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Poziționați cuptorul la distanță față de alte surse de încălzire. Pentru ventilație 
sufi cientă, trebuie să existe un spațiu de cel puțin 30 cm deasupra cuptorului. 

INSTALAREA

ÎNAINTE DE CONECTARE

Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap. Acest cuptor nu este 
destinat pentru a fi  poziționat sau utilizat pe o suprafață de lucru mai joasă de 
850 mm deasupra podelei.
Verificați dacă tensiunea   de pe plăcuța de identifi care corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

Nu scoateți plăcile de protecție de admisie a microundelor  situate pe partea laterală a peretelui cavității cuptor-
ului. Acestea previn intrarea particulelor de alimente și a grăsimii în canalele de admisie a microundelor.
Poziționați cuptorul pe o suprafață stabilă, uniformă, care este sufi cient de puternică pentru a susține cuptorul 
și ustensilele de bucătărie pe care le introduceți în cuptor. Manipulați cu grijă.

Asigurați-vă că spațiul de dedesubt, de deasupra și din jurul cuptorului este gol, pentru a permite fl uxul de aer 
adecvat. 

Asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat.  Verifi cați ca ușa cuptorului să se închidă bine pe suportul ușii și ca 
garnitura interioară a ușii să nu fi e deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, 
umedă.

Nu folosiți acest aparat  dacă are un cablu de alimentare sau ștecher deteriorat, dacă nu funcționează corect 
sau dacă a fost deteriorat sau a căzut. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Păstrați cablul 
la distanță de suprafețe fi erbinți. Ar putea rezulta șocuri electrice, incendiu sau alte pericole.

Nu utilizați cablul prelungitor:  
În cazul în care cablul de alimentare este prea scurt,  apelați la un electrician sau la un tehnician califi cat pentru 
a instala o priză aproape de aparat.

AVERTIZARE: Utilizarea necorespunzătoare a ștecherului de împământare poate duce la risc de electro-
cutare. Consultați un electrician califi cat sau un tehnician în cazul în care nu ați înțeles în totalitate instrucțiunile 
de împământare sau dacă există neclarități cu privire la realizarea corectă a împământării cuptorului cu mi-
crounde.

DUPĂ CONECTARE

Cuptorul poate fi utilizat numai  dacă ușa cuptorului este bine închisă.
Pot rezulta recepții TV necorespunzătoare și interferențe radio, în cazul în care cuptorul se afl ă aproape de un 
televizor, de un aparat radio sau de o antenă.

Împământarea acestui aparat  este obligatorie.  Producătorul nu își va asuma nicio responsabilitate pentru 
rănirea persoanelor, a animalelor sau daune materiale care decurg din nerespectarea acestei cerințe.

Producătorii nu sunt responsabili pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor 
instrucțiuni.
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE

Dacă materialul din interiorul/exteriorul cuptorului se aprinde și iese fum,  țineți închisă 
ușa cuptorului și opriți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimen-
tarea electrică de la siguranță sau panoul întrerupătorului de circuit.
Nu lăsați cuptorul nesupravegheat,  mai ales atunci când se utilizează hârtie, plastic sau 
alte materiale combustibile în procesul de gătire. Hârtia se poate carboniza sau arde și 
unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor. 

AVERTIZARE: Aparatul și părțile sale accesibile devin fi erbinți în timpul funcționării. 
Aveți grijă să evitați atingerea elementelor de încălzire din cuptor.
Copiii mai mici de opt ani trebuie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați în 
permanență.
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii de alimente și băuturi. Uscarea aliment-
elor sau a rufelor și chiar încălzirea pernelor cu gel, a papucilor de casă, a bureților, a 
hainelor umede și altele poate produce vătămări, aprinderea produselor respective sau 
un incendiu.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe 
sau experiență, doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofe-
re informațiile necesare pentru utilizarea sigură a aparatului și care să le permită să 
înțeleagă riscurile la care se expun. Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu 
va fi realizată de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta mai mare de 
opt ani și sunt supravegheați. 
Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul 
acestuia la îndemâna copiilor mai mici de opt ani.

AVERTIZARE: Nu utilizați cuptorul cu microunde  pentru a încălzi alimente în 
containere sigilate ermetic. Presiunea crește și poate provoca daune la deschi-
dere sau acestea pot exploda.

AVERTIZARE: Garniturile ușii și suprafețele pentru garniturile ușii  trebuie să 
fi e inspectate periodic pentru daune. Dacă aceste suprafețe sunt deteriorate, 
aparatul nu trebuie să funcționeze, până când nu este reparat de un tehnician 
califi cat.

Nu utilizați cuptorul cu microunde  pentru gătitul sau încălzirea ouălor între-
gi, cu sau fără coajă, deoarece acestea pot exploda chiar și după terminarea 
încălzirii cu microunde.
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Aparatul nu se pune în funcțiune cu ajutorul unui cronometru extern sau al 
unui sistem separat de telecomandă.
Nu lăsați cuptorul nesupravegheat dacă utilizați multă grăsime sau mult ulei, deoarece acestea se pot 
supraîncălzi și provoca un incendiu!

