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�� Panoul de comandă
�� Ventilator de răcire (nu este vizibil) 

Funcţionarea ventilatorului depinde de nivelul 
de temperatură atins de cuptor și poate 
continua chiar și după stingerea cuptorului, 
timp de câteva minute.

�� Rezistenţa grill-ului (poate fi coborâtă)
�� Bec posterior
�� Rezistenţa circulară (nu este vizibilă)
�� Ventilator
�� Perete despărţitor posterior catalitic
	� Rezistenţa inferioară (nu este vizibilă)

� Ușa rece a cuptorului

ACCESORII

PANOUL DE COMANDĂ

1. Buton de aprindere/stingere - Selectare a 
funcţiilor

2. Buton de anulare a selecţiei sau de întoarcere 
la selecţia precedentă.

3. Buton de confirmare
4. Buton pentru modificarea valorilor setate 

(temperatură/durată/niveluri). Pentru a selecta 
diferitele funcţii.

Butoane la nivelul panoului
• Pentru a folosi butonul apăsaţi-l pe mijloc.
• Butonul iese în afară.
• Rotiţi-l pe poziţia dorită.

La sfârșitul coacerii aduceţi butonul la 0 și 
apăsaţi-l pe mijloc pentru a-l readuce în poziţia 
sa iniţială.

Primul�

Ultimul
ghidaj

ghidaj

Grătar: Tavă pentru
dulciuri:

Tavă pentru
scurgerea

grăsimii:

Tabel cu funcţiile cuptorului

Funcţie Temperatură 
setată

Temperatură 
reglabilă Descrierea funcţiei

Becul - - Aprinderea becului intern al cuptorului

ÎNCĂLZIRE 
RAPIDĂ 200°C 50°C - 250°C

• Pentru a preîncălzi rapid cuptorul. 
• Când se atinge temperatura stabilită, funcţia se 

dezactivează automat și un semnal acustic indică 
trecerea automată a cuptorului la funcţia STATICĂ.

STATICĂ 200°C 50°C - 250°C

• Pentru a găti carne, pește și carne de pasăre pe 
nivelul central.

• Pre-încălziţi cuptorul la temperatura dorită și 
introduceţi alimentele înăuntru când semnalul acustic 
indică atingerea temperaturii setate. 

GRILL/TURBOGRILL 3 1-5

 Pentru a frige antricoate, frigărui, cârnaţi, pentru a 
gratina legume și pentru a prăji pâinea.
Funcţia Grill e reglată de diferite intensităţi ale puterii. 
În timpul ciclului de coacere, ușa cuptorului trebuie să 
rămână închisă.
Când frigeţi carne, vărsaţi puţină apă în tava pentru 
scurgerea grăsimii, pentru a reduce fumul și împroșcăturile 
cu grăsime.
 Se recomandă să întoarceţi carnea în timpul coacerii

 Pentru a frige bucăţi mari de carne (rosbif, fripturi).
Funcţia e reglată de diferite intensităţi ale puterii.
Preîncălziţi cuptorul timp de 3 - 5 min.
În timpul ciclului de coacere, ușa cuptorului trebuie să 
rămână închisă.
Când frigeţi carne, vărsaţi puţină apă în tava pentru 
scurgerea grăsimii (așezată pe primul grătar), pentru a 
reduce fumul și împroșcăturile cu grăsime.
 Se recomandă să întoarceţi carnea în timpul coacerii.

TERMOVENTILATOR 160°C 50°C - 250°C

• Pentru a coace, fără preîncălzire, pe unu sau mai multe 
niveluri, alimente care necesită aceeași temperatură de 
coacere (de ex.: pește, legume, dulciuri), fără ca mirosurile 
să treacă de la un aliment la altul.

MAXI-COOKING 180°C 50°C - 250°C

• Pentru a coace bucăţi de carne de dimensiuni mari 
(fripturi mari, curcani), se recomandă să utilizaţi un 
singur nivel de coacere și primul sau al doilea ghidaj, 
numărat de jos.

VENTILATOR 175°C 50°C - 250°C
• Pentru a coace pe max. 2 niveluri. 
• La nevoie, vă recomandăm să inversaţi poziţia 

mâncărurilor, pentru a obţine o coacere mai omogenă.

