
RO

ACEASTĂ FUNCŢIE ESTE FOLOSITĂ  pentru reîncălzirea 
rapidă a alimentelor cu conţinut ridicat de apă, 
precum supe, cafea sau ceai.

q APĂSAŢI BUTONUL START JET. 

ACEASTĂ FUNCŢIE PORNEȘTE AUTOMAT  la nivelul maxim de 
putere a microundelor și timpul de preparare setat 
la 30 de secunde. Fiecare apăsare suplimentară crește 
timpul cu 30 de secunde. Puteţi de asemenea modifi ca 
timpul prin rotirea butonului de reglare pentru a crește 
sau micșora timpul după ce funcţia a început.
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CEASUL ESTE SETAT  și în funcţiune.
ÎN TIMPUL SETĂRII, dacă apăsaţi butonul Stop va 
ieși   din setare și va intra în modul așteptare fi ind 
arătată doar o coloană.
NOTĂ: Dacă setarea curentă a ceasului nu e finali-
zată până la expirarea timpului modului de setare 
a timpului (1 minut), va intra în modul așteptare 
fiind afișată doar o coloană.

q ROTIŢI BUTONUL DE REGLARE  pentru a seta ora 
când cifra din stânga (orele) pâlpâie.

w APĂSAŢI BUTONUL START pentru a seta orele.
e ROTIŢI BUTONUL DE REGLARE  pentru a seta minu-

tele când cele două cifre din dreapta (minu-
tele) pâlpâie. 

r APĂSAŢI BUTONUL START  pentru a seta minutele.

ACEASTĂ FUNCŢIE ESTE FOOLOSOSITITĂĂ ppenentrtruu reîîn ăcăllzirea

START JET

CEAS

REÎNCĂLZIREA BĂUTURII

GHID RAPID DE ÎNDRUMARE
PANOU DE CONTROL

PAUZĂ SAU OPRIRE PREPARARE

PENTRU A ÎNTRERUPE PREPARAREA:
PREPARAREA POATE FI ÎNTRERUPTĂ  pentru a verifi ca, în-
toarce sau amesteca mâncarea prin deschiderea ușii. 
Setarea va fi  menţinută timp de 10 minute.

PENTRU CONTINUAREA PREPARĂRII:
ÎNCHIDEŢI UȘA  și apăsaţi O DATĂ butonul Start 
Jet. Prepararea este reluată de unde a fost în-
treruptă. 
APĂSÂND BUTONUL START  DE DOUĂ ORI va crește timpul 
cu 30 de secunde.

DACĂ NU DORIŢI SĂ CONTINUAŢI PREPARAREA:
SCOATEŢI MÂNCAREA,  închideţi ușa și apăsaţi 
butonul STOP.
NOTĂ: După ce se finalizează prepararea, ventilato-
rul, farfuria rotativă și becul din interior sunt aprinse 
înainte de a apăsa butonul STOP, așa e normal.
UN SEMNAL AUDIO TIP BEEP  o dată pe minut timp de 10 
minute când prepararea a luat sfârșit. 
Apăsaţi butonul STOP sau deschideţi 
ușa pentru a anula semnalul.
NOTĂ:  Cuptorul va reţine setarea timp de 60 de 
secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după 
ce prepararea a luat sfârșit.

BUTON PUTERE  
Folosiţi-l pentru a regla 
nivelul de putere dorită 
a cuptorului cu micro-
unde.

BUTON OPRIRE   
Apăsaţi pentru a opri sau 
reseta orice funcţie a cup-
torului. 

BUTON JET DECONGELARE 
Folosiţi-l pentru a selecta 
funcţia Jet Decongelare și a 
selecta tipul de aliment de de-
congelat.

BUTON ROTATIV DE REGLARE 
Folosiţi-l pentru a regla timpul 
de preparare sau greutatea.

BUTON DECONGELARE MANUALĂ   
Folosiţi-l pentru a selecta 
funcţia Decongelare Manuală.

PREPARAREA & REÎNCĂLZIREA LA MICROUNDE

BUTON CU FUNCŢIE DE MEMORARE   
Folosiţi-l pentru a reaminti 
setarea favorită memorată.

