
88

INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE

INSTALAREA

CONEXIUNEA ELECTRICÃ

ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR

MÃSURI DE PRECAUÞIE ªI RECOMANDÃRI 
GENERALE

ACCESORIILE CUPTORULUI

TABEL PENTRU GÃTIT

ÎNTREÞINEREA ªI CURÃÞAREA

GHID DE DETECTARE A DEFECÞIUNILOR

SERVICE-UL

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE CE

3ro66072.fm  Page 88  Tuesday, December 2, 2003  5:03 PM



89

INSTALAREA

CONEXIUNEA ELECTRICÃ
� Important: nu porniþi cuptorul înainte de a fi 

complet racordat. 
� Asiguraþi-vã ca instalarea cuptorului sã fie 

efectuatã de un electrician calificat, în 
concordanþã cu instrucþiunile oferite de fabricant 
ºi cu respectarea reglementãrilor locale. 

� Instalatorul este responsabil pentru conexiunea 
electricã corectã a aparatului, ºi pentru 
respectarea reglementãrilor de siguranþã. 

� Montaþi un întrerupãtor Pornit/Oprit omnipolar cu 
o distanþã minimã de contact de 3 mm. 

� Împãmântarea aparatului este obligatorie prin lege. 
� Nu utilizaþi prize multiple sau prelungitoare. 
� Dupã instalare, subansamblele electrice trebuie 

sã fie inaccesibile. 
� Asiguraþi-vã cã tensiunea electricã a reþelei de 

alimentare este identicã cu tensiunea electricã pe 
plãcuþa indicatoare a datelor tehnice. Plãcuþa 
indicatoare a datelor tehnice este vizibilã pe 
marginea frontalã a cuptorului când deschideþi 
uºa cuptorului.

Informaþii tehnice pentru instalator
� Dupã dezambalarea cuptorului, pentru a fi conectat, puneþi-l pe suportul din polistiren pentru a evita 

deteriorarea. 
� Nu ridicaþi cuptorul apucându-l de mâner, ci de pãrþile laterale. 
� Asiguraþi-vã cã aparatul nu s-a deteriorat pe durata transportului. 
� Dimensiunile cuptorului ºi ale mobilierului sunt prezentate în figura alãturatã. 
� Mobilierul care vine în contact cu cuptorul trebuie sã fie rezistent la cãldurã (min. 85°C). 
� Dacã materialul plastic laminat sau cel de etanºare nu este suficient de rezistent la cãldurã, este posibilã 

formarea de bule de aer, deformarea suprafeþei sau desprinderea înveliºului protector. 
� Instalaþi cuptorul în cavitatea mobilierului, ridicându-l de pãrþile laterale ºi având grijã sã nu blocaþi cablul 

de alimentare electricã. 
� Fixaþi cuptorul cu ajutorul ºuruburilor. 
� De asemenea, cuptorul poate fi încorporat într-un element de mobilier vertical. 
� Pentru a permite ventilarea corespunzãtoare, trebuie sã existe o deschidere de cel puþin 860x90 

mm în partea din spate jos a mobilierului. În cazul în care aparatul este instalat într-un element 
de mobilier vertical, pe lângã deschiderea de 860x90 mm de la bazã, lãsaþi o deschidere de 
500x90 mm în partea din spate sus a elementului de mobilier.
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ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL

� Pentru utilizarea în cele mai bune condiþii a 
acestui cuptor, citiþi cu atenþie instrucþiunile de 
utilizare ºi pãstraþi-le într-un loc sigur. 

� Scoateþi protecþia de carton ºi polistiren din 
interiorul cuptorului. 

� Curãþaþi interiorul cuptorului cu sãpun neabraziv 
ºi apã caldã. 

� Îndepãrtaþi accesoriile din cuptor ºi încãlziþi-l la 
temperatura maximã timp de circa 30 de minute, 
pentru a elimina mirosul unsorii protectoare ºi a 
materialelor izolatoare. 

� Fereastra trebuie þinutã deschisã pe durata 
acestei operaþii. 