Nu încălziți sau folosiți materiale inflamabile  în sau lângă cuptor. Vaporii pot crea pericol de incendiu sau ex-
plozie.
Nu utilizați cuptorul cu microunde  pentru uscarea textilelor, a hârtiei, a mirodeniilor, a ierburilor, a lemnului, a 
fl orilor sau a altor materiale combustibile. Pericol de incendiu.
Nu folosiți  substanțe chimice corozive sau vapori în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod spe-
cifi c încălzirii sau preparării alimentelor. Acesta nu este conceput pentru utilizarea industrială sau în labora-
toare.
Nu suspendați sau puneți  obiecte grele pe ușă, deoarece acest lucru poate deteriora deschiderea cuptorului și 
balamalele. Mânerul ușii nu trebuie să fi e utilizat pentru a suspenda obiecte.

GHID DE DEPANARE

În cazul în care cablul de alimentare electrică trebuie înlocuit , acesta trebuie 
înlocuit cu un cablu de alimentare electrică original, care este disponibil în cen-
trele noastre de service. Cablul de alimentare electrică trebuie înlocuit doar de 
către un tehnician de service instruit.
AVERTIZARE: Service-ul va fi efectuat de către un tehnician de service in-
struit.  Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea 
unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde de către o 
persoană care nu are instruirea necesară este periculoasă.
Nu înlăturați niciun capac.

În cazul în care cuptorul nu funcționează,  nu efectuați un apel de service până când nu efectuați următoarele 
verifi cări:
• Placa rotativă de sticlă și suportul plăcii rotative  sunt montate.
• Ștecherul  este introdus corect în priza de perete.
• Ușa  este închisă corect.
• Verifi cați siguranțele fuzibile  și asigurați-vă că puterea este disponibilă.
• Verifi cați dacă  cuptorul are ventilație puternică.
• Așteptați 10 minute, apoi încercați să folosiți cuptorul încă o dată.
• Deschideți și închideți  ușa, înainte de a încerca din nou.
Acest lucru pentru a evita   apelurile inutile pentru care veți fi  taxat. 
Atunci când sunați la Service, furnizați numărul de serie și numărul tipului de cuptor (consultați eticheta de Ser-
vice). Consultați broșura de garanție pentru alte informații.
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PRECAUȚII

GENERAL

Acest aparat este proiectat numai pentru uz casnic!  
Aparatul nu trebuie utilizat  fără alimente în cuptor, atunci când se utilizează microundele. Funcționarea în acest 
mod poate deteriora aparatul.

Orifi ciile de ventilare de pe cuptor nu trebuie să fi e acoperite. Blocarea orifi ciilor de admisie sau de evacuare a 
aerului poate cauza deteriorarea cuptorului și rezultate slabe de gătit. 

Dacă testați utilizarea  cuptorului, puneți un pahar de apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia mi-
croundelor și cuptorul nu va fi  deteriorat.

Nu depozitați sau folosiți aparatul în aer liber. 

Nu utilizați acest produs lângă o chiuvetă de bucătărie, într-un subsol umed sau lângă un bazin de înot sau al-
tele similare.
Nu utilizați cavitatea  pentru depozitare.

Scoateți sârmele plastifiate pentru legat  din pungile de hârtie sau plastic înainte de a le introduce în cuptor.
Nu utilizați cuptorul cu microunde  pentru prăjirea în baie de ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi  
controlată.

După gătire, utilizați planșete pentru vase fierbinți sau mănuși pentru cuptor  pentru a preveni arsurile, când 
atingeți recipiente, părți ale cuptorului și vasul. 

LICHIDE

De exemplu, băuturi sau apă.   Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fi er-
bere poate avea loc fără formarea de bule. Din acest motiv, se poate produce 
o revărsare bruscă a lichidului fi erbinte.
Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Evitați folosirea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să stea pentru o perioadă scurtă de timp, amestecați din nou înainte de a scoate 

cu grijă recipientul din cuptor.

ATENȚIE

După ce încălziți alimente pentru copii   sau lichide într-un biberon sau într-un 
borcan cu alimente pentru copii, amestecați întotdeauna și verifi cați tempera-
tura înainte de servire. Acest lucru va asigura distribuirea uniformă a căldurii și 
evitarea riscului de opăriri sau arsuri.
Pentru detalii, consultați întotdeauna  o carte de gătit cu microunde. Mai ales dacă gătiți sau reîncălziți alimente 
ce conțin alcool.
Tetina și capacul trebuie scoase înainte de încălzire!
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ACCESORII
GENERAL

Există  o serie de accesorii disponibile pe piață. Înainte de a cumpăra, 
asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizare cu microunde.
Asigurați-vă că ustensilele pe care le utilizați  sunt adecvate pentru cuptor și permit trecerea microundelor prin 
ele, înainte de gătire.
Când introduceți mâncare și accesorii  în cuptorul cu microunde, asigurați-vă că acestea nu intră în contact cu 
partea interioară a cuptorului. 
Acest lucru este deosebit de important pentru accesorii din metal sau piese metalice.

Dacă accesoriile care conțin metale  intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul este în 
funcțiune, se pot produce scântei și cuptorul se poate deteriora.

Asigurați-vă întotdeauna  că placa rotativă se rotește în mod liber înainte de a porni cuptorul.  Dacă placa 
rotativă nu se poate roti în mod liber, ar trebui să utilizați un vas mai mic sau funcția de Oprire a plăcii rotative 
(consultați Vase mari).

Suportul plăcii rotative
Utilizați suportul plăcii rotative  sub placa rotativă de sticlă. Nu puneți niciodată orice alte ustensile 
pe suportul plăcii rotative.
• Fixați suportul plăcii rotative în cuptor.

