Felicitări pentru cumpărarea acestui aparat produs cu elemente de înaltă calitate şi realizat în
fabrici moderne.
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru referinţe ulterioare.
IMPORTANT: Acest aparat nou este uşor de utilizat, iar pentru a obţine rezultate cât mai bune,
este important să citiţi şi să respectaţi instrucţiunile din acest manual, înainte de a utiliza aparatul
pentru prima dată.
Acest manual conţine informaţii necesare privind utilizarea şi întreţinerea aparatului, precum şi
recomandări utile.
CE Acest aparat respectă următoarele Directive E.E.C.
 73/23 – 90/683 (Directiva privind voltajul scăzut)
 89/336 (Directiva privind compatibilitatea electromagnetică)
 90/336 (Directiva privind echipamentele pe gaz)
 93/68 (Directive generale)
şi modificările ulterioare
Este foarte important ca acest manual să fie păstrat pentru referinţe ulterioare. Dacă aparatul este
predat unei alte persoane, manualul de utilizare trebuie să fie predat împreună cu acesta pentru
ca noul utilizator să cunoască funcţiile echipamentului şi să cunoască avertizările.
Aceste avertizări sunt oferite pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor din jur. De aceea, vă
recomandăm să citiţi cu atenţie procedurile de instalare şi utilizare ale acestui echipament.
 Acest aparat a fost realizat pentru a fi utilizat de către adulţi; copiii nu trebuie să se
joace cu acesta.
 Acest produs este destinat preparării alimentelor şi nu trebuie să fie utilizat în alte
scopuri (fig 4.)
 Instalarea aparatului trebuie să fie realizată de către o persoană competentă, în
funcţie de reglementările în vigoare.
 Orice modificări realizate la sistemul de alimentare cu energie, trebuie să fie realizate
de către un personal competent. Este periculos să modificaţi sau să încercaţi să
modificaţi caracteristicile aparatului.
 Recipientele instabile sau deformate nu trebuie să fie aşezate pe arzătoarele
aparatului, pentru a evita accidentele provocate de răsturnarea acestora.
 Aveţi grijă atunci când preparaţi alimente cu ulei sau grăsime.
 Aparatul va rămâne fierbinte o perioadă de timp după ce a fost oprit.
 Supravegheaţi copiii în orice moment şi aveţi grijă ca aceştia să nu atingă suprafaţa
aparatului sau să rămână în apropierea acestuia atunci când este utilizat sau nu este
complet răcit.
 Dacă aparatul este prevăzut cu capac. Acesta este utilizat pentru a proteja suprafaţa
aparatului de praf atunci când este închis şi pentru a acumula stropii de grăsime
atunci când este utilizat.
 Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri.
 Curăţaţi întotdeauna capacul înainte de a-l închide.
 Lăsaţi arzătoarele sau / şi plita să se răcească înainte de a închide capacul.
 Toate capacele, din sticlă sau metal, sunt detaşabile pentru a fi curăţate mult mai
uşor.
 Asiguraţi-vă de faptul că butoanele se află în poziţia “0” (STOP) atunci când aparatul
nu este utilizat.



















