizată pentru a clăti cuptorul.

DECALCIFIERE utilizată pentru a Decalcifia boilerul.

DRENARE Drenarea manuală a boilerului

DEZINFECTARE pentru Dezinfectarea biberoanelor sau borcanelor

IAURT pentru prepararea iaurtului

CONSERVARE pentru conservarea alimentelor, precum fructele şi legumele

Dough proving (Dospirea aluatului)

q
we

Descale
Proving

Preservation

For dough proving

1. apăsaţi butonul oK.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta timpul.

3. apăsaţi butonul start.

funcţia De Dospire este utilizată pentru dospirea aluatului. Această 
acţionează mult mai rapid decât în cazul dospirii la temperatura camerei.

 

Dospire

amplasaţi vasul cu aluat pe tava de colectare a grăsimii scurse, pe nivelul 1 sau 2. Acoperiţi-l cu o pânză 
pentru copt.

reDuceţi timpul De Dospire cu 1/3 în comparaţie cu reţeta tradiţională.

reDucerea perioaDelor De Dospire este recomandată deoarece temperatura ambientală este mai eficientă în 
interiorul decât în exteriorul cuptorului, adică temperatura camerei. Prin urmare, este necesar să opriţi 
prematur dospirea. În caz contrar, aluatul va continua să crească şi se va dospi prea mult. 

Proving

00:20 
COOK TIME

13:35 
END TIME

40 °C 
TEMPERATURE
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Steam cleaning

q we

Descale
Steam cleaning

Proving

For cleaning with steam

1. apăsaţi butonul oK/selectare.

2. respectaţi instrucţiunile de pe ecran.

3. apăsaţi butonul start.

funcţia De curăţare cu aburi este utilizată pentru a înmuia particulele de murdărie persistente şi pentru a 
face curăţarea mai uşoară.

utilizaţi-o În moD reGulat pentru a evita acumularea depunerilor de sare şi alte alimente acide care pot 
afecta oţelul. Dacă nu se menţine curăţenia, poate apărea rugină.

şterGeţi cuptorul cu ajutorul unei lavete după curăţare.

Steam cleaning 13:35 
END TIME
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Descaling

qw

Drain
Descaling
Proving

For descaling the boiler

1. apăsaţi butonul oK. (Cuptorul se pregăteşte acum pentru 
decalcifiere)

2. apăsaţi butonul oK după amplasarea rezervorului de apă cu 
soluţie de decalcifiere în locaşul său. Respectaţi indicaţiile de 
pe ecran. Nu întrerupeţi procesul până când nu a fost finalizat.

aparatul este Dotat cu un sistem care indică momentul în care este 
necesară decalcifierea cuptorului. Efectuaţi decalcifierea atunci 
când pe ecran apare mesajul „Descale is needed”. Înainte de a 
efectua decalcifierea, asiguraţi-vă că dispuneţi de suficientă 
soluţie de decalcifiere. Vă recomandăm să utilizaţi soluţia de 
decalcifiere „Wpro active’clean” adecvată pentru espressoare 
automate şi fierbătoare.

Decalcifierea Durează aproximativ ½ de oră, timp în care nu poate 
fi activată nicio funcţie de preparare. Un mesaj („Please 
remove...”) indică finalizarea operaţiei.

După Golirea rezervorului de apă, în sistem nu ar trebui să mai existe reziduuri, aparatul este decalcifiat 
corespunzător şi poate fi utilizat în siguranţă.

notă: oDată pornit, procesul de decalcifiere trebuie să fie întotdeauna finalizat.

cantitatea De soluţie De Decalcifiere

amestecaţi 1 litru de apă cu întregul conţinut al unei sticle pline (250 ml) de soluţie de decalcifiere „Wpro 
active’clean”. Dacă nu dispuneţi de soluţie de decalcifiere „Wpro active’clean”, folosiţi doar oţet alb.

Empty and refill  
container with descaler

Descaling

00:32 
PHASE TIME

11:10 
END TIME

1/3 
PHASE

Rinsing

00:06 
PHASE TIME

11:10 
END TIME

2/3 
PHASE

Empty and refill  
container with water

Descale is needed
Press  or  

Remove and empty container
Press OK when done
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Drain

q

Disinfection
Drain

Descale

Descale

1. apăsaţi butonul oK.

 

evacuarea manuală a boilerului poate fi efectuată pentru a vă 
asigura că nu a mai rămas apă reziduală în acesta pentru o 
anumită perioadă.

Dacă temperatura din boiler este prea ridicată, cuptorul nu va 
începe procesul de evacuare până când temperatura nu a scăzut 
sub 60 °C. Odată ce s-a răcit destul, va porni automat.

Preparing to empty boiler, Press  to cancell

21 °C

Please wait

Remove and empty container
Press OK when done

Draining boiler

Disinfection

q
w

e

Yoghurt
Disinfection

Drain

For disinfection of baby bottles

1. apăsaţi butonul oK.
2. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta timpul.
3. apăsaţi butonul start.

pentru Dezinfectarea biberoanelor şi a altor articole, cum ar fi borcanele, pentru conservare.
asiGuraţi-vă că articolele pe care doriţi să le dezinfectaţi sunt termorezistente şi că pot suporta o 
temperatură de 100 °C.
introDuceţi tava De copt şi De colectare a Grăsimii scurse sau Grătarul metalic pe nivelul 1. Aşezaţi articolele pe 
aceasta/acesta, lăsând un spaţiu adecvat între ele pentru a permite aburilor să pătrundă în toate părţile.
toate articolele vor fi dezasamblate până la cele mai mici componente pentru a permite aburilor să 
pătrundă în toate părţile.
uscaţi bine toate piesele înainte de a le reasambla.
notă:
este necesară o Durată De timp De minim 20 De minute pentru a obţine rezultate adecvate şi pentru a reveni la 
setările implicite din fabrică. Nu puteţi seta o durată de timp mai scurtă.
Durata De timp maximă este de 1½.
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Yoghurt
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Preservation
Yoghurt

Disinfection

For making of yoghurt

1. apăsaţi butonul oK.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a seta timpul.

3. apăsaţi butonul start.

pentru prepararea iaurtului. Dacă folosiţi lapte nepasteurizat, va trebui să îl încălziţi până la 90 °C şi să îl lăsaţi 
să se răcească până la sub 49 °C (nu permiteţi temperaturii să scadă sub 32 °C. 43 °C reprezintă temperatura 
optimă). În caz contrar, iaurtul nu se va prinde.

aDăuGaţi aproximativ 100 G de iaurt la temperatura camerei, cu o cultură de bacterii vii, la 1 litru de lapte 
integral. (Laptele şi iaurtul ar trebui să aibă acelaşi conţinut procentual de grăsime).

turnaţi amestecul în vase din sticlă cu dimensiuni pentru porţii egale (6-7). Acoperiţi bine fiecare vas cu un 
capac sau cu folie transparentă rezistentă la căldură. De asemenea, se pot folosi borcane speciale pentru 
iaurt.

aşezaţi vasele pe grătarul metalic din cuptor.

setaţi timpul la 5 ore. (Temperatura este setată din fabrică la 40 °C).

lăsaţi iaurtul să se răcească şi apoi puneţi-l în frigider timp de câteva ore înainte de servire. Va avea un 
termen de valabilitate de 1-2 săptămâni. Puteţi folosi o parte din el (aproximativ 100 g) pentru a prepara o 
altă serie în 5-7 zile.

 

notă: Pentru a nu introduce în mod accidental culturi de bacterii nedorite, este foarte important ca toate 
ustensilele şi borcanele să fie foarte curate atunci când preparaţi iaurt. Vă recomandăm să utilizaţi funcţia 
„DISINFECTION” pentru a steriliza recipientele etc. înainte de utilizare.

Yoghurt

03:00
COOK TIME

10:20
END TIME

40 °C 
TEMPERATURE
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Preservation
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Proving
Preservation

Yoghurt

For preservation of food

1. apăsaţi butonul oK.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta setarea care trebuie 
editată.

3. apăsaţi butonul oK pentru a confirma.

4. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.

5. apăsaţi butonul oK pentru a confirma. (Repetaţi etapele 2 şi 5, dacă este necesar).

6. apăsaţi butonul start.

pentru conservarea fructelor şi legumelor.

introDuceţi Grătarul metalic pe nivelul 2 şi tava de colectare a grăsimii scurse sub acesta. Aşezaţi borcanele 
pregătite pe grătarul metalic. Dacă borcanele sunt prea înalte, amplasaţi-le direct pe partea inferioară a 
tăvii de colectare a grăsimii scurse de pe nivelul 1.

folosiţi numai fructe şi legume de bună calitate. Borcanele pot fi curăţate cu ajutorul funcţiei de 
dezinfectare. Deschideţi uşa după finalizarea timpului de conservare, însă lăsaţi borcanele în cuptor până 
când au ajuns la temperatura camerei

CONSERVARE

ALIMENTE CANTITATE TIMP RECOMANDĂRI

LEGUME
Borcan de 1 litru 40 – 120 min Gătiţi În prealabil leGumele şi umpleţi borcanele 

conform descrierii pentru fructe. Turnaţi 
saramura.Borcan de ½ de litru 25 – 105 min

FRUCTE

Borcan de 1 litru 30 – 50 min
fructele coapte nu necesită o preparare 
prealabilă. Fructele tari trebuie preparate 
termic puţin în prealabil.

