
ROGhid de referinţă rapidă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS 
INDESIT
Pentru a beneficia de servicii complete de 
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe 
www . indesit . com/ register

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de siguranţă.

PRIMA UTILIZARE
ÎNCĂLZIŢI CUPTORUL
Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului 
de fabricaţie: Acest lucru este perfect normal. Prin urmare, înainte 
de a începe să preparaţi alimentele, vă recomandăm să încălziţi 
cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute. 
Îndepărtaţi elementele de protecţie din carton sau foliile transparente 

ale cuptorului şi scoateţi accesoriile din interiorul acestuia. Încălziţi 
cuptorul la 250 °C timp de aproximativ o oră: Cuptorul trebuie să fie 
gol în acest interval de timp. Respectaţi instrucţiunile pentru setarea 
corectă a funcţiei.
Vă rugăm să reţineţi: Se recomandă să aerisiţi încăperea după utilizarea 
aparatului pentru prima dată.

PANOUL DE COMANDĂ
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1. BUTONUL DE SELECTARE
Pentru pornirea cuptorului prin selectarea unei funcţii. Rotiţi în poziţia 

pentru a opri cuptorul.
2. BUTONUL CRONOMETRULUI
Poate fi utilizat ca temporizator. Nu activaţi sau întrerupeţi procesul de 
preparare.

3. BUTONUL TERMOSTATULUI
Rotiţi pentru a selecta temperatura dorită, activând funcţia selectată.
4. LED-UL TERMOSTATULUI / PREÎNCĂLZIRII
Se aprinde pe durata procesului de încălzire. Se stinge odată ce 
temperatura dorită este atinsă.

ACCESORII
Numărul şi tipul de accesorii poate varia în funcţie de modelul achiziţionat. 
Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziţionate separat de la 
serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

GRĂTAR METALIC Utilizare pentru prepararea 
alimentelor sau ca suport pentru tigăi, forme pentru 
prăjituri şi alte articole ale accesoriilor pentru gătit 
adecvate pentru cuptor.

TAVĂ DE COLECTARE A PICĂTURILOR* Pentru utilizare ca 
tavă de cuptor pentru a prepara carne, peşte, legume, 
focaccia etc. sau poziţionarea sub grătarul metalic pentru 

a colecta zeama rezultată în urma preparării.

TAVĂ DE COPT* Utilizare pentru coacerea pâinii şi 
produselor de patiserie, dar şi pentru fripturi, peşte în 
papiotă etc.

Introduceţi grătarul metalic pe nivelul dorit, menţinându-l uşor orientat în 
sus, orientând în jos mai întâi partea din spate care este ridicată (orientată 
în sus). Apoi culisaţi-l pe orizontală de-a lungul şinelor, cât mai în spate 
posibil. Celelalte accesorii, precum tava de copt, sunt introduse orizontal 
prin culisarea acestora de-a lungul ghidajelor.
* Disponibile numai la anumite modele.

FUNCŢII ŞI UTILIZAREA ZILNICĂ
1. SELECTAREA UNEI FUNCŢII
Pentru a selecta o funcţie, rotiţi butonul de selectare către simbolul
aferent funcţiei dorite.

 OPRIT
Pentru oprirea cuptorului.

 LUMINĂ
Pentru aprinderea luminii din interiorul compartimentului.

 CONVENŢIONAL
Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel.
COACERE PRIN CONVECŢIE
Pentru coacerea prăjiturilor cu umpluturi zemoase, pe un singur 

nivel. Această funcţie poate fi utilizată şi pentru coacere pe două niveluri. 
Schimbaţi poziţia tăvilor de copt pentru a obţine o coacere mai uniformă.

 GRILL
Pentru prepararea la grill a medalioanelor, frigăruilor şi cârnaţilor, 

pentru a gratina legume sau pentru a prăji pâinea. Atunci când frigeţi 
pe grill carne, vă recomandăm să utilizaţi o tavă de colectare a zemii 
rezultate în urma preparării: Poziţionaţi tava pe oricare dintre nivelurile 
de sub grătarul metalic şi adăugaţi o cantitate de 200 ml de apă potabilă.

 GRATIN
Pentru a frige bucăţi mari de carne. Vă recomandăm să utilizaţi o 

tavă pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziţionaţi tava 
pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic şi adăugaţi 500 ml de 

apă potabilă.
 DECONGELARE

Pentru decongelarea mai rapidă a alimentelor.
2. ACTIVAREA UNEI FUNCŢII
Pentru a porni o funcţie pe care aţi selectat-o, rotiţi butonul termostatului
pentru a seta temperatura dorită. Pentru a întrerupe funcţia în 
orice moment, opriţi cuptorul, rotiţi butonul de selectare şi butonul 
termostatului la şi .
3. PREÎNCĂLZIRE
După ce funcţia a fost activată, LED-ul termostatului se va aprinde, 
semnalând începerea procesului de preîncălzire. La finalul acestui proces,
LED-ul termostatului se stinge indicând atingerea temperaturii setate: În 
acest moment, introduceţi alimentele şi începeţi procesul de preparare.
Vă rugăm să reţineţi: Introducerea alimentelor în cuptor înainte de finalizarea 
preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului de preparare 
final.

