
Cuptor cu microunde 
MANUAL DE UTILIZARE 

MODEL: MIC 201 EX 

Citi i aceste instruc iuni cu aten ie înainte de a utiliza cuptorul cu 
microunde i p stra i-le în siguran .
Dac  respecta i instruc iunile, cuptorul dumneavoastr  va func iona corect 
pentru mul i ani.

P STRA I ACESTE INSTRUC IUNI PENTRU REFERIN E
ULTERIOARE
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PRECAU II PRIVIND POSIBILA EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIV  A 
MICROUNDELOR

(a) Nu încerca i s  utiliza i acest cuptor cu u a deschis  deoarece v  pute i expune la energia periculoas  a 
microundelor. Este important s  nu avaria i dispozitivul de siguran .

(b) Nu a eza i obiecte între partea frontal  a cuptorului i u i nu l sa i murd ria sau resturile alimentare s  se 
acumuleze pe garnitura de etan are. 

(c) AVERTIZARE: Dac  u a sau garnitura de etan are sunt avariate, cuptorul nu trebuie s  fie utilizat pânc
când nu a fost reparat de c tre o persoan  competent .

OBSERVA IE
În cazul în care aparatul nu este între inut corespunz tor, suprafa a acestuia se poate degrada în timp, poate 
afecta durata de via  a aparatului i va duce la situa ii periculoase. 

Specifica ii
Model: MIC 201 EX 
Voltaj: 230V – 50 Hz 
Putere intrare (Microunde): 1250 W 
Putere ie ire (Microunde): 800 W 
Putere intrare (Gr tar): 1000 W 
Capacitate cuptor: 20 L 
Diametru platou rotativ: Ø 245 mm 
Dimensiuni exterioare (L x l x Î): 594 x 331 x 382 mm 
Greutate net : Aproximativ 16 kg 
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M SURI IMPORTANTE DE SIGURAN
AVERTIZARE 

Pentru a reduce riscul producerii unui incendiu, r nirii persoanelor sau 
expunerea la energia excesiv  a microundelor atunci când utiliza i
aparatul, respecta i precau iile de baz  inclusiv urm toarele:

1. Avertizare: Lichidele i alte alimente nu trebuie 
s  fie înc lzite în recipiente etan ate deoarece pot 
exploda. 

2. Avertizare: Este periculos pentru orice alt
persoan  în afara celor competente s  îndep rteze
capacul ce protejeaz  împotriva energiei 
microundelor. 

3. Avertizare: L sa i copiii s  utilizeze cuptorul f r
supraveghere doar dup  ce le-au fost indicate 
instruc iunile adecvate astfel încât copiii s  poat
utiliza cuptorul în siguran i atunci când sunte i
siguri de faptul c  au în eles pericolele ce pot 
apare în urma unei utiliz ri necorespunz toare.

4. Avertizare: Atunci când aparatul este utilizat în 
modul combinat, copiii trebuie s  utilizeze 
cuptorul doar cu supravegherea unui adult datorit
temperaturilor generate (doar pentru seriile cu 
gr tar).

5. Utiliza i doar ustensile ce pot fi utilizate în 
cuptorul cu microunde.  

6. Cuptorul trebuie s  fie cur at periodic iar resturile 
alimentare trebuie s  fie îndep rtate.

7. Citi i i respecta i instruc iunile oferite în 
sec iunea „PRECAU II PENTRU A EVITA 
EXPUNEREA ENERGIEI EXCESIVE A 
MICROUNDELOR”.

8. Atunci când înc lzi i alimente în recipiente din 
plastic sau hârtie, supraveghea i cuptorul pentru a 
evita un posibil incendiu. 

9. Dac  apare fum, opri i aparatul i scoate i cablul 
de alimentare din priz i men ine i u a cuptorului 
închis  pentru a stinge focul. 

10. Nu prepara i în exces alimentele. 
11. Nu utiliza i cavitatea cuptorului pentru depozitare. 

Nu depozita i pâine, pr jituri, etc. in interiorul 
cuptorului. 

12. Îndep rta i dispozitivele de prindere din sârm  sau 
metal ale pungilor din plastic sau de pe 
recipientele de plastic înainte de a le introduce în 
cuptor. 