UMPLEŢI BORCANELE, dar lăsaţi un spaţiu 
liber de aproximativ 2 cm în partea superioară. 
Turnaţi siropul peste fructe.

Borcan de ½ de litru 15 – 35 min

Preservation

00:30
COOK TIME

10:48
END TIME

100 °C 
TEMPERATURE
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Sous vide
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Reheat
Sous vide
Specials

For sous vide reheating

1. rotiţi butonul multifuncţional.

2. rotiţi butonul De reGlare până când apare mesajul „Sous 
vide”.

3. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege una dintre funcţiile 
de preparare în vid.

4. apăsaţi butonul oK pentru a confirma.

5. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta alimentele.

6. apăsaţi butonul oK pentru a confirma. 
 
 

7. respectaţi instrucţiunile de pe ecran privind rezervorul de 
apă şi alte accesorii.

8. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta setarea care 
trebuie editată.

9. apăsaţi butonul oK pentru a confirma.

10. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.

11. apăsaţi butonul oK pentru a confirma. (Repetaţi paşii 9 şi 12, 
dacă este necesar).

12. apăsaţi butonul start.

 

utilizaţi ÎntotDeauna Grătarul metalic pentru a pune alimentele 
pe acesta şi pentru a permite aerului să circule în mod 
corespunzător în jurul alimentelor.

Reheat

Cook

See instructions for use for more information.

Salty cream

Whole meat

Chopped meat

See instructions for use for more information.

Whole meat

01:20 
COOK TIME

11:55 
END TIME

Please remember to fill container with tap water
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Reheat

utilizaţi această funcţie pentru a prepara alimentele precizate în tabelul de mai jos.

ALIMENTE DURATĂ DE PREPARARE ACCESORII

CONGELATE 1 min. – 4 ore

Grătar metalic pe nivelul 3

RĂCITE 1 min. – 4 ore

Cook (Preparare)

utilizaţi această funcţie pentru a prepara alimentele precizate în tabelul de mai jos.

ALIMENTE DURATĂ DE PREPARARE ACCESORII

BUCATĂ DE CARNE ÎNTREAGĂ 1 h 20 min. – 4 h

Grătar metalic pe nivelul 3

CARNE TĂIATĂ ÎN BUCĂŢI 45 min. – 4 ore

CARNE DE PASĂRE 45 min. – 4 ore

PEŞTE 40 min. – 4 ore

MOLUŞTE 30 min. – 4 ore

CRUSTACEE 28 min. – 4 ore

LEGUME 35 min. – 4 ore

FRUCTE 25 min. – 4 ore

CREMĂ DULCE 35 min. – 4 ore

SMÂNTÂNĂ 30 min. – 4 ore
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Steam defrost
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Steam defrost

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul Steam 
defrost .

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta setarea care trebuie 
editată.

3. apăsaţi butonul oK pentru a confirma.
4. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.
5. apăsaţi butonul oK pentru a confirma. (Repetaţi paşii 2 şi 4, dacă este necesar).
6. apăsaţi butonul start.

utilizaţi această funcţie pentru a decongela carne, carne de pasăre, peşte, legume, pâine şi fructe.

cânD DeconGelaţi, este mai bine să nu decongelaţi complet alimentele şi să permiteţi ca procesul să se 
termine pe durata perioadei de repaus.
perioaDa De repaus După DeconGelare Îmbunătăţeşte ÎntotDeauna rezultatul, deoarece temperatura va fi 
distribuită uniform în interiorul alimentelor.
introDuceţi pâinea cu tot cu ambalaj, pentru a evita umezirea acesteia.
introDuceţi alimente, precum carnea şi peştele, fără ambalaj, în tava de preparare la aburi de pe nivelul 3. 
Aşezaţi tava de colectare a grăsimii scurse dedesubt, pe nivelul 1, pentru a colecta apa rezultată în urma 
dezgheţării.
Întoarceţi alimentele la jumătatea procesului De DeconGelare, rearanjaţi şi separaţi bucăţile Deja DezGheţate.

ALIMENTE GREUTATE
DURATĂ DE 
DECONGELARE

PERIOADĂ DE 
REPAUS

TEMPERATURĂ

CARNE

TOCATĂ
500 g 25 – 30 min

30 – 35 min

60 °C

FELIATĂ 20 – 25 min

CÂRNAŢI FRIPŢI 450 g 10 – 15 min 10 – 15 min

CARNE DE 
PASĂRE

BUCATĂ ÎNTREAGĂ 1000 g 60 – 70 min 40 – 50 min

FILEURI
500 g

25 – 30 min 20 – 25 min

PULPE 30 – 35 min 25 – 30 min

PEŞTE

BUCATĂ ÎNTREAGĂ 600 g 30 – 40 min 25 – 30 min

FILEURI 300 g 10 – 15 min 10 – 15 min

CUBULEŢE 400 g 20 – 25 min 20 – 25 min

LEGUME
CUBULEŢE 300 g 25 – 30 min 20 – 25 min

BUCĂŢI 400 g 10 – 15 min 5 – 10 min

PÂINE

FRANZELĂ 500 g 15 – 20 min 25 – 30 min

FELII
250 g

8 – 12 min 5 – 10 min

CORNURI ŞI CHIFLE 10 – 12 min 5 – 10 min

PRĂJITURĂ 400 g 8 – 10 min 15 – 20 min

FRUCTE

AMESTEC 400 g 10 – 15 min 5 – 10 min

FRUCTE DE 
PĂDURE

250 g 5 – 8 min 3 – 5 min

Steam defrost

00:05
COOK TIME

14:31
END TIME

60 °C 
TEMPERATURE
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Reheat
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Reheat

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul „Reheat” pe afişaj.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta setarea care trebuie editată.

3. apăsaţi butonul oK pentru a confirma.

4. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.

5. apăsaţi butonul oK pentru a confirma. (Repetaţi paşii 2 şi 4, dacă este necesar).

6. apăsaţi butonul start.

utilizaţi această funcţie atunci când reîncălziţi 1 – 2 porţii de alimente reci sau la temperatura camerei.

 

cânD introDuceţi un preparat în frigider sau când pregătiţi o mâncare pentru a fi reîncălzită, aranjaţi 
alimentele mai groase şi mai dense în exteriorul tăvii, iar cele mai subţiri sau mai puţin dense în mijloc.

un timp De repaus De câteva minute Îmbunătăţeşte ÎntotDeauna rezultatele.

acoperiţi ÎntotDeauna alimentele atunci când utilizaţi această funcţie.

ALIMENTE RECI PORŢII
TIMP DE 
REÎNCĂLZIRE

TEMPERATURĂ RECOMANDĂRI

PLATOU CU ALIMENTE

1-2

18 – 25 min

100 °C

aşezaţi alimentele acoperite cu 
un capac sau cu folie 
transparentă rezistentă la 
căldură în tava de preparare 
la aburi de pe nivelul 3.

aşezaţi tava De colectare a 
Grăsimii scurse dedesubt, 
pentru a colecta apa.

SUPĂ 20 – 25 MIN

LEGUME 20 – 25 min

OREZ ŞI PASTE 15 – 20 min

BUCĂŢI DE CARTOFI 20 – 25 min

FELII DE CARNE 15 – 20 min

CARNE CU SOS 25 – 30 min

FILEURI DE PEŞTE 10 – 15 min
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00:20
COOK TIME

100 °C 
TEMPERATURE

15:53
END TIME

Steam

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul „Steam” pe afişaj.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta una dintre funcţii.

3. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.

4. DeciDeţi dacă doriţi să gătiţi cu sau fără sonda pentru alimente şi urmaţi procedura corespunzătoare de 
mai jos.

Dacă nu utilizaţi sonDa:

DeschiDeţi uşa, introduceţi alimentele.

5. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege setarea pe care doriţi să 
o modificaţi.

6. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.

7. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.

8. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma. 
(Repetaţi paşii 7 – 10, dacă este necesar).

9. apăsaţi butonul start.

Dacă utilizaţi sonDa:

DeschiDeţi uşa, introduceţi alimentele (sonda amplasată corect în 
aliment) şi conectaţi ştecherul sondei în priza din peretele 
cuptorului.

5. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege setarea pe care doriţi să 
o modificaţi.

6. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.

7. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.

8. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma. 
(Repetaţi paşii 7 – 10, dacă este necesar).

9. apăsaţi butonul start.

utilizaţi această funcţie pentru alimente, precum legumele, peştele, pentru stoarcerea fructelor şi opărire.

asiGuraţi-vă că s-a răcit cuptorul la mai puţin de 100 °C înainte de a utiliza această funcţie. Deschideţi uşa şi 
lăsaţi-l să se răcească.

Steam

00:20
COOK TIME

15:53
END TIME

100 °C 
TEMPERATURE

Steam

30 °C
FOOD PROBE

15:53
END TIME

100 °C 
TEMPERATURE
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Steam

ALIMENTE
TEMPERATURĂ 
°C

TIMP ACCESORII RECOMANDĂRI

SFECLĂ ROŞIE Mică

100 °C

50 – 60 min tavă De preparare la 
aburi pe nivelul 3

Tavă de colectare a 
grăsimii scurse, pe 
nivelul 1

VARZĂ ROŞIE

Feliată

30 – 35 min

VARZĂ ALBĂ 25 – 30 min

FASOLE ALBĂ
Înmuiată 
în apă

75 – 90 min
tavă De colectare a 
Grăsimii scurse pe 
nivelul 3

aDăuGaţi o cantitate Dublă 
de apă

PATE DE PEŞTE 75 – 80 °C

60 – 90 min

tavă De preparare la 
aburi pe nivelul 3

acoperiţi cu capac sau 
folie transparentă 
rezistentă la căldură

72 °C

OUĂ COAPTE 90 °C 20 – 25 min
tavă De colectare a 
Grăsimii scurse pe 
nivelul 3

GNOCCHI 90 – 100 °C 10 – 15 min

tavă De preparare la 
aburi pe nivelul 3

Tavă de colectare a 
grăsimii scurse, pe 
nivelul 1

introDuceţi ÎntotDeauna alimentele fără ambalaj în 
cuptor, cu excepţia cazului în care se specifică 
altfel.

Duratele De preparare sunt stabilite pentru un cuptor utilizat la 
temperatura camerei.
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Assisted mode (Modul asistat)
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AUTO
Assisted mode

1. rotiţi butonul multifuncţional până când apare mesajul 
„Assisted mode”.

2. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta clasa de alimente.
3. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.
4. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta alimentele.
5. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.
6. rotiţi butonul De reGlare pentru a selecta modalitatea de 

preparare „Food probe” sau „No food probe”.

Dacă nu utilizaţi sonDa:
DeschiDeţi uşa, introduceţi alimentele
7. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege setarea pe care doriţi să 

o modificaţi.
8. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.
9. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.
10. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma. 

(Repetaţi paşii 7 – 10, dacă este necesar).
11. apăsaţi butonul start.

Dacă utilizaţi sonDa:
DeschiDeţi uşa, introduceţi alimentele (sonda introdusă corect în 
aliment) şi conectaţi ştecherul sondei în priza din peretele 
cuptorului.
7. rotiţi butonul De reGlare pentru a alege setarea pe care doriţi să 

o modificaţi
8. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma.
9. rotiţi butonul De reGlare pentru a modifica setarea.
10. apăsaţi butonul oK/selectare pentru a confirma. 

(Repetaţi paşii 7 – 10, dacă este necesar).
11. apăsaţi butonul start. 

utilizaţi ÎntotDeauna Grătarul metalic pentru a pune alimentele pe acesta şi pentru a permite aerului să 
circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.
aşezaţi tava De colectare a Grăsimii scurse sub grătarul metalic sau tava de preparare la aburi pentru a colecta 
apa, grăsimea sau zeama care se scurge.

NO FOOD PROBE

FOOD PROBE

For probe assisted cooking

Roast beef

Roast pork

See instructions for use for more information.

Hotdog

Meat

Poultry

Bread/cakes

Roast beef

40:00
COOK TIME

16:11
END TIME

200 °C 
TEMPERATURE

Roast beef

55 °C
FOOD PROBE

200 °C 
TEMPERATURE
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ASPECTE GENERALE

 AVERTISMENT

 curăţarea este sinGura operaţie De Întreţinere 
necesară, în mod normal.

 prin nepăstrarea cuptorului curat, suprafaţa 
acestuia se poate deteriora, astfel putând fi 
afectată durata de viaţă a aparatului şi existând 
posibilitatea apariţiei de situaţii periculoase.

 nu utilizaţi bureţi abrazivi Din metal, substanţe 
abrazive De curăţare, bureţi de sârmă, lavete aspre 
etc. care pot deteriora panoul de comandă şi 
suprafeţele interioare şi exterioare ale cuptorului. 
Utilizaţi un burete îmbibat cu un detergent neutru 
sau un prosop de hârtie şi un o soluţie cu 
pulverizator pentru curăţarea geamurilor. 
Pulverizaţi pe prosopul de hârtie pentru curăţarea 
geamurilor.

nu pulverizaţi direct pe cuptor.

la intervale reGulate, în special dacă au fost vărsate 
lichide, scoateţi rafturile şi suporturile de rafturi şi 
curăţaţi interiorul cuptorului. Nu uitaţi de plafonul 
din interiorul cuptorului (care poate fi omis cu 
uşurinţă).

scoateţi, Goliţi şi uscaţi rezervorul de apă după 
fiecare utilizare.

sărurile sunt abrazive şi, dacă se depun în 
compartimentul de preparare, poate apărea rugină 
în anumite locuri. Sosurile acide, precum 
ketchupul, muştarul sau alimentele sărate, de 
exemplu carnea conservată, conţin cloruri şi acizi. 
Acestea afectează suprafeţele din oţel. Se 
recomandă curăţarea interiorului cuptorului răcit 
după fiecare utilizare.

Derulaţi funcţia De curăţare cu aburi în mod regulat 
pentru a optimiza şi facilita procesul de curăţare.

utilizaţi un DeterGent neutru, apă şi o lavetă moale 
pentru a curăţa suprafeţele interioare, partea 
frontală şi posterioară a uşii şi cadrul uşii.

 nu lăsaţi să se Depună particule De Grăsime sau de 
mâncare în jurul uşii şi al garniturii uşii. Păstrarea în 
stare neigienică a garniturii poate duce la 
deteriorarea unităţilor frontale sau adiacente, 
datorită faptului că uşa nu se închide 
corespunzător în timpul utilizării.

POT FI SPĂLATE ÎN MAŞINA DE SPĂLAT VASE

Grătar metalic

tava De copt şi De colectare a Grăsimii scurse

tava De preparare la aburi

suporturile rafturilor

Întreţinerea şi curăţarea
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DEMONTAREA SUPORTURILOR PENTRU RAFTURI

traGeţi/culisaţi 
suportul pentru raft 
în faţă pentru a-l 
decupla. Curăţaţi 
suporturile pentru 
rafturi şi pereţii 
interiori.

remontaţi-le 
culisându-le înapoi 
în clemele de pe 
pereţii interiori.

NU POT FI SPĂLATE ÎN MAŞINA DE SPĂLAT VASE

conDucta De apă

Demontaţi conDucta De apă de la rezervorul 
de apă pentru o curăţare mai uşoară. 
Ţineţi cont de faptul că nu se recomandă 
spălarea conductei în maşina de spălat 
vase.

rezervor De apă

rezervorul De apă nu poate fi 
spălat în maşina de spălat vase. 
Folosiţi un burete şi un detergent 
neutru.

Garnituri şi inele

aceste elemente care aparţin ansamblului becului 
nu pot fi spălate în maşina de spălat vase.

sonDa pentru alimente

sonDa pentru alimente nu poate 
fi spălată în maşina de spălat 
vase.

Sonda trebuie curăţată într-o 
soluţie de apă şi detergent 
neutru.

nu introDuceţi nicioDată sonda 
în apă atunci când o curăţaţi. 
După utilizare, nu trebuie decât 
să o ştergeţi folosind o lavetă 
curată şi umedă sau un prosop de hârtie.

nu utilizaţi bureţi De sârmă. Aceştia pot zgâria 
suprafaţa.

ÎNLOCUIREA BECULUI CUPTORULUI

 AVERTISMENT
pericol De electrocutare

Înainte De a Înlocui becul, asiGuraţi-vă că:

 - Aparatul este oprit.

 - Cablul de alimentare al aparatului este 
deconectat.

 - Siguranţele sunt scoase din tabloul electric de 
siguranţe sau că sunt dezactivate.

 - Aşezaţi o lavetă în partea inferioară a cuptorului 
pentru a proteja becul şi capacul din sticlă.

1. rotiţi capacul Din sticlă în sens antiorar pentru a-l 
desfileta.

 
  

 
   

2. Demontaţi garniturile şi inelul metalic şi curăţaţi 
capacul de sticlă.

3. Înlocuiţi vechiul bec cu unul cu halogen de 10 W, 
12 V, G4, rezistent la căldură (pentru cuptor).