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR

1. Ambalajul
� Materialul de ambalaj este reciclabil 100% ºi este 

marcat cu simbolul de reciclare .

2. Cuptorul
� Cuptorul a fost fabricat din materiale reciclabile 

sau reutilizabile. Dacã vã hotãrâþi sã renunþaþi la 
el, respectaþi reglementãrile locale în domeniul 
deºeurilor. În cazul în care cuptorul urmeazã a fi 
aruncat, tãiaþi cablul de alimentare.

MÃSURI DE PRECAUÞIE ªI RECOMANDÃRI 
GENERALE

� Înainte de a efectua orice activitate de întreþinere, 
stingeþi cuptorul. 

� Þineþi copiii departe de cuptor când este în 
funcþiune. 

� Acest aparat nu este destinat a fi folosit de copiii 
mici sau de persoane cu handicap, fãrã 
supraveghere. Copiii mici trebuie supravegheaþi 
pentru a fi siguri cã nu se joacã cu aparatul. 

� Orice reparaþie sau intervenþie la cuptor trebuie 
efectuatã numai de un electrician calificat. 

� Asiguraþi-vã ca firele electrice ale altor aparate 
electrocasnice din aproprierea cuptorului sã un 
intre în contact cu pãrþile fierbinþi ale cuptorului, 
sau sã nu rãmânã prinse de uºa cuptorului. 

� Folosiþi mãnuºi pentru cuptor pentru a scoate 
tãvile de gãtit sau accesoriile când cuptorul este 
fierbinte. 

� Niciodatã nu acoperiþi partea inferioarã a 
cuptorului cu folie de aluminiu. 

� Nu pãstraþi articole inflamabile în cuptor. În cazul 
în care aparatul este pornit din greºealã, acestea 
se pot aprinde. 

� Nu sprijiniþi greutãþi mari pe uºã, deoarece se 
poate deteriora cavitatea cuptorului ºi 
balamalele. Greutatea maximã: 7 kg. 

� Nu vã sprijiniþi ºi nu ºedeþi pe uºa deschisã a 
cuptorului. 
Nu agãþaþi nici o greutate de mânerul uºii 
deschise a cuptorului. 

� Aparatul trebuie sã fie folosit numai pentru scopul 
pentru care a fost expres destinat, adicã    
prepararea alimentelor. Orice altã utilizare (de 
exemplu încãlzirea camerei), este consideratã 
incorectã ºi deci periculoasã. 
Fabricantul nu-ºi asumã nici o responsabilitate 
pentru leziunile cauzate persoanelor sau pentru 
deteriorarea bunurilor, apãrute ca urmare a 
utilizãrii incorecte sau necorespunzãtoare a 
aparatului. 
Utilizarea oricãrui aparat electric implicã 
respectarea câtorva reguli de bazã. În mod 
special, pe durata utilizãrii: 
- nu scoateþi ºtecherul din prizã prin tragerea de 

cablul de alimentare; 
- nu atingeþi aparatul când sunteþi cu picioarele 

ude sau umede; 
- nu folosiþi aparatul atunci când sunteþi cu 

picioarele goale. 
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ACCESORIILE CUPTORULUI

Tavã de scurgere a grãsimii 1
Tava de scurgere are scopul de a aduna grãsimea ºi mici particule 
de alimente când este poziþionatã sub grãtar sau ca o farfurie, în 
cazul în care se gãteºte carne, pui sau peºte cu sau fãrã legume. 
Vãrsaþi apã în tava de colectare a picãturilor pentru a acoperi 
partea inferioarã ºi pentru a reduce fumul ºi împroºcãturile cu 
grãsime.

Tavã de coacere 2
Se foloseºte pentru a coace biscuiþi, bezele sau pizza.

Grãtar 3
Se foloseºte pentru a prepara mâncarea sau ca suport pentru 
cratiþe, forme de prãjiturã sau orice alt vas în care se gãteºte. 
Poate fi aºezat pe oricare nivel disponibil.