13. Instala i i pozi iona i cuptorul doar în 
conformitate cu instruc iunile furnizate privind 
instalarea.

14. Ou le în coaj i ou  fierte tari nu trebuie s  fie 
înc lzite în cuptorul cu microunde deoarece pot 
exploda chiar i dup  ce s-a încheiat înc lzirea.

15. Utiliza i aparatul doar în scopul indicat în acest 
manual de utilizare. Nu utiliza i produse chimice 
sau vapori corozivi în interiorul acestui aparat. 
Acesta este creat special pentru a înc lzi. Nu este 
creat pentru a fi utilizat în mod industrial sau în 
laborator. 

16. În cazul în care cablul de alimetnare este avariat, 
acesta trebuie s  fie înlocuit de c tre produc tor, 
centrele de service autorizate sau de c tre o 
persoan  calificat  similar  pentru a evita 
eventualele pericole.  

17. Nu depozita i i nu utiliza i aparatul în aer liber. 
18. Nu utiliza i acest cuptor în apropierea apei, într-

un subsol cu mult  umezeal  sau în apropierea 
unei piscine. 

19. Temperatura suprafe elor accesibile poate fi 
ridicat  atunci când aparatul este utilizat. ine i
cablul de alimentare la distan  de suprafe ele 
fierbin i i nu acoperi i orificiile de aerisire ale 
aparatului. 

20. Nu l sa i cablu s  atârne pe lâng  mas  sau 
suprafa  de lucru. 

21. Nerespectarea regulilor privind între inerea 
cuptorului în condi ii optime poate duce la 
deteriorarea suprafe ei, afectând astfel durata de 
via  a aparatului ajungându-se la situa ii 
periculoase. 

22. Con inutul biberoanelor i a recipientelor cu 
alimente pentru bebelu i trebuie s  fie amestecate 
iar temperatura verificat  înainte de consumare, 
pentru a evita arsurile. 

23. Înc lzirea cu ajutorul microundelor a b uturilor 
poate duce la fierberi eruptive, de aceea trebuie s
fie manevrate cu grij .

24. Obiectul electrocasnic nu e destinat pentru utilizarea
 de către  persoane  ( inclusiv copiii)  cu  deficienţe
 fizice,  senzoriale sau  mentale,  sau  cu  lipsă  de
 experienţă şi cunoştiinţe, decât numai dacă li s-au
 dat  îndrumarea  sau  instrucţiunile  cu privire  la
 utilizarea  obiectului  electrocasnic  de  către  o
 persoană  responsabilă de siguranţa lor. 

 asigura că ei nu se joacă cu obiectul electrocasnic. 
25. opii trebuie să fie supravegheaţi pentru a se C

 

  într-un dulăpior. 

26. Cuptorul cu microunde nu va fi plasat într-un
dulăpior decât dacă a fost testat pentru folosire

 

  de telecomandă separat. 

27. biectul electrocasnic nu e destinat să fie O operat 
prin intermediul unui cronometru extern sau sistem

 este oprit înainte de înlocuire lămpii pentru a evita 
şocurilor electrice. 

28. VERTIZARE: Asiguraţi-vă că obiectul electrocasnic A

posibilitatea 

 curăţătorului cu aburi decât dacă nu e 

29. ărţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul   P
utilizării. Copiii mai mici nu trebuie lăsaţi în 
apropierea
de folosit. 

3

RO



Pentru a reduce riscul producerii unor leziuni asupra persoanelor 
Instalarea împ mânt rii 

PERICOL
Pericol de electrocutare 
Atingerea unor componente interne poate 
duce la leziuni serioase i chiar moarte. Nu 
dezasambla i aparatul. 

AVERTIZARE 
Pericol de electrocutare 
Utilizarea necorespunz toare a 
împ mânt rii poate duce la o electrocutare. 
Nu introduce i techerul în priz  înainte de 
a instala corespunz tor împ mântarea.