Placa rotativă
Utilizați placa rotativă de sticlă  cu toate metodele de gătit. Aceasta colectează sucurile care curg și particulele 
de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.
• Așezați placa rotativă de sticlă pe suportul plăcii rotative.

GRĂTAR DE SÂRMĂ(Disponibilă numai în modele specifi ce)
•UTILIZAŢI GRĂTARUL  de sârmă când gătiţi cu funcţiile grătarului.
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ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Dacă cuptorul nu este menținut curat , suprafața acestuia se poate deteriora, 
ceea ce afectează negativ durata de funcționare a aparatului și poate provoca 
o situație periculoasă.
Nu utilizați bureți care zgârie metalul, soluții de curățare abrazive,  bureți din 
oțel-lemn, lavete aspre etc., deoarece acestea pot deteriora panoul de control 
și suprafețele interioară și exterioară ale cuptorului. Utilizați o lavetă cu un de-
tergent slab sau un prosop din hârtie cu spray pentru curățarea sticlei. Aplicați 
spray pentru curățarea sticlei pe un prosop din hârtie.
La intervale regulate,  mai ales dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă, 
suportul acesteia și ștergeți baza cuptorului.
Utilizați o lavetă moale și umedă cu detergent slab pentru a curăța suprafețele 
interioară, partea frontală și posterioară a ușii și deschiderea ușii.
Nu utilizați aparate de curățat cu aburi  atunci când curățați cuptorul cu mi-
crounde.
Cuptorul trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente.
Curățarea este singura întreținere necesară  în mod obișnuit. Aceasta trebuie efectuată atunci când cuptorul cu 
microunde este deconectat.

Acest cuptor este proiectat  să funcționeze cu placa rotativă de sticlă montată.

Nu  utilizați cuptorul cu microunde când placa rotativă de sticlă a fost eliminată pentru curățare.

Nu lăsați grăsimea  sau resturile de alimente să se acumuleze în jurul ușii.Pentru petele persistente,  fi erbeți o cană 
de apă în cuptor timp 2 sau 3 minute. Aburul va înmuia petele.

Adăugați puțină zeamă de lămâie  la o cană de apă, așezați-o pe placa rotativă de sticlă și fi erbeți timp de 
câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.
Elementul grătarului  nu trebuie curățat, deoarece căldura intensă va arde toate lichidele vărsate, dar planșeul 
de sub acesta poate necesita curățare periodică. Aceasta trebuie efectuată cu o lavetă moale și umedă cu de-
tergent slab.
Dacă grătarul nu este utilizat periodic, acesta trebuie folosit 10 minute pe lună pentru a arde orice lichide 
vărsate, pentru a reduce riscul de incendiu.

CURĂȚARE CU ATENȚIE:

Platoul pentru funcția Crocant  trebuie curățat în apă cu detergent slab. Suprafețele foarte murdare pot fi  
curățate cu o lavetă abrazivă și o substanță de curățare ușoară.
Lăsați  întotdeauna platoul pentru funcția Crocant să se răcească înainte de curățare.
Nu  scufundați sau clătiți cu apă în timp ce platoul pentru funcția Crocant este fi erbinte. Răcirea rapidă îl poate deteriora.
Nu utilizați bureți din oțel-lemn.  Aceștia vor zgâria suprafața.
LAVABIL ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:
 • Suport placă rotativă                        • Suport metalic                               • Suport placă rotativă 

Nu pulverizați  lichid pe cuptor.
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ACEASTĂ FUNCŢIE AUTOMATĂ DE SIGURANŢĂ ESTE 
ACTIVATĂ LA UN MINUT DUPĂ  ce cuptorul a 
revenit la modalitatea de funcţionare 
“repaus”. (Cuptorul este în “stand-by“ 
(repaus) când ora este a$ şată în format 
24 de ore sau dacă ceasul nu a fost reglat, 
când a$ şajul este gol).

UŞA TREBUIE SĂ FIE DESCHISĂ ŞI ÎNCHISĂ  de exemplu 
pentru punerea alimentelor înăuntru, înainte 
să puneţi dispozitivul de siguranţă. În caz con-
trar, a$ şajul va indica ““DOOR“ (UŞA).

dOOR

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA PORNIRII / 
SIGURANŢA PENTRU COPII

BLOCARE:  În modul repaus, apăsaţi butonul Stop 
timp de 3 secunde, un semnal sonor lung va 
semnaliza activarea modului Siguranţa pentru 
copii. Tastele vor $  blocate în acest mod, a$ şajul 
indică ora curentă sau “:”, simbolul Siguranţa 

pentru copii este aprins.

DEBLOCARE: În modul Siguranţa pentru co-
pii, apăsaţi butonul Stop 3 secunde, un sem-
nal sonor lung va semnaliza că blocarea este 
invalidă, tastele pot $  utilizate în acest mo-
ment şi simbolul Siguranţa pentru copii este 

stins.

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA GĂTITULUI

PENTRU A ÎNTRERUPE GĂTITUL:
GĂTITUL POATE FI ÎNTRERUPT PRIN 
DESCHIDEREA UŞII,  pentru a ver-
i$ ca, întoarce sau ameste-
ca mâncarea. Reglarea se va 
menţine timp de 5 minute.

DACĂ NU DORIŢI SĂ CONTINUAŢI PROCESUL 
DE GĂTIT:
SCOATEŢI MÂNCAREA,  închideţi uşa şi 
apăsaţi pe butonul STOP.