FUNCŢII 
SPECIALE • Consultaţi fișa dispozitivului de programare

SETĂRI • Consultaţi fișa dispozitivului de programare

REŢETE MEMO • Consultaţi fișa dispozitivului de programare



TABEL DE COACERE GRILL

TABELE DE COACERE

ALIMENTE Funcţie Pre-încălzire 
(5 minute)

Grătarul 
(numărat de jos în 

sus)

Nivelul de 
Putere

Durata de coacere 
(minute)

Antricoate X 4 5 30 - 40

Șniţele X 4 5 30 - 40

Cârnaţi X 3 - 4 5 30 - 40

Friptură la grătar X 4 5 35 - 45

Pește (bucăţi) X 3 - 4 5 30 - 40

Copane de pui X 3 - 4 5 40 - 50

Frigărui X 3 - 4 5 35 - 45

Cotlete X 3 - 4 5 35 - 45

1/2 pui X 3 5 45 - 55

ALIMENTE Funcţie Preîncălzire

Grătarul 
(numărat 
de jos în 

sus)

Nivelul 
Extra-

rumenire

Temperatură 
(°C)

Durata de coacere 
(minute)

CARNE
Miel, ied, berbec

X 2 2 200 95 - 110

X 2 2 200 100 - 110

- 2 - 200 100 - 110

Friptură 
(viţel, porc, văcuţă) 

(kg. 1)

X 2 2 200 95 - 110

X 2 3 200 100 - 110

- 2 - 200 90 - 100

Pui, iepure, 
raţă

X 2 3 200 80 - 90

X 2 3 200 80 - 90

- 2 - 200 85 - 95

Curcan (kg. 4-6) + nivelul 3 
de Rumenire

X 1 3 200 160 - 180

X 1 3 200 160 - 180

- 1 - 210 180 - 190

Gâscă (kg. 2)

X 2 3 210 100 - 130

X 2 3 200 100 - 130

- 2 - 200 100 - 130

PEȘTE (ÎNTREG) 
(1-2 kg)

Crap, știucă, ton, 
somon, merlucius

X 2 1 200 45 - 55

X 2 1 200 45 - 55

- 2 - 200 50 - 60

PEȘTE (BUCĂŢI) 
(1 kg.) 

Pește spadă, somn, ton

X 2 2 190 40 - 50

X 2 2 190 40 - 50

- 2 - 190 40 - 50

LEGUME
Ardei și roșii umplute

X 2 - 220 50 - 60

X 2 - 200 50 - 60

- 2 - 200 50 - 60

Notă.: Temperaturile și duratele de coacere au caracter indicativ.

ALIMENTE Funcţie Preîncălzire
Grătarul 

(numărat de 
jos în sus)

Nivelul 
Extra-

rumenire

Temperatură 
(°C)

Durata de coacere 
(minute)

Cartofi la cuptor
X 2 3 220 50 - 60

X 2 3 200 50 - 60

DULCIURI, PRĂJITURI ETC.
Torturi dospite

X 2 - 180 40 - 50

- 1 - 170 40 - 50

- 2 - 170 40 - 50

Torturi umplute 
(cu brânză)

X 2 - 180 80 - 90

- 2 - 170 70 - 80

- 2 - 170 80 - 90

Tartă cu fructe

X 2 - 190 40 - 50

- 2 - 180 40 - 50

- 2 - 180 40 - 50

Ștrudel

X 2 - 200 50 - 55

- 1 - 3 - 200 50 - 55

- 2 - 200 50 - 55

Biscuiţi

X 2 - 180 20 - 30

- 1 - 3 - 170 20 - 30

- 2 - 170 20 - 30

Choux ŕ la crčme

X 2 - 180 35 - 45

- 1 - 3 - 180 35 - 45

- 2 - 180 40 - 50

Plăcinte sărate

X 2 - 200 40 - 50

- 2 - 190 40 - 50

- 2 - 190 40 - 50

Lasagne

X 2 1 200 45 - 60

X 2 1 200 45 - 60

- 2 - 200 45 - 60

Prăjituri cu fructe 
de ex. ananas, piersici

X 2 - 190 50 - 60

- 2 - 190 40 - 50

- 2 - 190 40 - 50

Bezele

- 2 - 90 120 - 150

- 1 - 3 - 90 120 - 150

- 2 - 90 120 - 150

Vol-au-vent

X 2 - 220 35 - 45

- 1 - 3 - 200 35 - 45

- 2 - 200 35 - 45

Sufleu

X 2 - 190 40 - 50

- 2 - 180 45 - 55

- 2 - 180 45 - 55



RO Urmaţi instrucţiunile de pe afișaj

Afișajul
Înlăturaţi folia de plastic de pe afișaj, 

dacă există.

După ce pe afișaj apare 
evidenţiată setarea dorită, e 
posibil să confirmaţi apăsând 
pe butonul “OK” și să treceţi la 
pasul succesiv al programării.