4. remontaţi inelul şi garniturile la capacul din sticlă.

5. remontaţi ansamblul înfiletându-l în sens orar.

Întreţinerea şi curăţarea
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Date pentru testarea performanţelor de încălzire

În conformitate cu iec 60350.

comisia electrotehnică internaţională a elaborat un standard pentru testarea comparativă a performanţelor 
de încălzire ale diverselor cuptoare. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Testare Durată 
aproximativă

Temperatura Cuptor preîncălzit Accesorii

8.4.1 30 – 35 MIN 150 °C NU tava De copt şi De 
colectare a Grăsimii 

scurse

8.4.2 18 – 20 MIN 170 °C DA tava De copt şi De 
colectare a Grăsimii 

scurse

8.5.1 33 – 35 MIN 160 °C NU Grătar metalic

8.5.2 65 – 70 MIN 160‑170 °C DA Grătar metalic

Specificaţii tehnice

tensiune De alimentare 230 V/50 Hz

putere nominală De intrare 1450 W

siGuranţă 10 A

Dimensiuni exterioare (Î x l x a) 455 x 595 x 517

Dimensiuni interioare (Î x l x a) 236 x 372 x 360
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metoDa

Funcţia „Chef touch” este un sistem de preparare a 
alimentelor care au fost ambalate în vid în 
prealabil.

Pentru acest tip de ambalare, sunt utilizate pungi 
speciale din plastic, material rezistent la anumite 
tratamente termice.

Odată preparate, alimentele pot fi consumate 
imediat şi pot fi răcite rapid înainte de a fi 
depozitate la temperatura frigiderului sau 
congelatorului.

Alimentele sunt servite după ce au fost scoase din 
ambalajul folosit în timpul preparării şi, în 
eventualitatea supunerii la un tratament pentru 
depozitare (refrigerare sau congelare), acestea pot 
fi încălzite la o temperatură adecvată pentru 
servire.

Produsele preparate folosind funcţia Chef touch au 
proprietăţi organoleptice şi nutriţionale mai bune 
decât cele preparate conform metodelor 
tradiţionale.

De fapt, datorită acestei metode, pierderea 
elementelor nutritive, a sucurilor şi aromelor 
volatile este redusă semnificativ.

Ambalarea în vid permite prepararea alimentelor 
fără contact direct cu aerul sau cu aburii din jur, 
astfel reducând sau eliminând complet:

• Evaporarea substanţelor aromatice volatile,

• Pierderea umidităţii în timpul preparării, lucru 
care determină pierderea elementelor nutritive

• Formarea compuşilor oxidaţi

Funcţia Chef touch este adecvată pentru diverse 
tipuri de preparare a alimentelor, în special pentru 
îmbunătăţirea mai multor feluri de mânare care 
conţin carne, peşte şi legume.

microorGanismele şi alimentele

În mod normal, alimentele conţin diverse tipuri de 
microorganisme.

Unele dintre acestea pot fi considerate „utile”, 
contribuie la prepararea alimentelor şi nu 
reprezintă un risc pentru consumatori sau pentru 
depozitarea produsului.

De exemplu, mezelurile, brânzeturile şi vinul îşi 
datorează identitatea, în special, acţiunii bacteriilor 

care au îmbunătăţit şi transformat „structura” 
acestora pe parcursul etapelor succesive de 
„îmbătrânire”.

În natură, există şi alte specii de microorganisme 
numite „patogeni” care sunt dăunătoare pentru 
sănătatea umană.

Astfel de microorganisme pot fi prezente şi în 
alimentele pe care le consumăm şi pot intra în 
contact cu alimentele din mediul înconjurător, de 
la contaminarea prin intermediul oamenilor sau 
chiar de la materiile prime.

Ambalarea în vid a produselor, un factor esenţial al 
funcţiei Chef touch, reduce nivelul de oxigen care 
intră în contact cu alimentele şi, astfel, inhibă 
dezvoltarea diferitelor forme microbiene; în acelaşi 
timp, creează mediul ideal pentru dezvoltarea altor 
microorganisme, numite „anaerobe”, care pot 
supravieţui şi se pot dezvolta în lipsa prezenţei 
oxigenului.

Astfel de specii pot fi, de asemenea, patogene şi, 
prin urmare, pot fi dăunătoare sănătăţii umane. 
Printre cele mai cunoscute bacterii anaerobe 
patogene se numără şi Clostridium Botulinum, 
care poate supravieţui fără oxigen şi care produce 
o toxină nocivă dacă produsul nu este depozitat 
corespunzător (durate de depozitare şi 
temperaturi diferite de cele sugerate).

Ambalarea în vid nu elimină microorganismele în 
întregime şi, prin urmare, nu poate fi utilizată ca 
metodă de depozitare la temperatura camerei.

Pentru a găti folosind funcţia Chef touch, va trebui 
să respectaţi procedurile standard de igienă şi 
instrucţiunile din manualul de utilizare, referitoare 
la următoarele aspecte:

• Utilizarea materiilor prime şi a ingredientelor 
proaspete;

• Utilizarea „Aparatului pentru preparare în vid 
KitchenAid” şi a pungilor de preparare specifice;

• Respectarea duratelor minime de preparare 
indicate de „Cuptorul cu aburi KitchenAid” şi 
de tabelele IFU (cu instrucţiunile de utilizare);

• Consumul imediat al alimentelor sau reducerea 
rapidă a temperaturii cu ajutorul 
„echipamentului de răcire şi congelare rapidă 
KitchenAid”

• Respectarea duratelor şi temperaturilor de 
depozitare indicate în instrucţiunile de utilizare.

Introducerea funcţiei „Chef touch”
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Aplicarea metodei „Chef touch”

Schema de mai jos prezintă pe scurt cele 3 moduri de utilizare aplicabile diferite ale Chef touch:
• Cameră de vid KitchenAid,
• Echipament de răcire şi congelare rapidă KitchenAid,
• Cuptor cu aburi KitchenAid.
Funcţia „Chef touch” poate fi utilizată în moduri diferite, în conformitate cu obiceiurile normale ale 
consumatorilor

A) Consum imediat

Sugerat pentru orice modalitate de preparare a alimentelor cu „Chef touch” şi reprezentând cea mai bună 
modalitate de a exploata această metodă de preparare. Acesta implică pregătirea pungii, prepararea şi 
consumul, fără depozitarea ulterioară a alimentelor. Ideal atunci când utilizaţi „Chef touch” pentru a 
prepara prânzul sau cina pe parcursul aceleiaşi zile.

ALIMENTE PREPARARE PREPARARE ÎN VID PREPARARE CONSUM

B) Depozitare pe o perioadă scurtă de timp (maxim 48 de ore)

Sugerat pentru alimentele care trebuie consumate după răcire sau pentru încălzirea felurilor de mâncare 
preparate cu o zi înainte. Echipamentul de răcire şi congelare rapidă reduce rapid temperatura alimentelor.

Acesta implică pregătirea pungii, prepararea, răcirea rapidă la temperatura de refrigerare şi depozitarea 
într-un frigider (+4 °C) pentru maxim 48 de ore înainte de consumare.

ALIMENTE PREPARARE PREPARARE ÎN VID PREPARARE RĂCIRE PĂSTRARE ÎN 
FRIGIDER REÎNCĂLZIRE CONSUM

C) Depozitare prelungită

Sugerat pentru persoanele care preferă să pregătească felurile de mâncare în prealabil şi să le consume 
încălzite la scurt timp după.

Această metodă poate fi utilizată cu toate tipurile de alimente sugerate pentru „Chef touch”. Acest lucru 
presupune pregătirea pungii, prepararea, congelarea rapidă la temperatura de congelare şi depozitarea 
într-un congelator (-18 °C).

ALIMENTE PREPARARE PREPARARE ÎN VID PREPARARE CONGELARE 
RAPIDĂ

PĂSTRARE ÎN 
FRIGIDER REÎNCĂLZIRE CONSUM

Materii prime şi ingrediente

Pentru a vă asigura că obţineţi un produs de înaltă calitate, respectaţi întotdeauna instrucţiunile de mai jos:

• Alegeţi numai produse de înaltă calitate

• Alegeţi întotdeauna produse proaspete, care nu au fost congelate în prealabil, deoarece calitatea finală 
a produsului ar avea mult de suferit

preGătirea proDuselor:

În timpul preparării felurilor de mâncare, respectaţi întotdeauna regulile de bază privind igiena:
• Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini înainte de a manevra alimentele şi repetaţi operaţia în timpul preparării.
• Asiguraţi-vă că toate suprafeţele din bucătărie, uneltele şi recipientele au fost curăţate şi dezinfectate cu 

atenţie.
• Ţineţi insectele şi animalele de companie la distanţă de alimente şi de bucătărie.
• Spălaţi întotdeauna toate legumele înainte de a le prepara.
• Vă recomandăm să utilizaţi întotdeauna suprafeţe şi/sau echipamente curate pentru a prepara produse 

de diferite feluri şi să le spălaţi şi să le dezinfectaţi după fiecare utilizare (de exemplu, nu folosiţi acelaşi 
tocător pentru a tăia carnea şi legumele).