PENTRU A CONTINUA GĂTITUL:
ÎNCHIDEŢI UŞA  şi apăsaţi pe butonul 
Start O SINGURĂ DATĂ. Gătitul va 
continua de unde a fost întrerupt. 
APĂSÂND PE BUTONUL START  DE DOUĂ 
ORI durata se va mări cu 30 de 
secunde.

UN SEMNAL SONOR VA SEMNALIZA  terminarea gătirii, 
apoi se intră în modul re-
paus.
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KITCHEN TIMER(CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE)

UTILIZAŢI ACEASTĂ FUNCŢIE  când aveţi nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura exact 
durata în diverse scopuri, cum ar $  prepararea ouălelor sau lăsarea aluatului la dospit înainte de 
coacere etc.

q APĂSAŢI BUTONUL CRONOMETRUL, cifra din stânga (minute) clipeşte.

w APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-”  pentru a seta minutele.

e APĂSAŢI BUTONUL CRONOMETRUL,  cele două cifre din dreapta (Secunde) clipesc.

r APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-” pentru a seta Secunde.

t APĂSAŢI DIN NOU PE BUTONUL CRONOMETRUL.

CEASUL ESTE SETAT  şi funcţionează.

DACĂ CEASUL nu a fost setat după introducerea aparatului în priză, ceasul va indica “:”.

PE DURATA SETĂRII CEASULUI, dacă apăsaţi butonul Stop, cuptorul va ieşi din modul setare şi setarea va 
$  invalidă.

CLOCK(CEASUL)

CÂND APARATUL ESTE CONECTAT PENTRU PRIMA DATĂ LA CURENT  sau după o întrerupere de curent electric, 
a$ şajul va indica “:” şi un semnal sonor sună.

q APĂSAŢI BUTONUL CEAS , cifra din stânga (pentru oră) clipeşte.

w APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-”  pentru a seta orele.

e APĂSAŢI BUTONUL CEAS,  cele două cifre din dreapta (minute) clipesc.

r APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-” pentru a seta minutele.

t APĂSAŢI DIN NOU PE BUTONUL CEAS.
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MEMORY(MEMORIA)

FUNCŢIA MEMORIE VĂ OFERĂ  o metodă uşoară de a reapela rapid o setare favorită.
PRINCIPIUL FUNCŢIEI MEMORIE  este acela de a memora orice setare care este a$ şată în mod curent.

CUM SE MEMOREAZĂ O SETARE: 

q SELECTAŢI  orice funcţie. 

w PROGRAMAŢI  setările. 

e APĂSAŢI SI ŢINEŢI APĂSAT BUTONUL MEMO până când se aude un semnal sonor. Setarea este acum 
memorată. Puteţi reprograma memoria de câte ori doriţi.

PE DURATA PROCEDURII DE GĂTIRE, puterea microundelor poate fi indicată timp de 3 secunde prin 
apăsarea butonului Memo, apoi cuptorul va reveni la numărătoarea inversă.

CUM SE UTILIZEAZĂ O SETARE MEMORATĂ: 

q APĂSAŢI SI ŢINEŢI APĂSAT BUTONUL MEMO până când se aude un semnal sonor. 

w APĂSAŢI PE BUTONUL START. 

ACEASTĂ FUNCŢIE ESTE UTILIZATĂ  pentru încălzirea rapidă a alimentelor ce conţin o mare cantitate de 
apă ca de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai.

JET START(FUNCŢIA JET START)

q APĂSAŢI BUTONUL START. 

ACEASTĂ FUNCŢIE PORNEŞTE AUTOMAT  cu nivelul maxim de putere al microundelor şi cu durata de gătit 
$ xată la 30 de secunde. Fiecare apăsare adiţională va mări durata cu 30 de secunde. 



12 RO

CUM SE GĂTEŞTE ŞI ÎNCĂLZEŞTE CU MICROUNDELE

UTILIZAŢI ACEASTĂ FUNCŢIE  pentru gătitul normal şi încălzirea alimentelor ca legumele, peştele, carto-
$ i şi carnea.

ODATĂ CE PROCESUL DE COACERE A ÎNCEPUT:  
 Durata poate $  uşor mărită în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start. Fiecare 

apăsare adiţională va mări durata cu 30 de secunde. 
 
PE DURATA PROCEDURII DE GĂTIRE, puterea microundelor poate fi indicată timp de 3 secunde prin 
apăsarea butonului Putere, apoi cuptorul va reveni la numărătoarea inversă. 

q APĂSAŢI BUTONUL PUTERE  în mod repetat pentru a seta puterea.

w APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-” pentru a seta durata de gătire.

e APĂSAŢI BUTONUL START. 

DEFROST(DECONGELARE)

UTILIZAŢI ACEASTĂ FUNCŢIE  pentru a decongela carne, peşte şi pasăre. Funcţia Decongelare trebuie 
utilizată doar pentru alimentele cu o greutate netă cuprinsă între 100 g - 1.5 kg.

q APĂSAȚI BUTONUL DEFROST (DECONGELARE).

w APĂSAŢI “+“, “-“ pentru a seta durata de gătire.

e APĂSAŢI BUTONUL START pentru a începe gătitul cu puterea pentru decongelare.

ÎNTOTDEAUNA PUNEŢI ALIMENTELE  pe placa rotativă din sticlă.

ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE

AFIŞAJUL UTILIZARE RECOMANDATĂ:

700W
ÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR,  a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente 
ce conţin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conţin ouă sau smântână alegeţi o 
putere inferioară.

500W GĂTIT  peşte, carne, legume etc.

350W
O MAI MARE GRIJĂ LA GĂTIT,  de exemplu pentru sosuri cu un conţinut mare de prote-
ine, feluri de mâncare cu brânză şi ouă şi pentru terminarea de gătit a caserolelor. 
Mâncăruri înăbuşite,  topirea untului.

160W DECONGELARE.
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AUTO MENU(MENIUL AUTOMAT)

ACEASTĂ FUNCŢIE vă oferă un meniu confortabil pentru a decongela sau a găti diferite alimente.
ACEASTĂ FUNCŢIE ARE NEVOIE SĂ CUNOASCĂ  greutatea netă a alimentelor. Cuptorul va calcula automat 
timpul pentru decongelare sau gătire.

ALIMENTE CONGELATE: 
DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI CALDE  decât temperatura de congelare (-18°C),  alegeţi o cantitate 
inferioară de alimente.
DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI RECI  decât temperatura de congelare (-18°C),  alegeţi o cantitate 
superioară de alimente.

q APĂSAŢI BUTOANELE DIN MENIUL AUTOMAT  pentru a selecta funcţia 

(Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta pentru a selecta cantitatea).

w APĂSAŢI PE BUTONUL START.

PE DURATA PROCEDURII DE GĂTIRE, greutatea poate fi indicată timp de 3 secunde prin apăsarea butonu-
lui Auto ales, apoi cuptorul va reveni la numărătoarea inversă. 

GĂTIT AUTOMAT DECONGELARE AUTOMATĂ

SIMBOL

FUNCŢIA CARTOFI
FLORICELE 

DE PORUMB
SUPĂ CARNE PASĂRE PEŞTE

GREUTATEA

200G 50G 250G 100G 100G 100G

400G 85G 500G 200G 200G 200G

600G 100G 1000G 300G 300G 300G

450G 450G 450G
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APĂSAŢI BUTONUL PROCENTAJ GRĂTAR AFIŞAJUL

1 DATĂ 100% G2

2 ORI 50% G1

GRĂTAR COMBI

APĂSAŢI BUTONUL NIVELUL DE PUTERE AFIŞAJUL

1 DATĂ MARE C3

2 ORI MEDIE C2

3 ORI MICĂ C1

GRILL(GRĂTAR)*
UTILIZAŢI ACEASTĂ FUNCŢIE  pentru a da rapid o plăcută suprafaţă rumenită alimentelor.

q APĂSAŢI BUTONUL GRĂTAR în mod repetat pentru a seta puterea grătarului. 

w APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-” pentru a seta durata de gătire.

e APĂSAŢI BUTONUL START. 

CONTROLAŢI CA USTENSILELE  utilizate să # e termorezistente şi potrivite pentru cuptor, înainte de a în-

cepe gătitul cu funcţia grătar.

NU UTILIZAŢI  ustensile de plastic cu funcţia grătar. Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele 

din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.

GRILL COMBI(GRĂTAR COMBI)*

UTILIZAŢI ACEASTĂ FUNCŢIE PENTRU  a găti mâncăruri de genul gratinate, lasagne, păsări şi carto$  copţi.

q APĂSAŢI BUTONUL COMBI  în mod repetat pentru a seta puterea Grătarului combi.

w APĂSAŢI BUTONUL “+“, ”-” pentru a seta durata de gătire.

e APĂSAŢI BUTONUL START. 

CONTROLAŢI CA USTENSILELE  utilizate să # e termorezistente şi potrivite pentru cuptor, înainte de a în-

cepe gătitul cu funcţia grătar.

NU UTILIZAŢI  ustensile de plastic cu funcţia grătar. Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din 

lemn sau hârtie nu sunt adecvate.

Notă:*Disponibilă numai în modele speci$ ce

Notă:*Disponibilă numai în modele speci$ ce
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DIAGRAMA DE GĂTIT

CU CÂT MAI MULTĂ MÂNCARE DORIŢI SĂ GĂTIŢI,  cu atât 
mai mult timp este necesar. O regulă empirică 
este: o cantitate dublă de alimente necesită un 
timp aproape dublu de coacere.
CU CÂT TEMPERATURA DE PORNIRE ESTE MAI JOASĂ, 
 cu atât mai mult timp este necesar pent-
ru gătire. Alimentele la temperatura ca-
merei se gătesc mai repede decât ali-
mentele scoase direct din frigider.

DACĂ GĂTIŢI MAI MULTE BUCĂŢI  din 
acelaşi aliment, ca de exemplu 
carto$  în coajă, aşezaţi-i în formă de 

cerc pentru o coacere uniformă.

AMESTECAREA ŞI ÎNTOARCEREA ALIMENTELOR  sunt 
tehnici folosite atât la gătitul tradiţional cât şi 
la cel cu microunde, pentru a distribui în mod 

rapid căldura în centrul alimentelor şi pent-
ru a evita o gătire excesivă a marginilor ex-

terne ale alimentelor.
CÂND SE GĂTESC ALIMENTE CU FORMĂ SAU GRO-
SIME  neregulată, aşezaţi partea mai 

subţire a alimentului înspre mijlocul far-
furiei, unde va $  încălzită la urmă.