CUR ARE 
Asigura i-v  de faptul c  a i deconectat 
cablul de alimentare de la priz .
1. Cur a i interiorul cuptorului dup

fiecare utilizare cu un material umed. 
2. Cur a i accesoriile în mod normal cu 

ap i detergent. 
3. Cadrul u ii, garnitura de etan are i

suprafa a înconjur toare trebuie s  fie 
cur ate cu grij  cu ajutorul unui 
material umed atunci când sunt 
murdare. 

techer cu doi pini rotunzi 

Aparatul trebuie s  fie prev zut cu împ mântare. În cazul unui 
scurtcircuit, împ mântarea reduce riscul de electrocutare 
eliminând curentului electric prin intermediul unui fir. Acest 
aparat este prev zut cu un cablu ce are un fir pentru împ mântare.

techerul trebuie s  fie introdus într-o priz  instalat
corespunz tor i prev zut  cu împ mântare. 

Consulta i un electrician calificat sau un personal al unui centru de 
service autorizat în cazul în care instruc iunile privind 
împ mântarea nu sunt în elese sau dac  exist  dubii asupra 
împ mânt rii. Dac  este necesar s  utiliza i un cablu prelungitor, 
utiliza i doar unul cu 3 fire. 

1. Este furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a reduce 
riscul de a se încurca sau de a v  împiedica de acesta. 

2. Dac  este utilizat un cablu lung sau un prelungitor: 
1) Capacitatea cablului sau al prelungitorului trebuie s fie 

cel pu in la fel de mare ca i aparatul. 
2) Cablul de alimentare trebuie s  fie prev zut cu un cablu cu 

3 fire cu împ mântare.
3) Cablul lung trebuie s  fie aranjat în a a fel încât s  nu cad

peste suprafa a de lucru, s  nu fie tras de copii sau s  v
împiedica i de acesta neinten ionat. 

30. Suprafaţa sertarului de depozitare poate fi fierbinte. 

31. Nu utilizaţi curăţători abrazivi,  aspri sau elemente de îndepărtare ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă a 

pentru că ele pot zgârâia suprafaţa ceea ce poate duce la spargerea sticlei. 

32.În timpul utilizării obiectul electrocasnic devine fierbinte. Trebuie acordată atenţie pentru a evita atingerea 

încălzire din interiorul cuptorului. 

33. Folosiţi numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor ( pentru cuptoarele care au facilitatea 

sondă de detectare a temperaturii). 

cuptorului 

elementelor de 

de a folosi o 
ţa din spate a aparatului electrocasnic va fi plasat ă la perete. 34. Suprafa
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USTENSILE

ATEN IE
Pericol de leziuni 
Este periculos ca orice alt  persoan  decât 
cele competente s  realizeze opera iuni de 
repara ie ce presupun îndep rtarea capacului 
ce protejeaz  împotriva expunerii la energia 
microundelor. 

Vezi instruc iunile privind „Materialele pe care le pute i utiliza 
în cuptorul cu microunde sau care trebuie s  le evita i”. Exist
unele materiale non-metalice pe care nu le pute i utiliza în 
cuptorul cu microunde. Dac  exist  dubii, pute i testa ustensilele 
cu ajutorul procedurii de mai jos. 

Test pentru ustensile: 
1. Umple i un recipient ce poate fi utilizat în cuptorul cu 

microunde o cea c  de ap  (250ml) împreun  cu ustensila 
respectiv .

2. Prepara i la putere maxim  timp de 1 minut. 
3. Dac  recipientul gol este cald, acesta nu trebuie s  fie 

utilizat în cuptorul cu microunde. 
4. Nu dep i i timpul de 1 minut. 

Materiale ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde 
Observa ii privind ustensilele 
Folie din aluminiu  Doar pentru protec ie. Buc ile mici sub iri pot fi utilizate pentru a acoperi p r ile

sub iri ale c rnii sau a puiului pentru a preveni arderea acestora. Se poate produce 
un arc electric. Folia trebuie s  se afle la cel pu in 2,5 cm) de pere ii cuptorului. 

Recipiente pentru rumenire Respecta i instruc iunile produc torului. Baza recipientului trebuie s  fie cu cel 
pu in 5mm mai sus de platoul rotativ. Utilizarea incorect  poate duce la spargerea 
platoului rotativ. Utilizarea incorect  poate duce la spargerea platoului rotativ.  

Recipiente din por elan Doar recipiente ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Nu utiliza i recipiente 
cr pate sau ciobite.  