Panouri catalitice 4
Aceste panouri sunt acoperite cu un email microporos special, 
care absoarbe stropii de grãsime. Vã recomandãm un ciclu de 
curãþare automatã în special dupã gãtirea unor alimente foarte 
grase. 
1. Lãsaþi cuptorul sã funcþioneze gol la o temperaturã de circa 

200°C timp de circa o orã. 
2. La terminarea ciclului, atunci când cuptorul este rece, folosiþi 

un burete umed pentru a înlãtura resturile de mâncare, dacã 
este necesar. 
Nu folosiþi sãpun sau detergenþi, pentru  cã se poate deteriora 
emailul catalitic. 

Un set de panouri catalitice poate fi procurat de la Service-ul 
autorizat. 
Cod nr. 4812 310 28087.

Rotisor 5
Folosiþi-l aºa cum este indicat în Prospectul separat cu descrierea 
produsului. 

Notã: Accesoriile variazã în funcþie de model. 
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TABEL PENTRU GÃTIT
Fel de mâncare Temp.°C ªinã lateralã (*) Durata de coacere min. Ciclul de coacere

Produse de patiserie ºi prãjituri

Cozonaci cau checuri 180 2 55-65

Tartã cu fructe 200 1 30-40

Tartã cu brânzã 180 2 35-40

Prãjituri din aluat dospit 200 1 25-35

Prãjituri din aluat fraged 190 2 20-30

Prãjituri cu cremã 200 2 15-25

Biscuiþi 190 3 15-20

Lasagne 225 2 40-50

Carne

File de vacã 225 2-3 50-80

Fripturã de vacã 225 2-3 50-80

Fripturã de viþel 225 2-3 60-80

Fripturã de miel 225 2 45-55

Fripturã de vacã în sânge 225 2-3 50-60

Fripturã de iepure 200 2 60-90

Fripturã de curcan 180 2 aproximativ 240

Fripturã de gâscã 200 2 150-210

Fripturã de raþã 200 2 120-180

Fripturã de pui 200 2 60-90

Pulpã de cãprioarã 200 2-3 90-150

Pulpã de cerb 180 2-3 90-180

Peºte 180 2-3 10-40

Legume

Legume fierte la cuptor 170-190 2-3 40-50

Pizza 240 1 15-25

Gãtit la grãtar

Cotlete 4 8-12

Cârnaþi 4 10-13

Pui la grãtar 3 25-35

Chebab de pui 50-65

Chebab de vitã 50-65

Note: 
(*) ªinele laterale sunt numerotate începând de jos. Preîncãlziþi cuptorul înainte de a pune alimentele înãuntru.

Aceste cicluri se recomandã pentru prepararea alimentelor delicate ºi/sau pentru încãlzit.

Acest ciclu este recomandat pentru prepararea simultanã a mai multor feluri de mâncare, 
fãrã ca gustul sau mirosul sã treacã de la unul la altul (cu aceeaºi duratã de coacere).

DATELE PREZENTATE MAI SUS SUNT ORIENTATIVE, PENTRU CÃ TIPUL ªI DURATA DE COACERE VARIAZÃ ÎN 
FUNCÞIE DE CANTITATEA ªI CALITATEA ALIMENTELOR.
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ÎNTREÞINEREA ªI CURÃÞAREA
� Dupã utilizare, lãsaþi aparatul sã se rãceascã ºi apoi curãþaþi-l, 

astfel încât depunerile sã nu fie încãlzite în mod repetat. 
� Dacã resturile sunt rezistente, folosiþi un detergent specific 

pentru cuptor ºi urmaþi instrucþiunile de pe ambalaj. 
� Curãþaþi exteriorul cu un burete umezit în apã caldã. 
� Nu folosiþi substanþe abrazive sau bureþi de sârmã. 
� Curãþaþi sticla uºii cuptorului cu lichid de curãþare. 
� Spãlaþi accesoriile în maºina de spãlat vase sau cu mâna, 

folosind un detergent pentru cuptor. 