BUTON START JET   
Folosiţi-l pentru a începe 
procesul de preparare sau re-
curgeţi la funcţia Start Jet.

FOLOSIŢI ACEASTĂ FUNCŢIE  pentru o preparare și reîncălzire 
normală, precum legumele, peștele, cartofi i și carnea.

ODATĂ CE PROCESUL DE PREPARARE A ÎNCEPUT:  
Timpul poate fi  ușor crescut în etape de 30 de 
secunde prin apăsarea butonului Start. Fiecare 
apăsare crește timpul cu 30 de secunde. Puteţi de 
asemenea modifi ca timpul prin rotirea butonului 
de reglare pentru a crește sau micșora timpul. 

q APĂSAŢI BUTONUL PUTERE  în mod repetat pen-
tru a seta puterea.

w ROTIŢI BUTONUL DE REGLARE  pentru a seta tim-
pul de preparare.

e APĂSAŢI BUTONUL START JET. 

AFIȘAJ DIGITAL  
Afi șajul include un ceas cu 
afi șare 24 de ore și un indicator 
simboluri.

BLOCARE COPII

FUNCŢIA AUTOMATĂ DE SIGURANŢĂ ESTE ACTIVA-
TĂ 1 MINUT DUPĂ  ce cuptorul a revenit la 
modul "stand by".  În acest mod ușa va fi  
blocată.
UȘA TREBUIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ  de ex. pentru a plasa 
alimentul în cuptor, inainte ca blocarea de sigu-
ranţă să fi e eliberată. Altminteri afi șajul va arăta  
"door ".

BUTON MENIU JET. 
FOLOSIŢI-L PENTRU A SELECTA 
FUNCŢIA MENIU JET și a selecta 
clasa de aliment.

BUTON JET BĂUTURI 
Folosiţi-l pentru a selecta 
funcţia Jet Băuturi și pentru a 
selecta cantitatea de cești de 
reîncălzit.

FUNCŢIA DE REÎNCĂLZIRE A BĂUTURII VĂ ASIGURĂ  o cale 
ușoară de a reîncălzi rapid 1-4 cești de băutură.

q APĂSAŢI BUTONUL REÎNCĂLZIRE A BĂUTURII  în mod 
repetat pentru a selecta cantitatea de cești 
de reîncălzit. 

w APĂSAŢI BUTONUL START. 

CÂND APARATUL ESTE BĂGAT PRIMA OARĂ ÎN PRIZĂ  sau 
după o pană de curent, va intra modul automat 
de setare a ceasului.

DOAR PENTRU MICROUNDE

PUTERE MOD DE FOLOSIRE SUGERAT:

JET 
(700 W)

REÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR,  apă, supe, 
cafea, ceai sau alte alimente cu con-
ţinut ridicat de apă. Dacă alimen-
tul conţine ou sau smântână alegeţi 
putere scăzută.

500 W

O PREPARARE MAI ATENTĂ  de ex. sosuri cu 
conţinut proteic ridicat, brânză și feluri 
de mâncare cu ou și pentru a fi naliza 
gătirea la caserolă.

350 W FIERBERE LA FOC MIC,  topire unt.

160 W DECONGELAREA.  Înmuiere unt, brânzeturi.

  90 W ÎNMUIEREA  îngheţatei.
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ÎN ACEST MOD nivelul de putere MW nu poate fi reglat, 
și va fi fixat la 160W.

VERIFICAŢI ȘI INSPECTAŢI ALIMENTELE REGULAT.  Experienţa 
vă va da timpii necesari pentru anumite cantităţi.

ÎNTOARCEŢI BUCĂŢILE MARI DE CARNE  la jumătatea procesu-
lui de decongelare.

ALIMENTELE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC,   pelicule de 
plastic sau ambalaje din carton pot fi  așezate direct în 
cuptor atâta vreme cât ambalajul nu conţine 
părţi din metal (de ex. legături cu șnur de 
metal).
FORMA AMBALAJULUI  modifi că timpul de de-
congelare. Ambalajele înguste se decon-
gelează mai rapid decât unul compact.

SEPARAŢI PĂRŢILE  pe măsură ce se decongelează. 
Feliile individuale se decongelează mult mai ușor.