ALIMENTELE CARE CONŢIN GRĂSIME ŞI ZAHĂR  se 
vor găti mai repede decât acelea care conţin 
multă apă. De asemenea, grăsimea şi zahărul 
vor atinge o temperatură mai mare decât apa.
LĂSAŢI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTELE ÎN 
REPAUS  puţin după ce au fost 
gătite. Perioada de repaus 
îmbunătăţeşte întotdeauna 
rezultatele, deoarece temperatu-
ra se va distribui în mod uniform în alimente.

UNELE ALIMENTE SUNT ACOPERITE DE PIELE SAU 
MEMBRANĂ   de exemplu carto$ i, merele şi 
gălbenuşurile de ouă. Aceste alimente 
trebuie să $ e înţepate cu o furculiţă 
sau cu o scobitoare, pentru a face 
aburii să iasă şi a preveni explozia.
BUCĂŢILE MAI MICI DE ALIMENTE SE VOR GĂTI 
MAI REPEDE  decât bucăţile mari, iar bucăţile uni-
forme se vor găti mai uniform faţă de cele cu 
forme neregulate.

TIPUL DE AL-
IMENTE

CANTITATE
NIVELUL 

DE PUTERE
DURATA

PERIOA-
DA DE RE-

PAUS
RECOMANDĂRI

PUI  (întreg) 1.000 G

700W

18 - 20 
MIN.

5 - 10 MIN.

ÎNTOARCEŢI PUIUL  la jumătatea gătirii. 
Veri$ caţi ca zeama scursă din carne 
să nu $ e colorată la terminarea co-
acerii.

PUI  ($ le sau 
bucăţi)

500 G
8 - 10 

MIN.
5 MIN.

VERIFICAŢI  ca zeama scursă din carne 
să nu $ e colorată la terminarea 
gătirii.

SLĂNINĂ 150 G 3 - 4 MIN. 1 - 2 MIN.
PUNEŢI PE HÂRTIE DE BUCĂTĂRIE,   pe un pl-
atou, în 2 sau 3 straturi şi acoperiţi 
tot cu hârtie de bucătărie.

LEGUME  (pro-
aspete)

300 G 3 - 4 MIN. 1 - 2 MIN.
GĂTIŢI ACOPERIT  şi adăugaţi 2 linguri 
de sare.

LEGUME  (con-
gelate)

250 - 400 G
3 - 4 MIN.
5 - 6 MIN.

1 - 2 MIN. GĂTIŢI ACOPERIT

CARTOFI ÎN 
COAJĂ

1 BUC.
4 BUC.

4 - 6 MIN.
12 - 15 

MIN.

2 MIN.
5 MIN.

ÎNŢEPAŢI CU FURCULIŢA.  (1 buc. = 250 g). 
Întoarceţi la jumătatea gătirii.

RULADĂ  de 
carne

600 - 700 G

500W

12 - 14 
MIN.

5 MIN.

PEŞTE  (întreg) 600 G 8 - 9 MIN. 4 - 5 MIN. ÎNŢEPAŢI PIELEA  şi gătiţi acoperit.

PEŞTE  (bucăţi 
sau $ le)

400 G 5 - 6 MIN. 2 - 3 MIN.
PUNEŢI CU PARTEA MAI SUBŢIRE  spre mij-
locul farfuriei. Gătiţi acoperit.



16 RO

DIAGRAMA DE ÎNCĂLZIRE

CA ŞI LA METODELE DE GĂTIT STANDARD  alimentele 
reîncălzite într-un cuptor cu microunde trebuie 
să $ e încălzite întotdeauna până când sunt 
foarte $ erbinţi. 
CELE MAI BUNE REZULTATE SE OBŢIN  atunci când 
alimentele sunt aşezate cu partea mai 
groasă spre marginea farfuriei şi cu 
partea mai subţire în mijlocul ei.
PUNEŢI FELII SUBŢIRI DE CARNE  una deasupra 
alteia sau intercalate. Feliile mai groase, ca 
de exemplu rulada de carne şi cârnaţii, trebuie 
puse una aproape de cealaltă.

CÂND SE REÎNCĂLZESC TOCANE SAU SOSURI  este reco-
mandat să se amestece o singură dată pentru a 

distribui uniform căldura.
ACOPERIREA ALIMENTELOR  favorizează 
menţinerea umezelii în interiorul al-

imentelor, reduce împroşcarea şi 
scurtează timpul de încălzire.

CÂND SE ÎNCĂLZESC PORŢII DE ALIMENT-
ELE CONGELATE  urmăriţi instrucţiunile 

producătorului, indicate pe ambalaj.
PENTRU ALIMENTELE CARE NU POT FI AMESTECATE,  
de exemplu cele gratinate, se recomandă 
reîncălzirea cu  500W.
CÂTEVA MINUTE DE REPAUS  vor face ca tempera-
tura să $ e distribuită uniform în interiorul ali-
mentelor.

TIPUL DE AL-
IMENTE

CANTITATE
NIVELUL 

DE PUTERE
DURATA

PERIOA-
DA DE RE-

PAUS
RECOMANDĂRI

PUI  (întreg) 1.000 G

700W

18 - 20 
MIN.

5 - 10 MIN.

ÎNTOARCEŢI PUIUL  la jumătatea gătirii. 
Veri$ caţi ca zeama scursă din carne 
să nu $ e colorată la terminarea co-
acerii.