Introduceţi întotdeauna tava pentru colectarea grăsimii atunci când utilizaţi grătarul
sau când preparaţi alimente pe grătar. Turnaţi puţină apă în tavă pentru a evita
arderea grăsimii şi producerea de mirosuri neplăcute.
Utilizaţi întotdeauna mănuşi de protecţie atunci când scoateţi tava din cuptor.
Accesoriile (grătarul şi tava colectoare) trebuie să fie spălate înainte de a fi utilizate
pentru prima dată.
Aveţi grijă atunci când utilizaţi produse pe bază de spray, nu le îndreptaţi spre
rezistenţă, termostat sau arzătoare.
Dacă atunci când introduceţi sau scoateţi din cuptor alimente cu un conţinut mare de
ulei, suc, etc. stropii din partea de jos a cuptorului trebuie să fie îndepărtaţi înainte de
a porni cuptorul, pentru a evita formarea fumului şi posibilitatea ca acestea să ia foc.
Asiguraţi-vă de faptul că aerul circulă în jurul aparatul, deoarece o aerisire precară va
produce o lipsă de oxigen.
AVERTIZARE: Utilizarea echipamentelor pe gaz produce căldură şi umiditate în
încăperea în care sunt instalate. Asiguraţi o bună aerisire a încăperii prin menţinerea
ventilaţiei naturale sau prin instalarea unei hote prevăzute cu evacuare. Dacă
întâmpinaţi probleme, apelaţi la ajutorul unui instalator (fig 3).
Din motive de igienă şi siguranţă, acest echipament trebuie să fie păstrat întotdeauna
curat. Acumularea de grăsime sau alte alimente poate duce la producerea unui
incendiu.
Evitaţi instalarea echipamentului în apropierea materialelor inflamabile (de exemplu
draperii, prosoape, etc.).
Alimentaţi echipamentul doar cu tipul de gaz indicat pe eticheta situată lângă
conductare de alimentare cu gaz.
Cuptorul devine fierbinte în timpul deplasării aerului.
Echipamentul este greu, deplasaţi-l cu grijă.
Înainte de întreţinere şi curăţare, deconectaţi echipamentul şi lăsaţi-l să se răcească.
Pentru a uşura aprinderea, aprindeţi arzătorul înainte de a aşeza recipientele pe
grătar. După aprindere, verificaţi dacă flacăra este uniformă.
Micşoraţi întotdeauna flacăra înainte de a îndepărta recipientele.
Asiguraţi-vă de faptul că grătarele din cuptor sunt introduse corespunzător.
Dacă există panouri cu curăţare automată, acestea trebuie să fie curăţate doar cu
apă şi detergent lichid pentru vase.
În interiorul compartimentului situat sub cuptor pot fi introduse doar recipiente
termorezistente. Nu introduceţi materiale combustibile.
În cazul în care echipamentul necesită reparaţii, acestea trebuie să fie realizate de
către un personal calificat pentru a evita avariile. Contactaţi un centru de service
autorizat şi insistaţi asupra utilizării de piese originale.
Nu aşezaţi recipiente goale pe arzătorul pornit sau în interiorul cuptorului.

APRINDEREA ARZĂTOARELOR
Pentru a aprinde un arzător, înainte de a aşeza recipientul, utilizaţi butonul marcat cu o scânteie
mică, apăsaţi complet butonul corespunzător şi rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic către
poziţia maximă, iar după aprindere reglaţi flacăra după preferinţe.
Dacă, după câteva încercări, arzătorul nu se aprinde, verificaţi dacă deflectorul şi capacul sunt
poziţionate corespunzător.
Pentru a întrerupe alimentarea cu gaz, rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic pe poziţia “0”.
În timpul preparării, dacă utilizaţi grăsime sau ulei, aveţi grijă, deoarece acestea se pot
supraîncălzi şi aprinde.
BUTOANELE DE CONTROL ALE ARAGAZULUI
Butoanele sunt situate pe panoul de control (fig 1).
Pentru reglare, butoanele trebuie să fie rotite în sens invers acelor de ceasornic, până
la simbolul cu flacără mică sau invers, pentru simbolul cu flacără mare.

.

Nu există alimentare cu gaz
Alimentare maximă cu gaz
Alimentare minimă cu gaz

UTILIZAREA PLITEI ELECTICE: (PLITE MIXTE)
Rotiţi butonul corespunzător plitei în sensul acelor de ceasornic, indicatorul luminos va
indica faptul că plita funcţionează. După ce prepararea s-a încheiat, opriţi prin rotirea
butonului în poziţia “0”. Plita este prevăzută cu trepte de căldură indicate în tabelul de
mai jos (tabelul 1).






___________________________________________________________
Poziţia butonului 0
1 (250 W)
2 (750 W)
3 (1000 W)
___________________________________________________________
Funcţie
Oprit Căldură redusă,
Nivel
Nivel preparare
Nivel
preparare
rapidă &
preparare
fierbere
grătar
___________________________________________________________
ATUNCI CÂND UTILIZAŢI PLITA ELECTRICĂ, REŢINEŢI URMĂTOARELE:
Atunci când o utilizaţi pentru prima dată, porniţi plita pe poziţia 3 timp de 5 minute, iar
materialul de protecţie superior va fi stabil.
Utilizaţi un recipient plat cu acelaşi diametru ca şi plita.
Nu aşezaţi nimic între plita fierbinte şi recipient.
După ce aţi utiizat plita şi aceasta s-a răcit, curăţaţi suprafaţ cu o lavetă umedă, nu
utilizaţi materiale dure sau rigide pentru curăţare.