PROTEJAŢI ZONELE ALIMENTULUI  cu 
bucăţi mici de folie de aluminiu 
dacă încep să devină calde (de ex. 
pulpe de pui și aripioare de pui).

ALIMENTELE FIERTE, TOCĂNIŢELE ȘI SOSURILE DE CARNE  se 
decongelează mai bine dacă sunt amestecate în 
timpul procesului de decongelare.

CÂND DECONGELAŢI  este mai bine să dezgheţaţi 
ușor alimentul dedesubt și pentru a permite fi -

nalizarea procesului în timpul procesului de ţinere 
a alimentului în cuptor după terminarea procesului 
de preparare.

TIMPUL DE ŢINERE A ALIMENTULUI ÎN CUPTOR DUPĂ DECON-
GELARE ÎMBUNĂTĂŢEȘTE ÎNTOTDEAUNA  rezultatul întru-
cât temperatura va fi  uniform distribuită pe tot ali-
mentul.

q APĂSAŢI BUTONUL DECONGELARE MANUALĂ. 
w ROTIŢI BUTONUL DE REGLARE  pentru a seta timpul 

de preparare.

e APĂSAŢI BUTONUL START JET. 

ÎÎN ACEST MOD nivelul de putereM Ă

DECONGELARE MANUALĂ

CLASĂ ALIMENT CANTITATE SUGESTII

q CARNE 100G - 2KG
Carne tocată, cotlete, 
fripturi sau frigărui.

w
CARNE DE 
PASĂRE

100G - 2.5KG
Pui întreg, părţi de 
pui sau fi leuri.

e PEȘTE 100G - 1.5KG
Bucăţi întregi, fripturi 
sau fi leuri.

r LEGUME 100G - 1.5KG
Amestec legume, 
mazăre, broccoli etc.

t PÂINE 100G - 1KG
Franzelă, chifl e sau 
cornuri.

PENTRU ALIMENTE NELISTATE ÎN ACEST TABEL   și dacă greuta-
tea este mai mică sau mai mare decât cea recomandată, 
trebuie să urmaţi procedura pentru "Prepararea și reîncăl-
zirea cu cuptorul cu microunde" și să alegeţi 160 W atunci 
când dezgheţaţi.

FUNCŢIA MEMORIE VĂ ASIGURĂ  o cale ușoară pentru a 
vă reaminti rapid setarea preferată.
PRINCIPIUL FUNCŢIEI MEMORARE  este de a reţine orice 
setare ce e în prezent afi șată.
CUM SĂ FOLOSIŢI O SETARE MEMORATĂ: 

q APĂSAŢI BUTONUL MEMO. 

w APĂSAŢI BUTONUL START JET. 
CUM SĂ MEMORAŢI O SETARE: 
q SELECTAŢI  orice funcţie. 

w PROGRAMAŢI  setarea dvs. 

e APĂSAŢI ȘI ŢINEŢI APĂSAT BUTONUL MEMO  timp de 
3 secunde până când este auzit un semnal 
acustic. Setarea este acum memorată.  Pu-
teţi reprograma memoria ori de câte ori do-
riţi.

CÂND APARATUL  este băgat în priză  sau după o pană 
de curent, funcţia Memo va fi  reţinută 2 minute la 
puterea maximă a cuptorului ca și setare iniţială. 

FUNCŢIA MEM MORIE VĂVĂ A ASISIGUGU ĂRĂRĂ o o c c lalalee ușușoaoa ărără pentru a 

MEMORIE

ALIMENTE CONGELATE:  
DACĂ GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECÂT GREU-
TATEA RECOMANDATĂ:  Urmaţi procedura pentru 
“Preparare & Reîncălzire la microunde" și 
alegeţi 160 W când decongelaţi.
DACĂ ALIMENTUL ESTE MAI CALD   decât temperatura 
de congelare (-18°C),  alegeţi o greutate mai mică 
a alimentului.
DACĂ ALIMENTUL ESTE MAI RECE  decât temperatura de 
congelare (-18 C),  alegeţi o greutate mai mare a 
alimentului.