PUI  ($ le sau 
bucăţi)

500 G
8 - 10 

MIN.
5 MIN.

VERIFICAŢI  ca zeama scursă din carne 
să nu $ e colorată la terminarea 
gătirii.

SLĂNINĂ 150 G 3 - 4 MIN. 1 - 2 MIN.
PUNEŢI PE HÂRTIE DE BUCĂTĂRIE,   pe un pl-
atou, în 2 sau 3 straturi şi acoperiţi 
tot cu hârtie de bucătărie.

LEGUME  (pro-
aspete)

300 G 3 - 4 MIN. 1 - 2 MIN.
GĂTIŢI ACOPERIT  şi adăugaţi 2 linguri 
de sare.

LEGUME  (con-
gelate)

250 - 400 G
3 - 4 MIN.
5 - 6 MIN.

1 - 2 MIN. GĂTIŢI ACOPERIT

CARTOFI ÎN 
COAJĂ

1 BUC.
4 BUC.

4 - 6 MIN.
12 - 15 

MIN.

2 MIN.
5 MIN.

ÎNŢEPAŢI CU FURCULIŢA.  (1 buc. = 250 g). 
Întoarceţi la jumătatea gătirii.

RULADĂ  de 
carne

600 - 700 G

500W

12 - 14 
MIN.

5 MIN.

PEŞTE  (întreg) 600 G 8 - 9 MIN. 4 - 5 MIN. ÎNŢEPAŢI PIELEA  şi gătiţi acoperit.

PEŞTE  (bucăţi 
sau $ le)

400 G 5 - 6 MIN. 2 - 3 MIN.
PUNEŢI CU PARTEA MAI SUBŢIRE  spre mij-
locul farfuriei. Gătiţi acoperit.
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DIAGRAMĂ DE DECONGELARE

ALIMENTELE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC , peliculă 
de plastic sau ambalaje din carton pot $  puse 
direct în cuptor, atâta timp cât ambalajul nu 
conţine părţi metalice (de exemplu sârmuliţe 
de metal).
FORMA AMBALAJULUI  in\ uenţează timpul 
de decongelare. Pachetele puţin adân-
ci se decongelează mai repede decât 
cele mai adânci.
SEPARAŢI BUCĂŢILE  de îndată ce încep 
să se decongeleze. Bucăţile separate se 
decongelează mai uşor.
PROTEJAŢI ZONELE DIN ALIMENTE  cu mici bucăţi de folie 
de aluminiu, dacă încep să se încălzească (de ex-
emplu copanele de pui şi vârfurile aripilor).

ÎNTOARCEŢI BUCĂŢILE MARI  la jumătatea 
decongelării.
ALIMENTELE FIERTE, ÎNĂBUŞITE ŞI SOSURILE DE CARNE  

se decongelează mai bine dacă sunt ameste-
cate pe durata decongelării.
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, deoa-

rece temperatura se va distribui uniform în in-
teriorul alimentelor.

TIPUL DE ALI-
MENTE

CANTITATE
NIVELUL DE 

PUTERE
DURATA

PERIOA-
DA DE RE-

PAUS
RECOMANDĂRI

FRIPTURĂ 800 – 1.000 G

160W

20 - 22 
MIN.

10 - 15 MIN.
ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării. 

CARNE TOCATĂ 500 G
8 - 10 

MIN.
5 MIN.

ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării. Separaţi 
părţile dezgheţate.

COTLETE, ANTRI-
COATE ŞI FRIPTURI

500 G 7 - 9 MIN. 5 - 10 MIN.
ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării.

PUI  (întreg) 1.200 G 25 MIN. 10 - 15 MIN.
ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării.

PUI  bucăţi sau 
$ le

500 G 7 - 9 MIN. 5 - 10 MIN.

ÎNTOARCEŢI / SEPARAŢI  la 
jumătatea decongelării. 
Acoperiţi vârfurile aripilor şi 
a copanelor cu folie pentru 
a evita supraîncălzirea.

PEŞTE  (întreg) 600 G
8 - 10 

MIN.
5 - 10 MIN.

ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării şi acoperiţi co-
ada cu folie pentru a evita 
supraîncălzirea.

PEŞTE  (bucăţi 
sau $ le)

400 G 6 - 7 MIN. 5 MIN.
ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării. Separaţi 
părţile dezgheţate.

PÂINE 500 G 4 - 6 MIN. 5 MIN.
ÎNTOARCEŢI  la jumătatea 
decongelării. 

CORNURI ŞI CHIFLE
4 BUC.  

(150 - 200 g)
1 ½ - 2 

MIN.
2 - 3 MIN. PUNEŢI  în formă de cerc.

FRUCTE ŞI 
SEMINŢE

200 G 2 - 3 MIN. 2 - 3 MIN.
SEPARAŢI  pe durata 
decongelării.
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Notă:*Disponibilă numai în modele speci$ ce

DIAGRAMA PREPARĂRII LA GRĂTAR*

FUNCŢIA GRĂTAR ESTE EXCELENTĂ  pentru rumenirea 
alimentelor după gătitul cu microunde.

ALIMENTE MAI GROASE  cum ar $  gratinate şi pui; 
Gătiţi cu microundele mai întâi şi apoi lăsaţi 

grătarul să rumenească suprafaţa de sus 
pentru a-i oferi o culoare plăcută.GRĂTARUL DE SÂRMĂ  poate $  utilizat pentru 

a muta alimentele mai aproape de el-
ementul grătar, pentru o rumenire mai 
rapidă.