• Vă recomandăm să manevraţi întotdeauna rapid alimentele şi să nu le lăsaţi la temperatura camerei o 
perioadă îndelungată în timpul preparării.
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Pungile pentru gătit

Pentru a utiliza „Chef touch”, trebuie folosite pungile 
roşii KitchenAid.

 

 

Înainte de a începe umplerea pungii, se recomandă să 
scrieţi cu cerneală permanentă data preparării şi tipul 
de produs, în spaţiile alocate de pe pungă.

Pregătirea pungilor

folosirea punGilor pentru preparare În viD KitchenaiD

1. Deschideţi complet sertarul (până când se aude un clic).

2. Porniţi aparatul folosind comutatorul albastru din partea dreaptă din faţă.

3. Alegeţi dimensiunea pungii KitchenAid corespunzătoare dimensiunilor 
alimentelor (15x25 sau 20x20).

4. Deschideţi capacul, asigurându-vă interiorul camerei de vid este uscat. 
Atunci când introduceţi alimentele în pungă, aveţi grijă ca punga să nu se 
murdărească sau să se ude lângă deschidere, determinând astfel o sigilare 
ineficientă.

5. Poziţionaţi grilajul de susţinere în compartimentul aparatului conform 
indicaţiilor, cu punga în centrul grilajului, după cum este indicat în figură; 
dacă este necesar, înclinaţi uşor grilajul, acest lucru prevenind vărsarea 
alimentelor în timpul ciclului de vidare. În cazul alimentelor de 
dimensiuni mari, poate fi necesară îndepărtarea grilajului pentru a obţine 
spaţiu suplimentar în interiorul camerei de vid.

6. Aliniaţi linia punctată de pe pungă cu bara de sigilare. Asiguraţi-vă că 
marginile sunt poziţionate pe bară fără cute sau pliuri.

7. Închideţi capacul şi menţineţi-l apăsat, în timp ce selectaţi ciclul dorit de 
vidare a pungii. Menţineţi capacul apăsat timp de câteva secunde. Astfel, 
capacul va rămâne închis şi sigilat pe durata ciclului.

O sigilare perfectă este esenţială pentru a menţine condiţiile de vidare în 
interiorul pungii. Acest lucru poate fi identificat printr-o sigilare clar vizibilă, 
fără semne de arsuri.

Asiguraţi-vă întotdeauna că sigiliul se află în partea superioară a sau paralel 
cu linia punctată a pungii KitchenAid.

În plus, verificaţi eficienţa sigilării: după sigilare, marginile pungii nu trebuie 
să poată fi despărţite. În caz contrar, transferaţi alimentele într-o altă pungă 
şi repetaţi procedura de împachetare în vid.

IMPORTANT Pentru gestionarea optimă a pungilor şi a alimentelor 
conţinute de acestea, inscripţionaţi data împachetării şi conţinutul în spaţiul 
alocat deasupra sigiliului.

IMPORTANT Dacă la repetarea procedurii de împachetare în vid problema persistă, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.
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Indicaţii privind utilizarea aparatului

pornirea (tragerea sertarului în afară în poziţia de utilizare)

Trageţi întotdeauna sertarul în afară până la capăt astfel încât capacul din 
sticlă să poată fi deschis complet.

Porniţi aparatul folosind comutatorul albastru de pornire din partea dreaptă din 
faţă. 
LED-urile panoului de comandă se aprind şi un semnal acustic scurt indică 
pornirea aparatului. În acest moment, aparatul execută un ciclu de setare care 
durează aproximativ 2 secunde; nu apăsaţi pe niciun buton până când setarea nu 
a fost finalizată.

ciclul De viDare a punGilor

La începutul fiecărui ciclu, este emis un semnal acustic scurt.

Ciclul continuă automat după cum urmează:

• Etapa de extragere a aerului este indicată prin clipirea butonului de funcţie. Această etapă durează 
aproximativ 2 minute şi 30 de secunde.

• Etapa de sigilare prin încălzire este indicată de LED-ul butonului de funcţie care rămâne aprins. Această 
etapă durează 9 secunde. Urmează apoi o etapă de răcire care durează aproximativ 5 secunde.

• În timpul etapei de evacuare ulterioare, toate indicatoarele cu LED-uri revin la starea iniţială. Supapa de 
evacuare rămâne deschisă timp de 20 de secunde. În acest timp, nu poate fi selectată nicio funcţie.

• Odată ce camera de vid este decomprimată, capacul poate fi deschis şi punga sigilată poate fi scoasă.

• La finalizarea ciclului, este emis un semnal acustic scurt, indicând faptul că aparatul este pregătit pentru 
efectuarea unui alt ciclu.

• Durata totală a ciclului este de 3 minute (până la redeschiderea capacului din sticlă)

IMPORTANT Ciclul poate fi oprit în prealabil prin apăsarea butonului  . În acest caz, aparatul nu va 
începe sigilarea, iar camera de vid va fi decomprimată. Aşteptaţi să treacă aproximativ 20 de secunde şi să 
se emită semnalul acustic, înainte de a începe un alt ciclu.

ciclul De viDare pentru recipientele KitchenaiD

La începutul fiecărui ciclu, este emis un semnal acustic scurt. 
Ciclul continuă automat după cum urmează:

• Etapa de vidare este indicată prin clipirea LED-ului butonului de funcţie. Această etapă durează 
aproximativ 45 de secunde.

• În timpul etapei de evacuare ulterioare, toate indicatoarele cu LED-uri revin la starea iniţială. Supapa de 
evacuare rămâne deschisă timp de 20 de secunde. În acest timp, nu poate fi selectată nicio funcţie.

• Odată ce camera de vid este decomprimată, capacul poate fi deschis şi recipientul de vidare poate fi 
scos.

• La finalizarea ciclului, este emis un semnal acustic scurt, indicând faptul că aparatul este pregătit pentru 
efectuarea unui alt ciclu. Camera este decomprimată, permiţând scoaterea recipientului.

• Durata totală a ciclului este de 1 minut (până la redeschiderea capacului din sticlă)

IMPORTANT Ciclul poate fi oprit în prealabil prin apăsarea pe butonul  . Camera este decomprimată şi 
capacul din sticlă poate fi ridicat. Aşteptaţi să treacă aproximativ 20 de secunde şi să se emită semnalul 
acustic, înainte de a începe un alt ciclu. 
Pentru a asigura cea mai bună calitate organoleptică a produsului şi pentru a preveni scurgerea lichidelor 
pentru preparare, vă recomandăm întotdeauna să nu aplicaţi procesul de preparare „sous-vide” în cazul 
pungilor pe care nu s-a reuşit finalizarea cu succes a operaţiei de vidare. 
Pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor periculoase, produsul vidat trebuie să fie preparat 
corespunzător (utilizarea procedurii A) sau răcit rapid şi depozitat (utilizarea procedurilor B şi C).

 Nu depozitaţi la temperatura camerei produse ambalate în vid.
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Prepararea alimentelor într-un cuptor cu aburi

Pentru a prepara alimente folosind „Chef touch”, respectaţi indicaţiile din 
desen.

• Deschideţi uşa şi poziţionaţi grilajul pe al 2-lea nivel

• Poziţionaţi pachetele conform figurii (1, 2, 3, 4)

• Închideţi uşa

• Selectaţi meniul pentru preparare în vid

• Setaţi programul de preparare (consultaţi ilustraţiile afişate)

• Selectaţi categoria de referinţă

• Setaţi durata de preparare în conformitate cu indicaţiile din tabelele ataşate

• Începeţi procesul de preparare

• După finalizarea preparării (semnalată printr-un semnal acustic), scoateţi 
produsul din cuptor

Un semnal acustic va indica deschiderea uşii înaintea atingerii duratei de 
preparare minime setate, iar pe ecran va fi afişat următorul mesaj: “Cooking is 
not complete, close the door immediately”

Mesajul va rămâne pe ecran de fiecare dată când ciclul minim de preparare nu 
a fost finalizat.

Vă recomandăm să nu consumaţi alimentele ale căror ciclu minim de 
preparare nu a fost finalizat, deoarece este posibil să nu fi fost eliminate 
adecvat toate bacteriile.

Vă recomandăm să verificaţi întotdeauna dacă alimentele sunt preparare 
complet înainte de a le consuma.

Finalizarea procesului de preparare este indicată printr-un semnal acustic

Pe ecran va apărea mesajul „Cooking completed, consume or blast chill and store”.