Nu uitaţi faptul că recipientele cu bază mare permit prepararea mult mai rapidă decât în
cazul celor cu bază îngustă. Utilizaţi întotdeauna recipiente care se potrivesc cu
alimentele pe care urmează să le preparaţi.
Asiguraţi-vă de faptul că recipientele nu sunt foarte mici pentru lichide, pentru ca acestea
să nu curgă uşor peste foc.
Recipientele nu trebuie să fie foarte mari pentru o preparare rapidă. Grăsimea şi sucul se
pot împrăştia în partea de jos şi se vor arde uşor.
Este recomandabil să utilizaţi recipiente dintr-o bucată pentru prepararea prăjiturilor. Un
recipient cu îmbinare permite curgerea sucului şi a zahărului în interiorul cuptorului unde
se vor arde, iar curăţarea acestora va fi foarte dificilă.
Evitaţi utilizarea în cuptor a recipientelor cu mânere din plastic, deoarece nu sunt
termorezistente.
Utilizaţi recipiente cu diametrul potrivit pentru arzătoare, pentru a obţine rezultate cât mai
bune şi pentru a reduce consumul de gaz (fig. 14, fig. 15).
Este recomandabil să acoperiţi lichidele care fierb. Când acestea au început să fiarbă,
reduceţi flacăra pentru a le menţine la punctul de fierbere.
UTILIZAREA CUPTORULUI:
Pentru a porni utilizarea cuptorului, prin utilizarea butonului termostat şi cel pentru funcţie,
rotiţi butonul termostat la gradul dorit, altfel cuptorul nu va funcţiona. Butonul pentru
controlul temperaturii cuptorului: cuptorul va menţine temperatura ajustată cu ajutorul
termostatului. Ajustaţi temperatura termostatului pe temperatura de preparare dorită.
Semnalul de pe panoul de control va clipi până când temperatura cuptorului va ajunge la
temperatura dorită. Pereţii cuptorului sunt prevăzuţi cu un înveliş din email ce rezistă la
temperaturi foarte ridicate. În cazul cuptorului Turbo, aerul produs de ventilator este
distribuit pe toate părţile cuptorului, permiţând prepararea rapidă a două tipuri diferite de
alimente în acelaşi timp. Cuptorul este prevăzut cu un element de încălzire (rezistenţă
electrică) şi o rezistenţă pentru grătar, element de încălzire pentru grătar în partea de sus