Borcane din sticl  Îndep rta i întotdeauna capacul. Utiliza i doar pentru a înc lzi u or. Majoritatea 
borcanelor din sticl  nu sunt termorezistente i se pot sparge. 

Recipiente din sticl  Doar recipiente din sticl  termorezistente. Asigura i-v  de faptul c  nu au margini 
metalice. Nu utiliza i recipiente cr pate sau ciobite. 

Pungi ce pot fi utilizate în 
cuptorul cu microunde 

Respecta i instruc iunile utilizatorului. Nu le închide i cu materiale metalice. 
G uri i punga pentru a permite evacuarea aburului. 

Ce ti i farfurii din plastic Utiliza i doar pentru preparare / înc lzire de scurt  durat . Nu l sa i cuptorul 
nesupravegheat în timpul prepar rii.

erve ele din hârtie Utiliza i pentru a acoperi alimentele pentru reînc lzire i pentru a absorbi 
gr simea. Utiliza i sub supraveghere în cazul unor prepar ri de scurt  durat .

Hârtie pergament Utiliza i pentru a acoperi alimentele pentru a preveni stropirea sau pentru a 
înf ura pentru preparare cu abur. 

Plastic Doar recipiente ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Respecta i
instruc iunile produc torului. Acestea trebuie s  fie etichetate corespunz tor. 
Unele recipiente din plastic se înmoaie atunci când alimentele din acestea se 
înc lzesc. Pungile pentru fierbere i cele etan ate trebuie s  fie în epate. 

Pungi din plastic Doar cele ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Utiliza i pentru a acoperi 
alimentele în timpul prepar rii pentru a re ine umezeala. Nu l sa i pungile s
ating  alimentele. 

Termometre Doar termometre ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde (termometre pentru 
carne). 

Hârtie cerat  Utiliza i pentru a acoperi alimentele prevenind stropirea i pentru a re ine 
umezeala. 
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Materiale ce pot fi utilizate în cuptorul cu microunde 
Observa ii privind ustensilele 
T vi din aluminiu Se poate produce arc electric. Transfera i alimentele în recipiente ce pot fi utilizate 

în cuptorul cu microunde. 
Cutie de carton cu mânere 
metalice

Se poate produce arc electric. Transfera i alimentele în recipiente ce pot fi utilizate 
în cuptorul cu microunde. 

Ustensile metalice sau cu 
margini metalice 

Metalul împiedic  p trunderea energiei microundelor în alimente. Marginile 
metalice poate produce arc electric. 

Produce metalice de legat Se poate produce arc electric i un incendiu în interiorul cuptorului. 
Spum  plastic Se poate topi sau se poate contamina lichidul din interior atunci când este expus

la temperaturi ridicate. 
Lemn Lemnul se va usca atunci când este introdus în cuptorul cu microunde i se poate 

cr pa. 

SETAREA CUPTORULUI 
P r ile componente i accesorii 
Îndep rta i cuptorul i toate materialele din carton din interiorul cuptorului. 
Cuptorul este furnizat împreun  cu urm toarele accesorii: 
Platou rotativ    1 
Inel rotativ   1   
Manual de utilizare  1 

Func ionarea aparatului se opre te  în cazul în care este deschis în timpul utiliz rii.

A) Panou de control 
B) Ax rotativ 
C) Inel rotativ 
D) Platou rotativ 
E) Fereastr
F) U
G) Sistem blocare 

Suport gr tar (doar pentru modelele cu gr tar)   

F

G

A

C BE D
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Instalarea platoului rotativ 

a. Nu a eza i platoul rotativ cu fa a în jos. Acesta nu 

trebuie s  fie blocat. 

b. Utiliza i întotdeauna platoul i inelul rotativ în 

timpul prepar rii.

c. Toate alimentele i recipientele sunt a ezate pe 

platoul rotativ în timpul prepar rii.

d. În cazul în care platoul sau inelul rotativ sunt 

fisurate, contacta i un centru de service autorizat.