Înlocuirea becului 
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de alimentare a cuptorului. 
� Pentru a înlocui becul cuptorului B, scoateþi capacul de 

protecþie A prin rotirea acestuia în sens antiorar. 
� Dupã înlocuirea becului, puneþi la loc capacul de protecþie A. 

Notã: Folosiþi numai becuri de 25W, tip E-14, T 300°C, disponibile 
la Service-ul autorizat.

Uºa cuptorului 
Sticla uºii poate fi scoasã ºi curãþatã cu uºurinþã prin deºurubarea 
celor 4 ºuruburi laterale. 

Demontarea uºii cuptorului   
Pentru a uºura curãþarea cuptorului, uºa poate fi scoasã. 

Balamalele A sunt montate cu douã ºuruburi în U mobile B care 
blocheazã uºa atunci când este complet deschisã dacã sunt 
agãþate de secþiunile C ale balamalelor. 
� Ridicaþi uºa ºi scoateþi-o þinând de pãrþile laterale ale uºii 

cuptorului din apropierea balamalelor. 
� Montaþi la loc uºa prin introducerea mai întâi a balamalelor în 

locaºurile lor, scoateþi cele douã ºuruburi în U mobile B care 
au fost folosite pentru a agãþa cele douã balamale.
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GHID DE DETECTARE A DEFECÞIUNILOR

Cuptorul nu funcþioneazã
� Porniþi din nou aparatul, pentru a vedea dacã 

problema persistã. 

� Verificaþi dacã cuptorul este alimentat cu curent. 
� Verificaþi dacã programatorul mecanic a fost fixat 

pe durata de coacere sau pe poziþia �manual�.

SERVICE-UL 

Înainte de a contacta SERVICE-UL:
1. Verificaþi dacã nu puteþi rezolva singuri problema 

(vezi �Ghid de detectare a defecþiunilor�). 
2. Porniþi din nou aparatul, pentru a vedea dacã 

problema persistã.

Dacã dupã aceste verificãri cuptorul nu 
funcþioneazã corect, contactaþi cel mai apropiat 
Service autorizat.
Vã rugãm sã comunicaþi:
� o scurtã descriere a defecþiunii,
� tipul ºi modelul exact al aparatului,
� numãrul service (cifra care se gãseºte dupã 

cuvântul �SERVICE� pe plãcuþa matricolã), 
situatã pe marginea din dreapta a cavitãþii 
cuptorului (vizibilã când uºa cuptorului este 
deschisã). Numãrul service este de asemenea 
indicat în foaia de garanþie,

� adresa dumneavoastrã completã ºi numãrul de 
telefon.

Reparaþiile efectuate în baza garanþiei presupun 
întotdeauna intervenþia din partea unui service 
autorizat al fabricantului, aºa cum este menþionat 
în condiþiile de acordare a garanþiei.

În eventualitatea în care o intervenþie este efectuatã 
de tehnicieni care nu aparþin unui service 
autorizat,  aveþi grijã sã primiþi întotdeauna o 
chitanþã care sã menþioneze lucrarea efectuatã, ºi 
verificaþi ca piesele de schimb folosite sã fie piese 
de schimb originale ale producãtorului.
Respectarea acestor reguli simple va garanta 
calitatea ºi siguranþa produsului.

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE CE

� Acest cuptor este destinat sã vinã în contact cu 
produse alimentare, ºi este conform cu Directiva 
Europeanã 89/109/CEE.

� Acest cuptor este destinat a fi folosit numai pentru 
gãtit. Orice altã utilizare (ca sursã de încãlzire) 
este consideratã improprie, ºi ca urmare 
periculoasã.

� Acest cuptor (Clasa 3) a fost proiectat, fabricat ºi 
vândut în concordanþã cu:

- Normele de siguranþã din Directiva pentru 
�Gaz� 90/396/CEE;

- Normele de siguranþã din Directiva �Tensiuni 
joase� 73/23/CEE;

- Normele de protecþie din Directiva EMC 
(Compatibilitate Electromagneticã) 89/336/CEE.

- Normele din Directiva 93/68/CEE
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