Apăsând pe butonul de 
anulare “<<” puteţi anula 
operaţiunea aleasă și vă 
puteţi întoarce la setarea 
precedentă.

Potrivit funcţiei alese, butonul 
de navigare în meniu “-/+” are 
diferite utilizări:
• Pentru a naviga în meniu și 

în submeniuri
• Pentru a mări/reduce valorile 

indicate
• Pentru a selecta diferitele 

funcţii de coacere
• Pentru a selecta opţiunea 

Turbogrill
• Pentru a mări/reduce durata și 

temperatura
• Pentru a selecta diferitele 

funcţii memorizate

Butonul Funcţii e utilizat pentru a selecta diferitele funcţii ale 
cuptorului. Fiecare scat al butonului corespunde unei funcţii:

Rotiţi butonul F spre stânga cu 
două scaturi. 
Apare mesajul settings (setări)

Reţete (memo) 

Setări (set) 

Funcţii speciale F -/+

Dacă mesajul “Funcţionare Modalitate Demo” apare pe afișaj, 
rezistenţele cuptorului sunt dezactivate.
Pentru a ieși din modalitatea “Demo” (“demonstrativă”) și pentru 
a restabili în acest mod funcţionarea normală a cuptorului, 
procedaţi astfel:

1. Deconectaţi și re-conectaţi la reţea cuptorul, și în primele 60 
de secunde:

2. rotiţi butonul Funcţii pe poziţia “Lamp” (Becul cuptorului) 

3. apăsaţi pe butonul “<<”,

4. rotiţi butonul Funcţii pe poziţia “0” - Stand by,

5. apăsaţi pe butonul “OK”.

Pentru a intra în modalitatea “Demo” (“demonstrativă”), 
procedaţi în același mod.

Siguranţă pentru copii cu blocarea panoului de 
comandă
Apăsaţi în același timp pe butoanele “<<” și “OK” timp de 
5 secunde pentru a activa sau a dezactiva dispozitivul “Siguranţă 
copii”. Dacă acesta e activat, funcţionalitatea butoanelor și a 
tastelor este blocată, iar pe afișaj apare simbolul 

Cerere de confirmare când se modifică Setările 
Dacă se rotește butonul Funcţii în timpul coacerii, cuptorul va 
cere confirmarea acestei selecţii, în scopul de a evita modificări 
accidentale ale setărilor de coacere. 
Aducând din nou butonul pe poziţia iniţială, pe afișaj vor fi 
vizualizate din nou setările pentru coacerea în curs de efectuare. 
În orice caz, până când utilizatorul nu a confirmat alegerea de a 
modifica setările, cuptorul continuă coacerea.

Dispozitivul automat de stingere
Din motive de siguranţă, după 4,30 ore de funcţionare continuă, 
cuptorul se stinge automat (în afara funcţiei Special).

Pentru a economisi energia în poziţia Stand By, apăsând pe 
butonul << se poate dezactiva afișajul (afișaj în modalitatea 
OFF). Pentru a activa din nou afișajul, apăsaţi din nou pe 
butonul <<.

În cazul în care doriţi să modificaţi o limbă aleasă din greșeală, 
procedaţi astfel:

1. Poziţionaţi butonul Funcţii pe poziţia “SETTINGS” (Setări), 
rotiţi pe Set Language (Setare limbă) și confirmaţi apăsând 
pe butonul “OK”.

2. Selectaţi din nou cu ajutorul butonului “-/+” limba dorită și 
confirmaţi apăsând pe butonul “OK”.

Descrierea panoului de comandă

Modalitatea Demo Caracteristici de Siguranţă

Settings (Setări) 

Rotiţi butonul spre stânga cu două scaturi. Apare mesajul:

Reset setări 
luminozitate și 
contrast
Rotiţi butonul F pe 
OFF
Rotiţi butonul F pe 
“settings” (setări)
Ţineţi apăsat 
butonul “OK” timp 
de 5 sec.
Vor fi restabilite 
setările din fabrică.* reglarea din fabrică

limbi: 
ENGLISH*
DEUTSCH
FRANCAIS 
ITALIANO
ESPAŃOL
PORTUGUES
NEDERLANDS
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

OK

Restabilirea limbii

Prima utilizare

Reglarea orei

Pe afișaj apare un ceas. 
Reglaţi ora dorită cu ajutorul butonului “-/+” și 
confirmaţi alegerea apăsând pe butonul “OK”.