a tăvii colectoar, pentru a prepara alimente congelate. Prin utilizarea acestei metode,
alimentele nu-şi vor pierde proprietăţile.
Aprinderea manuală a cuptorului pe gaz:
Apăsaţi şi îndreptaţi flacăra către arzătorul pe care doriţi să îl aprindeţi.
Rotiţi butonul corespunzător în sens invers acelor de ceasornic către poziţia maximă.
Menţineţi apăsat timp de 15 secunde, apoi eliberaţi butonul.
Dacă arzătorul se stinge, repetaţi operaţiunea.
PREÎNCĂLZIRE:
După ce aţi pornit cuptorul, lăsaţi uşa deschisă timp de câteva minute, apoi închideţi-o şi
rotiţi butonul de reglare pe temperatura dorită. Preîncălziţi cuptorul timp de aproximativ 15
minute înainte de a introduce alimentele ce vor fi preparate.
PORNIREA ROTISORULUI:
Apăsaţi butonul corespunzător pentru a utiliza grătarul. Arzătorul grătarului poate fi pornit
doar dacă arzătorul cuptorului este stins. (un dispozitiv de siguranţă previne utilizarea
simultană a două surse diferite de încălzire).
UTILIZAREA GRĂTARULUI:
Grătarul (arzătorul pe gaz sau elementul electric) TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA
UTILIZAT cu uşa deschisă şi cu dispozitivul de protecţie a butoanelor fixat.
ATENŢIE:
Atunci când grătarul funcţionează, părţile accesibile devin foarte fierbinţi. Nu lăsaţi copiii
în apropierea cuptorului.
UTILIZAREA ROTISORULUI:
Aşezaţi alimentele pe rotisor, fixându-le cu cele două furculiţe şi echilibraţi greutatea
pentru a nu forţa inutil motorul.
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE :
Acest aparat este prevăzut cu dispozitiv de evacuare a produselor de combustie. Este
recomandabil să fie instalat în spaţii suficient aerisite în funcţie de regulile în vigoare.
Cantitatea de aer necesară pentru aprindere nu trebuie să fie mai mică de 2,0 m3/h
pentru fiecare kw de putere instalată, vezi tabelul cu puterea arzătoarelor.
CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE:
Aparatul este presetat să funcţioneze la un voltaj monofazic de 230 V.
Înainte de realizarea conexiunilor, asiguraţi-vă de faptul că:
 Energia disponibilă în locuinţa dumneavoastră este suficientă pentru sursa
normală de alimentare a aparatului (vezi plăcuţa cu date tehnice) ( fig 12)
 Aparatul este conectat corespunzător la împământare prin intermediul mufei şi în
conformitate cu aparatul instalat.
Aparatul este furnizat fără ştecher: Va trebui să instalaţi ştecherul pentru sarcina
indicată pe plăcuţa cu date tehnice. Ştecherul trebuie să fie conectat la o priză
corespunzătoare. Dacă doriţi să conectaţi aparatul direct la sursa de alimentare,
trebuie să conectaţi un comutator omnipolar, ce respectă regulile în vigoare. Firul
maro de curent (aflat în cutia pentru conexiuni) trebuie să fie întotdeauna conectat la
faza sursei de alimentare. Cablul de alimentare trebuie să fie poziţionat astfel încât să
nu atingă o temperatură cu 50ºC mai mare decât temperatura camerei.
PRODUCĂTORUL NU SE FACE RESPONSABIL ÎN CAZUL ÎN CARE MĂSURILE DE
SIGURANŢĂ NU SUNT RESPECTATE.
AVERTIZARE: Echipamentul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare
prevăzută cu împământare.
CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU GAZ:
Conexiunile la sursa de alimentare cu gaz trebuie să fie realizate în conformitate cu
regulileîn vigoare. Producătorul introduce pe piaţă produsul după ce a fost testat
pentru tipurile de gaze indicate pe plăcuţa cu date tehnice situată în spatele

aparatului, lângă conducta de conectare. Asiguraţi-vă de faptul că veţi conecta
echipamentul la acelaşi tip de gaz indicat pe plăcuţă.
UTILIZAREA UNEI CONDUCTE RIGIDE SAU FLEXIBILE METALICE PENTRU
CONEXIUNE:
Pentru o mai bună siguranţă, este recomandabil să realizaţi conexiunea cu ajutorul
unei conducte rigide (de exemplu din cupru) sau o conductă flexibilă din oţel inoxidabil
pentru a evita orice întindere a unităţii (fig. 6). Fittingul conductei de alimentare este
de G ½.
Pentru acest tip de instalare, conectarea la sursa de alimentare cu gaz trebuie să fie
realizată doar cu ajutorul unor tuburi metalice flexibile, în conformitate cu regulile
aplicabile.
UTILIZAREA PENTRU CONECTARE A CONDUCTELOR FLEXIBILE, NON
METALICE:
Atunci când conexiunea (poate fi uşor verificată) pe întreg traseul său, se poate utiliza
o conductă flexibilă, care să respecte regulile în vigoare.
Conducta flexibilă trebuie să fie bine strânsă cu cleme, în conformitate cu regulile
existente (fig /)
Conducta flexibilă trebuie să respecte următoarele condiţii:
 Nu trebuie să atingă o temperatură cu 30ºC mai mare decât temperatura camerei
(fıg 16)
 Nu trebuie să fie mai lungă de 1500 mm
 Să nu fie îndoită.
 Nu este supusă tracţiunii sau altor forţe.
 Poate fi uşor inspectată, pentru a i se verifica starea (fig 8).
Controlul păstrării caracteristicilor conductei flexibile constă în verificarea
următoarelor:
 Nu prezintă tăieturi, semne de arsuri la capete sau pe întreaga lungime
 Materialul nu s-a întărit şi prezintă elasticitate normală,
 Clemele de prindere nu sunt ruginite,
 Nu a expirat termenul de garanţie.
Dacă apar mai multe anomalii, nu reparaţi conducta, ci înlocuiţi-o.
IMPORTANT
După ce instalarea a luat sfârşit, verificaţi etanşeitatea conducte, cu ajutorul unei
soluţii de apă cu săpun. Nu utilizaţi niciodată focul deschis!!!
ADAPTAREA LA DIFERITE TIPURI DE GAZ
Pentru a adapta aparatul la diferite tipuri de gaz, respectaţi instrucţiunile de mai jos:
CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU GAZ
GPL
: Utilizaţi suportul pentru conducta din cauciuc.
Gaz natural
: Utilizaţi fittingul conductei. Introduceţi întotdeauna garnitura.
Apoi continuaţi cu conexiunea la gaz, aşa cum este indicat în
aragrafele relevante (fig 2).
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR PENTRU ARZĂTOARE
 Îndepărtaţi suporturile pentru recipiente.
 Scoateţi capacul şi deflectorul arzătoarelor.
 Utilizaţi o cheie de 7 pentru a deşuruba şi îndepărta injectoarele şi înlocuiţi-le cu
cele potrivite.
Pentru tipul de gaz utilizat (vezi tabelul 1)
Reasamblaţi părţile componente respectând procedura de mai sus.
Aceste arzătoare nu necesită reglare primară a aerului.