Instalare i conectare
1. Acest aparat este destinat pentru uz casnic.  
2. Cuptorul trebuie s  fie utilizat doar în modul incorporat. Nu trebuie s  fie utilizat pe un blat de lucru sau în 

interiorul unui dulap. 
3. Verifica i instruc iunile speciale de instalare. 
4. Aparatul poate fi instalat într-un dulap montat pe perete cu l imea de 60 cm (cel pu in 55 cm adâncme i 85 

cm de la pardoseal ).
5. Aparatul este prev zut cu un techer i trebuie s  fie conectat doar la o priz  prev zut  cu împ mântare. 
6. Voltajul principal trebuie s  corespund  cu voltajul specificat pe pl cu a cu date tehnice. 
7. Priza trebuie s  fie instalat  iar cablul de alimentare trebuie s  fie înlocuit doar de c tre un electrician 

calificat. Dac techerul nu mai este accesibil dup  instalare, trebuie s  existe un dispozitiv de deconectare 
cu un spa iu între contacte de cel pu in 3 mm.  

8. Adaptoarele, benzile multi-direc ionale i prelungitoarele nu trebuie s  fie utilizate. Supraînc rcarea poate 
duce la producerea unui incendiu.  

Suprafa a accesibil  poate 
fi fierbinte în timpul 
utiliz rii.

       Hub (jos) 

Platou rotativ 

           Ax rotativ 

   Inel rotativ 
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Instruc iuni de utilizare 

1. Setarea ceasului 
Atunci când aparatul este pornit, LED-ul va afi a „0:00”, iar avertizarea sonor  se va auzi o dat .
1) Ap sa i butonul „Clock/Pre-set”, vor clipi orele. 

2) Roti i butonul „ ” pentru seta ora, timpul introdus trebuie s  fie cuprins între 0-23. 
3) Ap sa i butonul „Clock/Pre-set”, minutele vor clipi. 

4) Ap sa i butonul „ ” pentru a seta minutele, timpul introdus trebuie s  fie cuprins între 0-59.
5) Ap sa i butonul „Clock/Pre-set”, se va finaliza setarea ceasului. Pe afi aj „:” va clipi iar timpul va fi iluminat. 
Observa ie: 1) Dac  ceasul nu este setat, acesta nu va func iona atunci când este pornit. 
                   2) În timpul procesului de setare a ceasului, dac  ap sa i „Stop / Clear”, cuptorul  
                       va reveni automat la starea anterioar .

2. Preparare cu microunde 
Ap sa i „Microwave/Grill/Combi” LED-ul va afi a P100. Ap sa i butonul „Microwave/Grill/Combi” de patru 

ori sau roti i „ ” pentru a selecta puterea dorit i „P100”, „P80”, „P50”, „P30” sau „P10” vor fi afi ate la 

fiecare ap sare. Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare i roti i „ ” pentru a seta timpul de la 
0:05 la 95:00. Ap sa i din nou „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea. 
Exemplu: Dac  dori i s  utiliza i puterea microundelor de 80% pentru a prepara timp de 20 de minute, pute i
utiliza cuptorul în modul urm tor. 
1) Ap sa i butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare „P100”. 

2) Ap sa i din nou butonul „Microwave/Grill/Combi” sau roti i butonul „ ” pentru a ajusta puterea 
microundelor la 80%. 
3) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, pe afi aj va apare „P 80”. 

4) Roti i butonul „ ” pentru a ajusta timpul de preparare pân  când cuptorul afi eaz  „20:00”.
5) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea. 

Observa ie: pa ii pentru ajustarea timpului comutatorului codat sunt urm torii: 
0 – 1 min     : 5 secunde 
1 – 5 min     : 10 secunde 
5 – 10 min   : 30 de secunde 
10 – 30 min : 1 minut 
30 – 95 min : 5 minute 

„Microwave/Grill/Combi”. Instruc iuni
Ordine Afi aj Putere microunde Putere  

1 P100 100 %  
2 P80 80 %  
3 P50 50 %  
4 P30 30 %  
5 P10 10 %  
6 G 0 % 100 % 
7 C-1 55 % 45 % 
8 C-2 36 % 64 % 
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Ap sa i „Microwave/Grill/Combi” o dat , pe afi aj va apare „P100” apoi ap sa i „Microwave/Grill/Combi” de 

patru ori sau roti i butonul „ ” pentru a selecta puterea dorit i vor fi afi ate „G”, „C-1” sau „C-2” pentru 

fiecare ap sare. Ap sa i apoi „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, apoi roti i „ ” pentru a seta 
timpul de preparare de la 0:05 la 95:00. Ap sa i din nou „Start / +30Sec. / Confirm” din nou pentru a porni 
prepararea.  
Exemplu: Dac  dori i s  utiliza i puterea microundelor de 55% i puterea gr tarelor de 45% (C-1) pentru a 
prepara timp de 10 minute, pute i utiliza cuptorul în felul urm tor: 

1) Ap sa i o dat  butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare „P100”. 