RO Urmaţi instrucţiunile de pe afișaj

Timer-ul poate fi utilizat doar când cuptorul nu e în funcţiune și permite stabilirea unei durate 
maxime de 3 ore și 59 de minute.
Pentru a programa timer-ul:
1. Menţineţi butonul pentru Funcţii pe poziţia “0”. 

2. Apăsaţi pe butonul “OK”: pe afișaj apare “TIMER”-ul  care clipește intermitent.

3. Rotiţi butonul “-/+” pentru a regla intervalul de timp dorit.
4. Apăsaţi pe butonul “OK” pentru a confirma setarea.
Timer-ul începe numărătoarea inversă; la terminarea duratei reglate, intră în funcţiune un semnal 
acustic, în timp ce pe afișaj apare mesajul “END” (SFÂRȘIT). Apăsând pe butonul de confirmare 
“OK”, semnalul acustic se întrerupe, iar pe afișaj apare ora.
Timer-ul poate fi dezactivat oricând, apăsând de două ori pe butonul “<<”.

Selectarea duratei de coacere/a pornirii cu întârziere:
Durata de coacere permite să se utilizeze cuptorul pe un interval de timp determinat. Intervalul 
maxim al duratei de coacere programabile este de 3 ore și 59 minute.
După începerea coacerii, apăsând pe butonul “OK” se poate stabili durata coacerii. Pe afișaj apare 

simbolul .
Rotiţi butonul “-/+” până când este afișată durata de coacere dorită. Confirmaţi cu butonul “OK”.
Acum se poate stabili momentul de terminare al coacerii, astfel încât mâncarea să fie gata la ora 
dorită.

Apăsaţi pe butonul “OK”, pe afișaj apare . Rotiţi butonul “-/+” până când este afișată ora de 
terminare a coacerii dorită.

Poziţionând butonul Funcţii în modalitatea memorie, veţi putea ajunge la cele 15 reţete 
memorizate și o veţi putea alege pe cea dorită navigând în meniul pentru memorii cu ajutorul 
butonului “-/+”.

Notă: la terminarea coacerii se poate adăuga o durată suplimentară de coacere

La terminarea coacerii apare mesajul “+/-” TO ADD TIME (pentru a prelungi durata) Rotind 
butonul “+/-” se prelungește coacerea cu intervalul de timp dorit.

Cuptorul furnizează deja 15 reţete memorizate.

După ce aţi selectat o reţetă, apăsaţi pe butonul de confirmare “OK” pentru a începe coacerea.

 

WARM KEEPING 
(Menţinere la cald)

Pentru a menţine temperatura constantă în interiorul 
cuptorului 
- 60°C : pentru a încălzi alimentele înainte de a le consuma.
Se recomandă să utilizaţi primul nivel.
Poate fi reglată atât durata cât și ora de terminare a 
funcţiei.

DOUGH PROVING 
(Dospire)

Pentru a menţine temperatura constantă în interiorul 
cuptorului
- 35°C: pentru a face să dospească aluatul, pâinea și pizza.

DEFROST 
(Decongelare)

Pentru a dezgheţa alimentele congelate și a le aduce la 
temperatura camerei. 
- Lăsaţi alimentele în ambalajul lor, pentru a preveni 
uscarea.

CLEANING 
(Curăţare)

Pentru a înlesni curăţarea cuptorului:
- turnaţi încet o cantitate de apă de max. 250 ml în tava 
pentru scurgerea grăsimii, așezată pe nivelul cel mai de 
jos al cavităţii cuptorului.

- lăsaţi cuptorul să se răcească și curăţaţi cu un burete 
umed.

Aceste funcţii sunt disponibile numai cu selectarea duratei de coacere și/sau a orei de 
terminare a coacerii. 

Warm keeping (Menţinere la cald)
Această funcţie permite menţinerea temperaturii la 60°C la terminarea coacerii. 
După ce aţi setat durata de coacere și ora de terminare, apăsând pe butonul “OK” în timpul coacerii 
se poate selecta funcţia de Menţinere la cald.
La terminarea intervalului de timp dorit, aduceţi butonul F pe 0 pentru a stinge cuptorul.

Extra browning (Rumenire)
Această funcţie permite să se rumenească alimentele la terminarea coacerii.
La terminarea coacerii se poate adăuga o durată suplimentară de coacere sau se poate selecta 
funcţia Rumenire. Durata setată a acestei funcţii este de 5 minute, dar apăsând pe butonul << se 
poate dezactiva în orice moment.

Funcţii speciale Timer-ul

Reţete (Memo) Opţiuni suplimentare pentru Funcţiile Manuale