4. SETAREA TEMPORIZATORULUI
Această opţiune nu întrerupe şi nu activează procesul de preparare, 
însă vă permite să utilizaţi temporizatorul, atât în timp ce o funcţie este 
activă, cât şi atunci când cuptorul este oprit. Pentru a activa 
temporizatorul, rotiţi butonul temporizatorului complet în sens orar şi 
apoi readuceţi-l la durata dorită, acţionând în sens antiorar: un semnal 
acustic va anunţa finalizarea numărătorii inverse



CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Asiguraţi-vă că s-a răcit cuptorul înainte de efectuarea oricăror activităţi de întreţinere sau curăţare. Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi. Nu 
utilizaţi bureţi de sârmă, bureţi abrazivi sau produse de curăţare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafaţa aparatului. 
Purtaţi mănuşi de protecţie. Cuptorul trebuie să fie deconectat de la reţeaua electrică înainte de a efectua orice fel de operaţie de întreţinere.

SUPRAFEŢELE EXTERIOARE
Curăţaţi suprafeţele cu o lavetă umedă din microfibre. Dacă sunt foarte 
murdare, adăugaţi câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, 
ştergeţi cu o lavetă uscată. Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. 
Dacă un asemenea produs intră accidental în contact cu suprafeţele 
aparatului, curăţaţi-l imediat cu o lavetă umedă din microfibre.
SUPRAFEŢELE INTERIOARE
După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se răcească şi apoi curăţaţi-l, 
de preferat cât încă este cald, pentru a îndepărta depunerile sau petele 
cauzate de resturile de alimente. Pentru a îndepărta condensul care 
s-a format în urma preparării alimentelor cu un conţinut de apă ridicat, 
lăsaţi cuptorul să se răcească complet şi apoi ştergeţi-l folosind o lavetă 
sau un burete. Utilizaţi un detergent lichid adecvat pentru a curăţa 
geamul uşii.
ACCESORII
După utilizare, puneţi accesoriile la înmuiat în apă cu detergent lichid 
de spălare, manipulându-le cu mănuşi pentru cuptor dacă sunt încă 
fierbinţi. Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu o perie de curăţare 
sau cu un burete.
COBORÂREA REZISTENŢEI SUPERIOARE (Numai la anumite modele)
Rezistenţa superioară a grillului poate fi coborâtă pentru a curăţa 
panoul superior al cuptorului: Trageţi în afară rezistenţa din locaşul 
său, apoi coborâţi-o. Pentru a readuce rezistenţa la poziţia sa, ridicaţi-o, 
trageţi-o puţin către dumneavoastră şi asiguraţi-vă că suportul clapetei 
este în locaşul corespunzător.
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA UŞII
Pentru a demonta uşa, deschideţi-o complet şi coborâţi dispozitivele 
de oprire până când se află în poziţia de deblocare (1). Închideţi uşa 
cât de mult posibil (2). Apucaţi bine uşa cu ambele mâini – nu o ţineţi 
de mâner. Demontaţi pur şi simplu uşa (3), continuând să o închideţi şi 
trăgând-o în sus (a) în acelaşi timp, până când se eliberează din locaşul 
(b). 
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Lăsaţi uşa deoparte, sprijinită pe o suprafaţă moale. Remontaţi uşa 
deplasând-o spre cuptor, aliniind cuplajele balamalelor cu locaşurile 
şi fixând partea superioară în locaş. Coborâţi uşa şi apoi deschideţi-o 
complet. Coborâţi dispozitivele de oprire în poziţia iniţială: Asiguraţi-vă 
că le-aţi coborât complet. Încercaţi să închideţi uşa şi asiguraţi-vă că se 
aliniază cu panoul de comandă. În caz contrar, repetaţi etapele de mai 
sus.

CLICK & CLEAN - CURĂŢAREA GEAMULUI DIN STICLĂ 
După demontarea uşii şi sprijinirea acesteia, cu mânerul orientat în jos, 
pe o suprafaţă moale, apăsaţi simultan cele două cleme de fixare (1) şi 
demontaţi marginea superioară a uşii, trăgând-o spre dumneavoastră 
(2). 

1   2 
Ridicaţi şi ţineţi ferm cu ambele mâini geamul interior, demontaţi-l şi 
amplasaţi-l pe o suprafaţă moale înainte de a-l curăţa (3).

3 
Pentru a repoziţiona corect geamul interior, asiguraţi-vă că litera 
„R” este lizibilă în colţul din partea stângă şi că suprafaţa complet 
transparentă (neimprimată) este orientată în sus. Mai întâi, introduceţi 
latura lungă a geamului marcată cu litera „R” în locaşurile de susţinere, 
apoi coborâţi-o în poziţie (4). Montaţi la loc marginea superioară (5): 
Poziţionarea corectă se realizează după ce se aude un clic. Asiguraţi-vă 
că garnitura este fixată sigur înainte de a remonta uşa.

4   5 
ÎNLOCUIREA BECULUI
Deconectaţi cuptorul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, 
desfiletaţi capacul becului, înlocuiţi becul şi înfiletaţi la loc capacul 
becului. Conectaţi din nou cuptorul la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică. Nu folosiţi cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat 
la loc.
Vă rugăm să reţineţi: Utilizaţi numai becuri cu halogen de 2 5W/230 ~ V, de 
tip G9, T300 °C. Becul din interiorul produsului este proiectat special pentru 
aparate de uz casnic şi nu este destinat iluminatului unei încăperi dintr-o 
locuinţă. Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistenţă tehnică 
post-vânzare.

DEPANAREA

Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Cuptorul nu funcţionează. Întreruperea curentului electric.
Deconectare de la reţeaua electrică.

Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este 
conectat la reţeaua electrică.
Opriţi şi reporniţi cuptorul, pentru a verifica dacă defecţiunea persistă.

400011097452

Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fişa tehnică a produsului şi 
datele energetice:
• Vizitând site-ul nostru web docs . indesit . eu
• Utilizând codul QR
• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul 

de telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-
vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului 
dumneavoastră.

XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 