2) Ap sa i înc  o dat  „Microwave/Grill/Combi” sau roti i butonul „ ” pentru a selecta modul combi 1. 
3) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, iar pe ecran va apare „C-1”. 

4) Roti i butonul „ ” pentru a ajusta timpul de preparare pân  când cuptorul afi eaz  „10:00”. 
5) Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea. 

Observa ie: Dac  a trecut jum tate din timpul pentru gr tar, cuptorul va emite dou  semnale sonore, acest lucru 
este normal.  
Pentru a avea un efect mai bun asupra alimentelor, trebuie s  întoarce i alimentele, închide i u a iar dac  nu 
exist  nici o opera iune, cuptorul va continua prepararea.  

4. Pornire rapid
1) În starea de a teptare, ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea cu putere 100%, fiecare 
ap sare va cre te cu 30 de secunde timpul de preparare pân  la 95 de minute.  

2) În starea microunde, grill, combi, preparare sau stare decongelare, fiecare ap sare a butonului „Start / +30Sec. 
/ Confirm” poate cre te timpul de preparare cu 30 de secunde. 

3) În starea de a teptare, roti i butonul „ ” în sens invers acelor de ceasornic pentru a seta timpul de 
preparare cu puterea microundelor de 100%, apoi ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.  

5. Decongelare în func ie de greutate 
1) Ap sa i butonul „Defrost by W.T / Time” o dat , cuptorul va afi a „dEF1”. 

2) Roti i butonul „ ” pentru a selecta greutatea alimentelor de la 100 la 2000 g. 

3) Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni decongelarea. 

6. Decongelare în func ie de timp 
1) Ap sa i butonul „Defrost by W.T / Time” de dou  ori, cuptorul va afi a mesajul „dEF2”. 

2) Roti i butonul „ ” pentru a selecta timpul de decongelare.  

3) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni decongelarea. 

7. Reînc lzire automat
1) Ap sa i o dat  „Auto Reheat”, LED-ul va afi a „200”. 

2) Ap sa i „Auto Reheat” de mai multe ori sau roti i butonul „ ” pentru a selecta greutatea alimentelor iar 
„400” sau „600” vor fi selectate. 

3) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea. 
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1) Roti i butonul „ ” c tre dreapta pentru a selecta meniul apoi vor fi afi ate „A-1” pân  la „A-8”, ceea ce 
înseamn  pizza, cartofi, carne, legume, pe te, paste, sup i piure de ov z.  

2) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare. 

3) Roti i butonul „ ” pentru a selecta greutatea ini ial  ca în tabelul meniului. 

4) Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea.  
Exemplu: Dac  dori i s  utiliza i „Meniul automat” pentru a prepara 350 g de pe te.

1) Roti i butonul „ ” în sensul acelor de ceasornic pentru a afi a „A-5”. 

2) Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare.  

3) Roti i butonul „ ” pentru a selecta greutatea pe telui pân  este afi at „350”. 

4) Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea. 

Tabel meniu: 
Meniu Greutate Afi aj

200 g 200 g A-1 
Pizza 400 g 400 g 

200 g 200 g 

400 g 400 g A-2 
Cartofi 

600 g 600 g 

250 g 250 g 

350 g 350 g A-3 
Carne 

450 g 450 g 

200 g 200 g 

300 g 300 g A-4 
Legume 

400 g 400 g 

250 g 250 g 

350 g 350 g A-5 
Pe te

450 g 450 g 

50 g (cu 450 g ap  rece) 50 g A-6 
Paste 100 g (cu 800 g ap  cald ) 100 g 

200 ml 200 ml A-7 
Sup 400 ml 400 ml 

550 g 550 g A-8 
Piure de ov z 1100 g 1100 g 
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8. Meniu Auto  



9. Program setat în avans 
1) Seta i în primul rând ceasul (consulta i instruc iunile privind setarea ceasului). 
2) Introduce i programul de preparare. Pot fi setate maxim dou  etape. Decongelarea nu trebuie s  fie setat  ca 

program de preparare. 