Pagina afişată pe ecran poate fi închisă apăsând tasta „OK”.

 

Odată preparat, produsul trebuie consumat sau răcit rapid.

La finalizarea procesului de preparare, aveţi grijă atunci când scoateţi 
pachetul din cuptor, deoarece poate fi foarte fierbinte. Vă recomandăm să 
utilizaţi întotdeauna mănuşi/lavete adecvate când scoateţi pachetul

ruperea pachetului

Dacă, la finalizarea procesului de preparare, punga este deschisă, procedaţi astfel:

• Scoateţi punga din cuptor

• Punga ar putea fi fierbinte şi s-ar putea scurge lichid din aceasta

• Scoateţi alimentele din pungă

Dacă ciclul de preparare a fost finalizat, alimentele pot fi consumate, însă calitatea organoleptică a 
acestora nu este garantată.

În cazul în care ciclul de preparare nu a fost finalizat, însă a depăşit durata minimă setată, vă recomandăm 
să scoateţi alimentele din pungă şi să finalizaţi procesul de preparare a acestora în mod tradiţional 
(consultaţi informaţiile prezentate anterior).

pană De curent

Dacă, în timpul preparării „sous-vide”, pe ecran apare un ceas care luminează intermitent, acest lucru 
înseamnă că, în timpul desfăşurării procesului, a avut loc o pană de curent.

În cazul apariţiei unei astfel de situaţii, vă sugerăm să scoateţi alimentele din pungă şi să finalizaţi procesul 
de preparare în mod tradiţional (consultaţi informaţiile prezentate anterior)
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Utilizarea echipamentului de răcire şi congelare rapidă

Aveţi grijă să utilizaţi numai produse marca KitchenAid.

Vă sugerăm să uscaţi suprafaţa alimentelor utilizând hârtie sau o lavetă 
de bucătărie înainte de a le introduce în răcitor.

Această soluţie este recomandată pentru a limita formarea de condens 
în timpul ciclului de răcire şi pentru a preveni formarea gheţii pe pereţi 
şi afectarea în mod negativ a performanţei echipamentului de răcire şi 
congelare rapidă.

Pentru a răci sau congela rapid pachetele, urmaţi instrucţiunile 
indicate de desen:

Deschideţi uşa şi poziţionaţi grilajul pe nivelul mediu

Poziţionaţi pachetele conform figurii (1, 2, 3, 4)

Alegeţi dintre următoarele cicluri:

Răcire rapidă, procedură cu setarea duratei

Congelare rapidă, procedură cu setarea duratei

Selectaţi o durată de 2 ore pentru ciclul de răcire rapidă şi de 4 ore pentru ciclul 
de congelare rapidă

Asiguraţi-vă că uşa aparatului este închisă bine; apăsaţi tasta de PORNIRE/
OPRIRE pentru a porni ciclul dorit.

Finalizarea ciclului este indicată printr-un semnal acustic şi prin clipirea 
simbolurilor de pe ecran.

Scoateţi alimentele tratate termic din cameră şi începeţi să le depozitaţi

Închideţi la loc uşa aparatului şi apăsaţi tasta de PORNIRE/OPRIRE. Panoul de 
comandă se va stinge automat în decurs de 3 minute, iar uşa frontală se va 
închide automat. La finalul ciclului de răcire, dacă pachetul este fierbinte sau 
cald, se poate presupune că a fost setat un ciclu de funcţionare incorect. În 
acest caz, respectaţi aceste instrucţiuni: 
Deşi este preparat termic, eliminaţi produsul fără a-l consuma deoarece 
caracteristicile microbiologice ale alimentelor din interiorul pachetului pot fi 
inadecvate. 
În cazul unei defecţiuni care nu poate fi considerată ca fiind o eroare de setare a 
ciclului, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

pană De curent

În cazul unei pene de curent, produsul nu prezintă niciun mesaj pe afişaj. 
În cazul în care există dovada unei pene de curent, vă recomandăm să eliminaţi 
alimentele.

Nivelul mediu

Indicaţii privind depozitarea pachetelor  
într-un frigider/congelator

Depozitaţi întotdeauna cu mare grijă pungile cu alimente astfel încât suprafaţa acestora să nu 
fie deteriorată în timpul depozitării.

Pachetele trebuie depozitate la o temperatură de 4 °C într-un frigider şi la -18 °C într-un 
congelator. Se recomandă consultarea instrucţiunilor de utilizare a aparatului pentru a 
identifica cea mai bună zonă de depozitare şi pentru a lua toate măsurile necesare.

Pachetele pot fi menţinute la o temperatură scăzută timp de cel mult 48 de ore, apoi, dacă nu sunt 
consumate, acestea trebuie eliminate.

Produsele răcite nu pot fi congelate ulterior.

pană De curent

Dacă are loc o pană de curent în timpul depozitării produsului obţinut cu „Chef touch”, produsul trebuie 
eliminat. 
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Utilizarea cuptorului cu aburi în scopul încălzirii

Pentru încălzire, respectaţi instrucţiunile din capitolul „Prepararea alimentelor într-un cuptor cu aburi”.

Finalizarea procesului de preparare este indicată printr-un semnal acustic

La finalizarea procesului de preparare, aveţi grijă atunci când scoateţi pachetul din cuptor, deoarece poate 
fi foarte fierbinte. Vă recomandăm să utilizaţi întotdeauna mănuşi/lavete adecvate când scoateţi pachetul.

ruperea pachetului

Dacă, la finalizarea procesului de preparare, pachetul este deschis, procedaţi astfel:

• Scoateţi pachetul din cuptor

• Pachetul este foarte fierbinte şi se poate scurge lichid prin orificiu

• Scoateţi alimentele din pachet

Dacă ciclul de preparare a fost finalizat, alimentele pot fi consumate, însă calitatea organoleptică a 
acestora nu poate fi garantată. Dacă este necesar, finalizaţi încălzirea folosind proceduri tradiţionale

 

pană De curent

Dacă, în timpul încălzirii, pe ecran apare un ceas care clipeşte intermitent, înseamnă că a avut loc o pană de 
curent.

În cazul apariţiei unei astfel de situaţii, vă recomandăm să scoateţi alimentele din pungă şi să finalizaţi 
procesul de preparare în mod tradiţional.

 

DeschiDerea punGii După preparare sau Încălzire

Aveţi grijă la temperatura exterioară a pungii, deoarece aceasta poate fi foarte fierbinte. Vă recomandăm 
să utilizaţi întotdeauna mănuşi/lavete adecvate când atingeţi punga

Punga poate fi scoasă cel mai bine din cuptor apucând-o de marginile superioare

Aşezaţi punga pe o suprafaţă dreaptă

Ca alternativă, pentru a o menţine în poziţie dreaptă, sprijiniţi-o pe un recipient gol, cu marginea pentru 
tăiere orientată în sus.

Decupaţi sub linia punctată/continuă de sigilare a pungii

Scoateţi lichidul în exces şi vărsaţi conţinutul rămas al pungii într-un recipient sau pe o farfurie pregătită 
pentru consum.

Nu se recomandă păstrarea produsului la temperatura camerei un timp îndelungat înainte de consum, 
pentru a nu deteriora calităţile organoleptice ale acestuia.

Odată scos din pungă, produsul nu poate fi reambalat în vid.
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Tabel cu informaţii privind prepararea

Valorile duratelor de preparare precizate în tabel nu sunt valabile pentru alimente. Vă recomandăm 
întotdeauna să preparaţi alimente proaspete păstrate la o temperatură scăzută.

Alimentele introduse în pungile de preparare în vid trebuie preparate şi reîncălzite numai cu ciclurile 
speciale de preparare în vid, conform indicaţiilor din tabelul de mai jos, acordând atenţie selectării ciclului 
de preparare adecvat.

CATEGORIE
BUCATĂ/PORŢIE/ 

DESCRIERE
CICLU DE 

PREPARARE

DURATĂ DE 
PREPARARE 

(min.)

DURATĂ DE 
ÎNCĂLZIRE (de 

la frigider) 
(min.)

DURATĂ DE 
ÎNCĂLZIRE  

(de la 
congelator) 

(min.)