AJUSTAREA NIVELULUI MINIM PENTRU ARZĂTOARE
Pentru a ajusta nivelul minim;
1- Rotiţi butonul în poziţia pentru flacără minimă;
2- Îndepărtaţi butonul (fig 10)
3- a) În cazul în care trebuie să treceţi de la gaz natural la GPL, strângeţi şurubul bypass;
b) Atunci când treceţi de la GPL la gaz natural, deşurubaţi aproape un sfert
şurubul by-pass, până când se obţine o flacără uniformă.
Reasamblaţ,i apoi rotiţi rapid butonul de pe poziţia maximă pe poziţia minimă, pentru
a observa dacă flacăra se stinge sau nu.

SUGESTII PENTRU PREPARARE:
Începeţi prepararea cu o flacără mare dacă este nevoie. Partea exterioară a flăcării
este mai fierbinte decât partea interioară (nucleul). Partea superioară a flăcării
reprezintă un consum de gaz.
Arzătoarele nu necesită utilizarea unor recipiente cu baza plată; flăcările se distribuie
pe toată baza recipientului.
Arzătoarele nu necesită utilizarea unor recipiente speciale. Totuşi, recipientele cu
pereţi subţiri transmit căldura mult mai rapid către alimente decât cele cu pereţi mai
groşi (fig 15).
Un recipient cu pereţi groşi previne supraîncălzirea parţială, deoarece permite o
compensare termică suficientă.
Evitaţi utilizarea recipientelor foarte mici. Recipientele largi şi mai puţin adânci sunt
mult mai potrivite decât cele înguste şi adânci, deoarece permit încălzirea mult mai
rapidă. Prepararea nu este accelerată prin aşezarea unui recipient îngust şi adânc pe
un arzător mare. Rezultatul este un consum inutil de gaz. Pentru o utilizare
corespunzătoare, aşezaţi recipientele mici pe arzătoarele mici iar cele mari pe
arzătoarele mari. Nu uitaţi să acoperiţi recipientele în timpul preparării, pentru a
reduce consumul de energie.
SUGESTII PENTRU UTILIZAREA CUPTORULUI
Preparare tradiţională:
Căldura este furnizată de sus şi de jos. De aceea este preferabil să utilizaţi ghidajul
central. Dacă prepararea necesită mai multă căldură de jos sau de sus, utilizaţi
ghidajul superior sau cel inferior.
SFATURI PRIVIND UTILIZAREA CUPTORULUI TRADIŢIONAL
Pentru preparara prăjiturilor
Preîncălziţi cuptorul, doar dacă nu este indicat altfel, timp de 10 minute înainte de
utilizare. Nu deschideţi uşa cuptorului atunci când preparaţi alimente ce trebuie să
crească (de exemplu produse de patiserie sau sufleuri); aerul rece va împiedica
procesul de creştere. Pentru a verifica dacă prăjitura este gata, introduceţi o
scobitoare în cocă; dacă scobitoarea este scoasă curată, prăjitura este gata. Aşteptaţi
cel puţin 3/4 din timpul de prepare înainte de a face acest lucru.
Un fel de mâncare ce este bine preparat în exterior, însă nu este suficient de preparat
în interior, necesită o temperatură mai mică şi un timp mai lung de preparare. Un fel
de mâncare “uscat” necesită un timp mai scurt de preparare la o temperatură mai
mare.
Pentru prepararea cărnii
Dacă doriţi să obţineţi o friptură bine rumenită, utilizaţi foarte puţin ulei. Dacă bucăţile
de carne sunt subţiri, utilizaţi ulei, unt sau ambele. Untul sau uleiul pe de altă parte nu
sunt necesare dacă bucata de carne are şi puţină grăsime şi aşezaţi-o cu această