Exemplu: Dac  dori i s  prepara i cu puterea microundelor 80% timp de 7 minute, utiliza i cuptorul în felul 
urm tor: 
a. Ap sa i o dat  butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare mesajul „P100”. 

b. Ap sa i înc  o dat  butonul „Microwave/Grill/Combi” sau roti i butonul „ ” pentru a selecta puterea 
microundelor de 80%.

c. Ap sa i „Start / +30Sec. / Confirm” pentru confirmare, pe ecran va apare mesajul „P 80”. 

d. Roti i butonul „ ” pentru a ajusta timpul de preparare pân  când cuptorul afi eaz  „7:00”. 
Dup  pa ii de mai sus, nu ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a porni prepararea. 

3) Ap sa i „Clock / Pre-Set”, orele vor clipi pe afi aj.

4) Roti i butonul „ ” pentru a ajusta ora, timpul introdus trebuie s  fie între 0-23. 
5) Ap sa i butonul „Clock / Pre-Set”, minutele vor clipi pe afi aj.

6) Roti i butonul „ ” pentru a ajusta minutele, timpul introdus trebuie s  fie între 0-59. 
7) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm” pentru a finaliza setarea. Dac  u a este închis , se va auzi un 

semnal sonor atunci când este momentul, apoi prepararea va porni automat. 

10. Preparare în mai multe etape 
Pot fi setate cel mult dou  etape pentru preparare. În prepararea în mai multe etape, dac  o etap  este cea de 
decongelare, atunci decongelarea va avea loc în prima faz .
Exemplu: Dac  dori i s  decongela i alimente timp de 5 minute apoi s  prepara i la puterea microundelor de 80%  
timp de 7 minute, utiliza i cuptorul în felul urm tor: 

1) Ap sa i de dou  ori butonul „Defrost by W.T / Time” apoi cuptorul va afi a „dEF2”. 

2) Roti i butonul „ ” pentru a selecta timpul de decongelare pân  când este afi aj „5:00”. 
3) Ap sa i o dat  butonul „Microwave/Grill/Combi”, pe ecran va apare „P100”. 

4) Ap sa i înc  o dat  butonul „Microwave/Grill/Combi” sau roti i butonul „ ” pentru a selecta puterea 
microundelor de 80%. 

5) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm”, apoi pe ecran va apare „P 80”. 

6) Roti i butonul „ ” pentru a seta timpul de preparare pân  când cuptorul afi eaz  „7:00”. 
7) Ap sa i butonul „Start / +30Sec. / Confirm”, pentru a porni prepararea, se va auzi semnalul sonor o dat

pentru prima sec iune, timpul de decongelare va începe s  scad ; se va auzi înc  o dat  semnalul sonor când 
va intra în a doua etap  de preparare. Atunci când se încheie prepararea, se va auzi semnalul sonor de cinci 
ori.  

11. Func ie de verificare 
1) În starea de preparare la microunde, gr tar i combinat, ap sa i butonul „Microwave/Grill/Combi”, nivelul 

de putere actual va fi afi at pentru 3 secunde. Dup  3 secunde, cuptorul va reveni la starea anterioar .
2) În starea de preparare, ap sa i butonul „Clock / Pre-set” pentru a verifica timpul iar acesta va fi afi at timp 

de 3 secunde. 
3) În starea prezent , ap sa i butonul „Clock  / Pre-set” pentru a verifica timpul presetat iar acesta va fi afi at

timp de 3 secunde.  

12. Func ie de blocare a comenzilor 
Blocare: În starea de a teptare, ap sa i butonul „Stop / Clear” timp de 3 secunde, se va auzi un semnal sonor lung, 
ceea ce înseamn  c  a fost activat  func ia de blocare iar indicatorul blocat va fi afi at dac  a fost setat timpul, în 
caz contrar, LED-ul va afi a „ ”.
Deblocare: În starea blocat, ap sa i butonul „Stop / Clear” timp de 3 secunde, se va auzi un semnal sonor lung 
ceea ce înseamn  c  a fost dezactivat  func ia.
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Probleme tehnice 

Normal 
Cuptorul cu microunde 
interfereaz  cu recep ia TV. 