Peşte

Rechin-şobolan/peşte spadă
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
45-55 10-20 20-30

Limbă-de-mare/calcan (fileuri)
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
45-50 10-20 25-35

Somon (medalion)
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
40-45 25-35 35-45

Obladă/sparide
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
40-45 10-20 50-60

Doradă/biban/gurnard (întreg)
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
45-50 10-20 50-60

Doradă/biban/gurnard (file)
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
40-45 10-20 20-30

Biban de epavă/amberjack/John 
Dory/barbun (file sau medalion)

Peşte  
(fileuri sau medalioane)

40-45 10-20 50-60

Peşte undiţar
Peşte  

(fileuri sau medalioane)
40-45 10-20 50-60

Peşte-scorpion/cod (medalion 
sau file)

Peşte  
(fileuri sau medalioane)

45-50 10-20 50-60

Moluşte

Sepie (întreagă sau tăiată în 
bucăţi)

Moluşte 55-60 5-15 15-25

Calamar (întreg sau tăiat în 
bucăţi)

Moluşte 60-70 5-15 15-25

Calamar-rechin de nord (întreg 
sau tăiat în bucăţi)

Moluşte 60-70 5-15 15-25

Caracatiţă cu membrană 
ondulată (întreagă sau tăiată în 

bucăţi)
Moluşte 70-80 10-20 20-30

Caracatiţă (comună) (întreagă 
sau tăiată în bucăţi)

Moluşte 100-120 10-20 20-30

Crustacee

Creveţi (decorticaţi) Crustacee 28-30 10-20 20-30

Crevete tigrat brun (decorticat) Crustacee 28-30 10-20 20-30

Cozi de creveţi (decorticaţi) Crustacee 28-30 10-20 20-30
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Tabel cu informaţii privind prepararea

CATEGORIE
BUCATĂ/PORŢIE/ 

DESCRIERE
CICLU DE 

PREPARARE

DURATĂ DE 
PREPARARE 

(min.)

DURATĂ DE 
ÎNCĂLZIRE (de 

la frigider) 
(min.)

DURATĂ DE 
ÎNCĂLZIRE  

(de la 
congelator) 

(min.)

Creme picante

Fondue de brânză Creme picante 40-50 10-20 15-25

Preparat pe bază de smântână Creme picante 35-40 10-20 15-25

Preparat pe bază de roşii 
proaspete

Creme picante 35-40 10-20 15-25

Carne de miel
Tocană cu cotlet Carne (felii sau cuburi) 45-50 45-50 40-50

Cotlet Carne (bucată întreagă) 80-85 80-85 30-40

Carne de porc

Rasol (întreg sau dezosat) Carne (felii sau cuburi) 220-240 25-35 40-50

Felii de şuncă Carne (felii sau cuburi) 70-80 10-20 15-20

Şuncă (bucată întreagă) Carne (bucată întreagă) 100-120 60-70 85-90

File (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 45-55 80-90

Pulpă (întreagă sau dezosată) Carne (bucată întreagă) 90-100 45-55 85-90

Umăr (întreg) Carne (bucată întreagă) 95-105 50-60 100-110

Cotlet fără os (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 55-65 80-90

Carne de vită

Rasol de viţel Carne (felii sau cuburi) 220-240 15-25 25-35

Tocană cu carne de vită Carne (felii sau cuburi) 220-240 15-25 80-90

Muşchi de vită (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 35-45 75-85

File (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 50-60 85-95

Cotlet de miel (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-90 45-55 75-85

Carne de viţel

Rasol (dezosat) Carne (felii sau cuburi) 220-240 25-35 40-50

Rasol de viţel Carne (felii sau cuburi) 220-240 15-25 25-35

Cotlete dezosate Carne (felii sau cuburi) 45-50 15-25 25-35

Cotlet fără os (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 55-65 85-95

Tocană cu carne de viţel Carne (felii sau cuburi) 220-240 20-30 40-50

File (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 45-55 75-85

Cotlet de miel (întreg) Carne (bucată întreagă) 80-85 70-80 85-95

Carne de pui
Pulpă (întreagă) Carne de pasăre 55-65 15-25 40-50

Piept (întreg sau înjumătăţit) Carne de pasăre 50-60 15-25 70-80

Curcan
Pulpă (întreagă sau dezosată) Carne de pasăre 80-90 30-40 75-85

Piept (bucăţi) Carne de pasăre 60-70 40-50 75-85
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CATEGORIE
BUCATĂ/PORŢIE/ 

DESCRIERE
CICLU DE 

PREPARARE

DURATĂ DE 
PREPARARE 

(min.)

DURATĂ DE 
ÎNCĂLZIRE (de 

la frigider) 
(min.)

DURATĂ DE 
ÎNCĂLZIRE  

(de la 
congelator) 

(min.)

Legume

Conopidă (bucăţi sau felii)/
broccoli (întreg)

Legume 35-45 20-30 40-50

Dovlecel (întreg) Legume 35-38 15-25 40-50

Cartof (bucăţi) Legume 40-50 20-30 40-50

Ardei gras (înjumătăţit sau tăiat 
în bucăţele)

Legume 35-40 10-20 35-45

Ceapă (întreagă sau tăiată în 
sferturi)

Legume 35-40 10-20 20-30

Morcov (întreg) Legume 35-38 7-20 20-30

Praz (tăiat în bucăţi) Legume 35-38 10-20 20-30

Andivă roşie/andivă albă Legume 35-38 10-20 15-25

Sfeclă (întreagă sau tăiată în 
bucăţi)

Legume 35-38 15-25 20-30

Anghinare (înjumătăţită, fără 
spini)

Legume 35-40 7-20 15-25

Fenicul (întreg sau tăiat în 
sferturi)

Legume 35-40 15-25 40-50

Sparanghel (întreg) Legume 35-38 5-15 15-25

Ciuperci

Ciuperci Champignon/hribi 
(întregi sau tăiate în bucăţi)

Legume 35-40 10-20 25-35

Ghebe/gălbiori (întregi) Legume 35-38 10-20 25-35

Fructe

Mere/pere (întregi) Fructe 30-35 15-25 30-40

Mere/pere (tăiate în bucăţi) Fructe 25-30 10-20 20-30

Mure/zmeură (întregi, 
proaspete)

Fructe 25-28 10-20 20-30

Ananas (felii) Fructe 30-35 10-20 20-30

Prune (întregi) Fructe 25-30 10-20 20-30

Creme dulci

Preparat pe bază de ciocolată Creme dulci 35-45 5-15 10-20

Preparat pe bază de ciocolată şi 
mascarpone

Creme dulci 35-45 5-15 10-20

Preparat pe bază de ciocolată şi 
smântână

Creme dulci 35-40 5-15 10-20

Tabel cu informaţii privind prepararea
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preGătirea şi prepararea cărnii

carne (bucată ÎntreaGă):

• Se recomandă să tăiaţi în bucăţi carnea înainte de 
preparare.

• Carnea poate fi preparată în pungă fără a adăuga alte 
ingrediente sau după ce aţi adăugat sare şi 
condimente tradiţionale.

• După prepararea în vid şi scoaterea pungii, bucata de 
carne poate fi rumenită într-o tigaie timp de câteva 
minute, în mod tradiţional.

• Unele bucăţi de carne, precum muşchiul de vită, sunt 
adecvate pentru consum după ce au fost ţinute la 
temperaturi de refrigerare. Tăiaţi carnea atunci când 
este rece folosind un feliator şi asezonaţi după 
preferinţă (cu ulei şi piper sau cu sosuri).

• Unele bucăţi de carne, precum cotletul de miel/viţel, 
pot fi, de asemenea, preparate cu tot cu os. În timpul 
preparării, acţionaţi cu o atenţie deosebită pentru ca 
osul să nu perforeze punga.

tocane:

• Pentru rezultate optime, folosiţi întotdeauna bucăţi 
de carne adecvate pentru fierbere înăbuşită.

• Folosiţi bucăţi de carne de cel puţin 3 cm fiecare.

Reţetă de bază:

Următoarele reprezintă simple indicaţii, fiind o reţetă de 
bază pentru mai multe tipuri de tocane:

250 g carne
30 g morcovi (feliaţi)
50 g cartofi (tăiaţi cubuleţe)
80 g roşii
Sare şi ierburi aromatice după gust

carne (bucăţi):

• Bucăţile de carne (cotlet, rasol de viţel) pot fi pregătite 
şi preparate folosind metode de gătit uscate sau 
umede (adăugând 80 – 100 g de roşii în fiecare 
pungă), după preferinţă. În cazul în care preparaţi 
carne macră, vă recomandăm să adăugaţi lichid 
pentru gătit în pungă.

• Grosimea bucăţii de carne este importantă pentru 
rezultatul final de preparare. În cazul în care preparaţi 
carne grasă, precum şunca, feliile pot avea o grosime 
de maxim 2 cm.

rasoluri:

• Se preferă prepararea rasolurilor fără os, pentru a se 
evita perforarea pungii.

• În cazul în care preparaţi o bucată mare de rasol (carne 
de viţel), odată ce aţi îndepărtat osul şi aţi tăiat carnea 
în bucăţi, probabil va fi necesar să o repartizaţi în mai 
multe pungi.

carne De pasăre:

• Piepturile de pui pot fi preparate întregi, tăiate în 
bucăţi sau feliate. Indiferent de metoda de tăiere 
aleasă, puteţi folosi metode de preparare uscate sau 
umede, după preferinţă. De asemenea, puteţi umple 
pieptul făcând un „buzunăraş” şi umplându-l după 
preferinţă (cu şuncă, brânză şi legume frunzoase).