parte în sus. Atunci când grăsimea se va topi, va unge şi partea inferioară. Carnea
roşie trebuie să fie scoasă din frigider înainte de a fi preparată, în caz contrar, la
schimbări rapide de temperatură se va întări. O friptură, mai ales din carne roşie, nu
trebuie să fie presărată cu sare la începutul preparării, deoarece sarea face ca sucul
şi sângele să iasă din carne prevenind astfel rumenirea cărnii. Este recomandabil să
adăugaţi sare după ce a trecut jumătate din timpul de preparare. Aşezaţi friptura în
cuptor într-un recipient mărunt; un recipient înalt împiedică prepararea cărnii. Carnea
poate fi aşezată pe un recipient ce poate fi utilizat în cuptor sau direct pe grătar sub
care se află tava colectoare utilizată pentru a colecta sucul. Ingredientele pentru sos
trebuie să fie introduse imediat dacă timpul de preparare este scurt, altfel vor trebui
adăugate în timpul ultimei jumătăţi de oră.
Începeţi să preparaţi carnea crudă la o temperatură ridicată, reducând apoi
temperatura pentru a finaliza prepararea în interior. Temperatura de preparare pentru
carnea albă poate fi moderată. Gradul de preparare poate fi verificat prin împungerea
cărnii cu o furculiţă. La finalul timpului de preparare, este recomandabil să aşteptaţi
cel puţin 15 minute înainte de a tăia carnea.
Înainte de a servi alimentele, acestea pot fi păstrate în cuptor la temperatura minimă.
Pentru prepararea peştelui:
Preparaţi peştele mic de la început până la sfârşit la o temperatură ridicată. Preparaţi
peştii mari iniţial la o temperatură mare apoi către final, coborâţi treptat temperatura.
Verificaţi dacă peşte este preparat prin ridicarea unei părţi din burtă; carnea trebuie să
fie albă şi opacă, cu excepţia somonului, a păstrăvului sau a peştilor similari.
Utilizarea grătarului
Puteţi prepara la grătar următoarele tipuri de carne: majoritatea tipurilor de carne
tăiată felii de diferite dimensiuni însă nu foarte groase, pui tăiat în două, peşte, unele
legume (de exemplu vinete, roşii, etc.) sau peşte şi fructe de mare. Carnea şi peştele
care vor fi preparate pe grătar trebuie să fie uşor unse cu ulei şi aşezate întotdeauna
direct pe grătar; carnea trebuie să fie sărată înainte de finalizarea preparării; peştele
trebuie să fie sărat în interior înainte de preparare. Grătarul trebuie să fie poziţionat în
ghidaje mai aproape sau mai departe de elementele grătarului în funcţie de grosimea
cărnii, pentru a evita arderea suprafeţei şi prepararea insuficientă în interior.
Fumul produs de picăturile de grăsime şi suc poate fi evitat prin turnarea unui pahar
sau două de apă în tava colectoare.
Grătarul poate fi de asemenea utilizat pentru a rumeni pâinea, unele tipuri de fructe,
cum ar fi bananele, grapefruit, felii de ananas, etc. Fructele nu trebuie să fie aşezate
prea aproape de sursa de căldură.
Timpi de preparare
Timpii de preparare pot varia în funcţie de tipul, consistenţa şi volumul alimentelor.
Este recomandabil să supravegheaţi atunci când preparaţi pentru prima dată şi să
verificaţi rezultatele.
‘TABELUL CU TIMPII DE PREPARARE’ privind prepararea în cuptor şi pe grătar sunt
oferiţi ca ghid.
Experienţa va indica posibilele variaţii ale valorilor din tabel.
Respectaţi cu atenţie indicaţiile ofertite în reţeta pe care doriţi să o urmaţi.
ATENŢIE: nu aşezaţi ustensilele precum tava colectoare, tăvile pentru prăjituri,
caserolele, recipientele din Pyrex, foliile din aluminiu sau altele pe baza cuptorului
atunci când acesta este utilizat. O stagnare a căldurii poate compromite rezultatele de
preparare şi poate avaria suprafaţa emailată a cuptorului.
ÎNTREŢINERE
După fiecare utilizare, deconectaţi echipamentul.