PUNEŢI ALIMENTELE SUBŢIRI  ca de exemplu pâinea 
prăjită şi cârnaţii pe grătarul de sârmă şi gătiţi 
numai cu grătarul.

PUTEŢI AŞEZA  vasele sau gratineurile di-
rect pe placa rotativă de sticlă.

TIPUL DE ALI-
MENTE

CANTI-
TATE

SETARE DURATA RECOMANDĂRI

PÂINE PRĂJITĂ CU 
BRÂNZĂ

3 BUC

GRĂTAR 2

7 - 8 MIN.
PUNEŢI  pe grătarul de sârmă

POMMES DUCHESSE 
(CARTOFI ROZETĂ)

2 PORŢII 8 - 10 MIN.
PUNEŢI   farfuria pe grătarul de 
sârmă.

CÂRNAŢI  
(100 g / buc)

2 - 3 BUC 18 - 20 MIN.
PUNEŢI   pe grătarul de sârmă. 
Întoarceţi la jumătatea gătirii.

CRENVURŞTI (40 - 
50G / BUC)

4 BUC 16 - 18 MIN.
PUNEŢI   pe grătarul de sârmă. 
Întoarceţi la jumătatea gătirii.

CARTOFI GRATINAŢI 4 PORŢII

500W 
MICROUNDE

APOI GRĂTAR 2

18 - 20 MIN.
10 - 12 MIN.

AŞEZAŢI  vasul pe placa rotativă.

LASAGNA  
(congelată)

400 G
GRĂTAR COMBI 1
APOI GRĂTAR 2

15 - 17 MIN.
5 - 6 MIN.

AŞEZAŢI  vasul pe placa rotativă.

PEŞTE GRATINAT  
(congelat)

600 G
500W 

MICROUNDE

APOI GRĂTAR2

16 - 18 MIN.
5 - 7 MIN.

AŞEZAŢI  vasul pe placa rotativă.
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RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CUTIA DE AMBALAJ  poate $  în între-
gime reciclată, după cum indică 
simbolul de reciclare. Pen-
tru aruncarea aparatului 
respectaţi dispoziţiile locale. 
Nu permiteţi accesul copiilor 
la ambalajele potenţial periculoase 
(saci de plastic, polistiren etc.).
ACEST APARAT  este marcat în conformitate cu Di-
rectiva Europeană 2002/96/EC referitoare la 
Deşeurile de Echipament Electric şi Electron-
ic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este 
eliminat în mod corect, contribuiţi la preveni-
rea potenţialelor consecinţe negative asupra 
mediului înconjurător şi sănătăţii persoanelor, 
consecinţe care ar putea $  provocate de arun-
carea necorespunzătoare la gunoi a acestui 
produs.

SIMBOLUL  de pe produs, sau de pe documentele 
care însoţesc produsul, 
indică faptul că acesta nu 
poate $  aruncat împreună cu 
deşeurile menajere. Trebuie 
predat la punctul de colectare 
corespunzător, pentru reciclar-
ea echipamentului electric şi 
electronic. 
ARUNCAREA LA GUNOI  a 
aparatului trebuie făcută în con-
formitate cu normele lo-
cale pentru eliminarea 
deşeurilor.
PENTRU INFORMAŢII MAI DETALIATE  privind eliminar-
ea, valori$ carea şi reciclarea acestui produs, vă 
rugăm să contactaţi administraţia locală, serviciul 
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul 
de unde aţi cumpărat produsul.
ÎNAINTE DE A-L ARUNCA,  tăiaţi cablul principal de 
alimentare al aparatului astfel încât acesta să 
nu poată $  racordat la reţeaua de curent.
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TENSIUNE DE ALIMENTARE 230-240 V/50 HZ

PUTERE INTRARE NOMINALĂ 1100 W

PUTERE IEŞIRE MICROUNDE 700 W

DIMENSIUNI EXTERIOARE 
(ÎXLXA)

285 X 456 X 349

DIMENSIUNI INTERIOARE 
(ÎXLXA)

196 X 292 X 295

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ALIMENTARE 230-240 V/50 HZ

PUTERE INTRARE NOMINALĂ 1100 W

PUTERE IEŞIRE MICROUNDE 700 W

MWD302 GRĂTAR 800 W

DIMENSIUNI EXTERIOARE 
(ÎXLXA)

285 X 456 X 349

DIMENSIUNI INTERIOARE 
(ÎXLXA)

196 X 292 X 295

MWD321 MWD322

TEST CANTITATE DURATA APROX. NIVELUL DE PUTERE RECIPIENT

12.3.1 750 G 13 MIN. 700 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 6 ½  MIN. 700 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 18 MIN. 700 W  PYREX 3.838

12.3.4* 1100 G 30 MIN. KOMBINEERITUD

(700W+GRĂTAR)
 PYREX 3.827

13.3 500 G 15 MIN. DECONGELARE PLASAŢI PE PLACA ROTATIVĂ 

Notă:*Disponibilă numai în modele speci$ ce

RO

ÎN CONFORMITATE CU IEC 60705.
COMISIA INTERNAŢIONALĂ DE ELECTROTEHNICĂ   a redactat un standard pentru testarea comparativă 
a performanţelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Pentru acest cuptor se 

recomandă următoarele:
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