• Pulpele pot fi preparate cu os sau dezosate. Asiguraţi-
vă că oasele nu prezintă colţuri ascuţite, pentru a evita 
perforarea pungii.

• După prepararea în vid şi scoaterea pungii, bucata de 
carne poate fi rumenită sau friptă la grătar într-o tigaie 
specială timp de câteva minute în mod tradiţional.

preGătirea şi prepararea peştelui

fileuri sau felii:

• Se recomandă prepararea peştelui sub formă de 
fileuri sau felii, folosind metode de preparare uscate 
sau cu puţine mirodenii.

• Atunci când gătiţi fileuri în vid, alegeţi bucăţi de o 
consistenţă adecvată (300/400 g sau mai mult) pentru 
rezultate optime.

• După prepararea în vid şi scoaterea pungii, peştele 
poate fi rumenit sau fript la grătar într-o tigaie specială 
timp de câteva minute în mod tradiţional.

peşte (ÎntreG):

• Curăţaţi cu atenţie (îndepărtaţi solzii şi evisceraţi) 
întregul peşte înainte de a-l prepara.

• Îndepărtaţi capul şi coada peştelui dacă punga nu 
este suficient de mare pentru a cuprinde întregul 
peşte.

• Preparaţi peştele folosind metode de preparare 
uscate sau adăugând lichid pentru gătit (de exemplu 
ulei, smântână, sos), după gust.

• După prepararea în vid şi scoaterea pungii, peştele 
poate fi rumenit sau fript la grătar într-o tigaie specială 
timp de câteva minute în mod tradiţional. 

moluşte:

• Curăţaţi cu atenţie moluştele, eviscerându-le şi 
îndepărtând cartilajele înainte de a le prepara.

• În cazul moluştelor mari, precum caracatiţa, se 
recomandă tăierea în bucăţi. Acestea pot fi preparate 
folosind metode de preparare uscate sau umede 
(roşii, mirodenii, sosuri), după gust.

• După prepararea în vid şi scoaterea pungii, moluştele 
pot fi rumenite sau fripte la grătar într-o tigaie specială 
timp de câteva minute în mod tradiţional.

• Unele bucăţi, precum feliile de caracatiţă sau inelele 
de calamar-rechin de nord, sunt adecvate pentru 
consum la temperatura de refrigerare, putând fi 
asezonate cu cartofi, salată sau alte legume, după 
preferinţă.

Recomandări privind coacerea şi prepararea
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Recomandări privind coacerea şi prepararea

crustacee:

• Curăţaţi cu atenţie întregul crustaceul (evisceraţi-l) 
înainte de a-l prepara.

• Se preferă prepararea crustaceelor decorticate, 
pentru a se evita perforarea pungii.

• Crustaceele pot fi pregătite şi preparate folosind 
metode de preparare uscate sau umede (70 – 90 g 
apă în fiecare pungă), după preferinţă.

• Pentru rezultate optime, alegeţi creveţi (sau creveţi 
tigraţi bruni) cu o lungime cuprinsă între 8 şi 13 cm.

• După prepararea în vid şi scoaterea pungii, crustaceele 
pot fi rumenite sau fripte la grătar într-o tigaie specială 
timp de câteva minute în mod tradiţional.

preGătirea şi prepararea sosurilor De asezonare:
creme picante:
• Cremele picante sunt servite împreună cu felurile principale 

de mâncare sau ca preparat ce poate fi servit cu lingura.

Reţetă de bază:
Următoarele reprezintă simple indicaţii, fiind o reţetă de 
bază pentru mai multe creme picante:

Fondue de brânză:
70 g pecorino
70 g gorgonzola
70 g taleggio
70 g smântână

Pe lângă tipurile de brânzeturi menţionate mai sus, 
puteţi folosi, de exemplu, brânză cu mucegai, proaspătă 
sau maturată, după gust.

Preparat pe bază de smântână cu legume:
100 g smântână
70 g alte brânzeturi
50 – 100 g legume tăiate în cubuleţe (dovlecei) sau 
andive roşii tăiate julien

Preparat pe bază de smântână cu peşte:
70 g smântână
110 g somon afumat

Preparat pe bază de roşii proaspete cu legume
170 g roşii proaspete
15 g ceapă
60 g vinete
70 g dovlecei
40 g ardei gras
15 g ulei

Preparat pe bază de roşii proaspete cu peşte
300 g roşii proaspete
80 g ton în ulei
20 g ceapă
30 g ulei 

preGătirea şi prepararea leGumelor şi ciupercilor:

leGume sau ciuperci ÎntreGi:

• Unele legume sunt mai bune atunci când sunt 
preparate întregi: dovlecei, morcovi, sfecle, 
sparanghel. Pentru rezultate de preparare optime, 
alegeţi morcovi şi dovlecei cu un diametru de cel 
puţin 3 cm.

leGume sau ciuperci tăiate În bucăţi:

• Puteţi prepara tot felul de legume tăiate în bucăţi. 
Stabiliţi dimensiunea bucăţilor de legume în funcţie 
de dimensiunea legumelor sau ciupercilor şi în 
conformitate cu dispunerea acestora în pungă.

• Puteţi adăuga 50 – 100 g de apă în pungi, după 
preferinţă. La finalul ciclului de preparare, conţinutul 
pungii poate fi amestecat şi servit ca o supă-cremă de 
legume.

preGătirea şi prepararea fructelor:

fructe (ÎntreGi şi în bucăţi):

• Puteţi prepara tot felul de fructe tăiate în bucăţi. 
Stabiliţi dimensiunea bucăţilor de fructe în funcţie de 
dimensiunea fructelor şi în conformitate cu 
dispunerea acestora în pungă.

• Unele tipuri de fructe pot fi preparate şi întregi (mere, 
pere).

• La finalul ciclului de preparare, conţinutul pungii poate 
fi amestecat şi servit ca un piure de fructe.

preGătirea şi prepararea cremelor Dulci:

creme Dulci:

• Cremele dulci pot fi folosite pentru a umple deserturi 
sau pot fi servite ca deserturi consumate cu linguriţa.

Reţetă de bază:

Următoarele reprezintă simple indicaţii, fiind o reţetă de 
bază pentru mai multe creme dulci:

Preparat pe bază de ciocolată/ciocolată şi smântână:
150 g bucăţi de ciocolată (200 g dacă nu se foloseşte 
smântână)
90 g smântână

Preparat pe bază de ciocolată şi mascarpone:
100 g ciocolată tăiată în bucăţi 
250 g mascarpone

La finalul procesului de preparare, agitaţi punga pentru 
a amesteca ingredientele

Biscuiţi sfărâmaţi, alune de pădure (întregi sau pisate) şi 
fructe pot fi adăugate la finalul ciclului de preparare.
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Aparatul nu funcţionează

• Uşa trebuie să fie închisă corespunzător.

• Verificaţi siguranţele şi asiguraţi-vă că acestea 
sunt sub tensiune.

• Verificaţi dacă aparatul este ventilat suficient.

•  Aşteptaţi 10 minute, apoi încercaţi să puneţi 
aparatul în funcţiune încă o dată.

• Deschideţi şi apoi închideţi uşa înainte de a 
încerca din nou.

• Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare 
cu energie electrică. Aşteptaţi timp de 10 minute 
înainte de a reconecta aparatul şi de a încerca 
din nou.

Dispozitivul electronic de programare nu 
funcţionează

Dacă pe afişaj apare litera „F” urmată de un număr, 
contactaţi cel mai apropiat serviciu de asistenţă 
tehnică post-vânzare.

În acest caz, specificaţi numărul care urmează după 
litera „F”.

Ghidul de detectare a defecţiunilor

Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică 
post-vânzare

1. Verificaţi dacă puteţi remedia problema, cu 
ajutorul recomandărilor din „Ghidul de 
remediere a defecţiunilor”.

2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul 
pentru a verifica dacă problema persistă.

Dacă problema persistă şi după efectuarea 
controalelor menţionate, contactaţi cel mai 
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-
vânzare.

Specificaţi întotdeauna:

• o scurtă descriere a defecţiunii;

• tipul şi modelul exact al aparatului;

• numărul de service (numărul care se găseşte 
după termenul „Service” pe plăcuţa cu date 
tehnice), situat pe marginea din dreapta, în 
interiorul aparatului (este vizibil când uşa 
cuptorului este deschisă).

Numărul de service este indicat, de asemenea, în 
certificatul de garanţie.

• adresa dumneavoastră completă;

• numărul dumneavoastră de telefon.

NOTĂ: dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă 
rugăm să contactaţi un serviciu de asistenţă 
tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea 
garanţia că se folosesc piese de schimb originale şi 
că reparaţiile vor fi executate corect).

Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
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