Recep ia radio i TV poate interfera atunci când cuptorul cu microunde 
func ioneaz . Este similar cu interferen a echipamentelor electrice mici, 
cum ar fi un mixer, aspirator, ventilator electric. Este normal. 

Lumina cuptorului este sc zut . În cazul prepar rii cu putere redus  a microundelor, lumina cuptorului 
poate fi redus . Este normal. 

Pe u  se acumuleaz  abur, pe 
orificiile de aerisire iese aer 
fierbinte. 

În timpul prepar rii, aburul poate ie i din alimente. O mare parte va ie i
prin orificiile de aerisire. O parte se va acumula pe suprafe e reci cum ar fi 
u a cuptorului. Este normal. 

Cuptorul a pornit accidental f r
alimente în interior. 

Este interzis  pornirea cuptorului f r  alimente în interior. Este foarte 
periculos. 

Problem  Cauz  posibil  Remediu 
(1) techerul nu este bine introdus în 
priz .

Scoate i techerul. Conecta i la loc 
dup  10 secunde. 

(2) Siguran ele au s rit sau circuitul 
de întrerupere a fost activat. 

Înlocui i siguran ele sau reseta i
circuitul (repara iile trebuie s  fie 
realizate doar de c tre un personal 
profesionist). 

Cuptorul nu poate fi pus în 
func iune. 

(3) Probleme cu priza. Testa i priza cu un alt echipament 
electric.

Cuptorul nu înc lze te. (4) U a nu este închis  bine. Închide i u a bine. 
Platoul rotativ face zgomot 
atunci când cuptorul cu 
microunde func ioneaz .

(5) Suportul platoului i partea de jos 
a cuptorului sunt murdare. 

Vezi sec iunea „Între inerea 
cuptorului cu microunde” pentru a 
cur a suprafe ele murdare. 

SERVICE 
Dac  nu pute i identifica problema: opri i aparatul (nu îl supune i unui tratament dur) i contacta i un centru de 
service autorizat. 
NUM R DE SERIE: Unde îl pot g si? 
Este important s  preciza i centrului de service codul produsului i num rul de serie al acestuia (un cod format 
din 16 caractere care începe cu num rul 3); acesta poate fi g sit pe certificatul de garan ie sau pe pl cu a cu date 
tehnice de pe aparat.  
Ve i evita astfel drumurile inutile la centrele de service i costurile apelurilor telefonice.  

* Versiunea în limba englez  este de referin .

12

RO



Conform prevederilor legisla iei privind gestionarea de eurilor, este interzis  eliminarea de eurilor de 
echipamente electrice i electronice (DEEE) al turi de de eurile municipale nesortate. Ele trebuie predate  la 
punctele municipale de colectare, societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care 
se achizi ioneaz  echipamente noi de acela i tip). 
Autorit ile locale trebuie s  asigure spa iile necesare pentru colectarea selectiv  a de eurilor precum i
func ionalitatea acesotra. Contacta i societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul 
prim riei pentru informa ii detaliate. 
De eurile de echipamente electrice i electronice pot fi predate i distribuitorilor, la achizi ionarea de 
echipamente noi de acela i tip (schimb 1 la 1). 
Predarea, de c tre utilizatori, a de eurilor de echipamente electrice i electronice, la punctele de colectare 
municipale, societ ile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se achizi ioneaza de 
echipamente noi de acela i tip) faciliteaz  refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. 

De eurile de echipamente electrice i electronice pot con ine substan e periculoase care pot avea un 
impact negativ asupra mediului i san t ii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv 
i gestionate conform prevederilor legale. 

Simbolul alaturat (o pubel  cu ro i barat  cu dou  linii în form  de X), aplicat pe un echipament 
electric sau electronic, semnific  faptul ca acesta face obiectul unei colect ri separate i nu poate fi 
eliminat împreuna cu de eurile municipale nesortate. 

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL 
Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucure ti
Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98 
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