FOLOSIŢI ACEASTĂ FUNCŢIE  pentru decongelarea Cărnii, Puiului, Peștelui, Legumelor și a Pâinii. JET Decongelare 
trebuie folosit doar dacă greutatea netă este între 100 g - 2,5 kg.
AȘEZAŢI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTELE  pe farfuria rotativă.
q APĂSAŢI BUTONUL JET DECONGELARE  în mod re-

petat pentru a selecta clasa de alimente.

w ROTIŢI BUTONUL DE REGLARE  pentru a seta greu-
tatea alimentului.

eAPĂSAŢI BUTONUL START JET. 
LA JUMĂTATEA PROCESULUI DE DECONGELARE  cuptorul se 
oprește și vă avertizează să ÎNTOARCE�I  ALIMENTUL. � Deschideţi ușa. � Întoarceţi alimentul. � Închideţi ușa și reporniţi apăsând 

butonul Start.

NOTĂ:  Cuptorul continuă automat după 2 minute 
dacă alimentul nu a fost întors. Timpul de deconge-
lare în acest caz va fi  mai mare.

decong lelarea C Căărăr ininiiii, PP P iuiui lulul iuiui, PPePe tștșt lelel iuiui, LLeLegumellor și a P

JET DECONGELARE MENIU JET

GHID RAPID DE ÎNDRUMARE 

FOLOSIŢI ACEASTĂ FUNCŢIE PENTRU  a prepara tipuri diferite de 
alimente congelate.
CUPTORUL VA  selecta autimat metoda de preparare, 
timpul și puterea necesară.
q APĂSAŢI BUTONUL MENIU JET  în mod repetat pentru a 

selecta clasa de aliment. (vezi tabelul)

w ROTIŢI BUTONUL ROTATIV PENTRU A  seta greutatea alimentului.

e APĂSAŢI BUTONUL START.  
ANUMITE CLASE DE ALIMENTE NECESITĂ  ca alimentul să fi e 
adăugat sau amestecat în timpul preparării (variază în 
funcţie de modele). În aceste cazuri cuptorul se va opri 
și vă va avertiza să îndepliniţi acţiunea necesară. 

 � Deschideţi ușa. � Adăugaţi sau amestecaţi mâncarea. � Închideţi ușa și reporniţi apăsând butonul Start. 

NOTĂ: În starea "adaugă aliment", dacă ușa în acest 
punct nu este închisă (în decurs de 2 minute) cup-
torul se va opri și va intra în "modul așteptare". În 
starea "întoarce alimentul/amestecă alimentul", 
cuptorul va continua prepararea dacă ușa nu este 
deschisă în decurs de 2 minute.

CLASĂ ALIMENT CANTITATE RECO-
MANDATĂ ACCESORII DE FOLOSIT ÎN TIMPUL PREPARĂRII

q AMESTECARE OREZ 300G - 650G VAS DE SIGURANŢĂ A CUPTORULUI CU MICROUNDE AMESTECARE ALIMENT

w AMESTEC PASTE FĂINOASE 250G - 550G VAS DE SIGURANŢĂ A CUPTORULUI CU MICROUNDE AMESTECARE ALIMENT

e SUPĂ 250G - 1.000G VAS DE SIGURANŢĂ A CUPTORULUI CU MICROUNDE AMESTECARE ALIMENT

r
FARFURIE ÎNTINSĂ / CARNE 
CONGELATĂ

200G - 500G FARFURIE DE SIGURANŢĂ A CUPTORULUI CU MICROUNDE

t AMESTEC LEGUME 150G - 600G VAS DE SIGURANŢĂ A CUPTORULUI CU MICROUNDE AMESTECARE ALIMENT

PENTRU ALIMENTE NELISTATE ÎN ACEST TABEL   și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea recomandată, trebuie 
să urmaţi procedura pentru "Prepararea și reîncălzirea la cuptorul cu microunde".

SPECIFICAŢII TEHNICE

ALIMENTARE VOLTAJ 230 V/50 HZ

PUTEREA DE ALIMENTARE NOMI-
NALĂ

1100 W

SIGURANŢĂ FUZIBILĂ 10 A (UK 13 A)
PUTERE DE IEȘIRE ÎN MW 700 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎXLXD) 299 X 521 X 391
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎXLXD) 200 X 326 X 320
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