Curăţarea echipamentului
Urmele de sos, fructe, suc, etc. trebuie să fie îndepărtate cât mai repede cu putinţă cu
ajutorul unei lavete umezite cu apă şi detergent. Nu utilizaţi produse abrazive sau
cuţite pentru a îndepărta crusta. Îndepărtaţi urmele dificile cu un burete cu săpun, însă
aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa din email. Spălaţi grătarul din email cu apă şi
detergent; acestea pot fi spălate şi în maşina de spălat vase.
Îndepărtaţi capacele arzătoarelor şi grătarele, apoi curăţaţi-le cu apă caldă şi
detergent lichid. Uscaţi-le înainte de a pune la loc. Asiguraţi-vă de faptul că au fost
introduse corespunzător. Arzătorul poate fi curăţat cu un burete din sârmă sau alt
material abraziv.
Curăţaţi uşa cuptorului şi capacul din sticlă al modelelor prevăzute cu aceste
componente, doar cu apă caldă şi evitaţi utilizarea substanţelor abrazive; în cazul
echipamentelor prevăzute cu aprindere automată, orificiul de producere al scânteii
trebuie să fie curăţat periodic, pentru a evita dificultăţile de aprindere; mai mult,
verificaţi dacă orificiile arzătorului nu sunt blocate.
Curăţarea cuptorului
Curăţaţi cu grijă cavitatea cuptorului după fiecare utilizare atunci când este puţin cald.
În acet moment, puteţi îndepărta cu uşurinţă depozitele de grăsime sau alte substanţe
cum ar fi sucul de fructe, particulele de zahăr sau grăsime. Puteţi utiliza apă caldă cu
detergent lichid sau spray special pentru curăţarea cuptoarelor. Nu îndreptaţi spray-ul
către părţile mate din oţel, deoarece le poate avaria şi respectaţi întotdeauna
instrucţiunile producătorului. Curăţaţi accesoriile cuptorului (grătar, placa, etc.) cu
ajutorul unui amestec de apă caldă şi detergent lichid.
Îndepărtaţi crustele cu puţină pudră abrazivă.
Nu acoperiţi părţile cuptorului cu folie de aluminiu. Se poate acumula căldură ce poate
afecta rezultatele de preparare şi suprafeţele din email.
Verificare periodică
Verificaţi periodic starea conductelor de gaz şi apelaţi la tehnicieni calificaţi pentru a le
înlocui atunci când observaţi anomalii. Este recomandabilă înlocuirea anuală.
Echipamentul trebuie să fie lubrifiat în mod periodic şi verificat de către tehnicieni
calificaţi.
Pentru modelele cu suport pentru butelie, nu utilizaţi acest suport ca spaţiu de
depozitare al unei butelii goale sau neconectate.
Curăţarea capacului
Capacele pot fi dezasamblate aşa cum este indicat în fig 5.
După curăţarea capacului, instalaţi-l corespunzător în balamale.
Curăţarea uşii cuptorului
Pentru a curăţare completă a uşii cuptorului, este recomandabil să o dezasamblaţi şi
să o montaţi aşa cum este indicat în fig. 9. Deschideţi uşa complet, rotiţi cele două
capace situate pe braţul balamalei la 180º, închideţi parţial uşa la un unghi de 30º,
ridicaţi şi trageţi uşa din partea frontală.
Remontaţi uşa prin realizarea inversă a operaţiunii de mai sus.
Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, verificaţi următoarele puncte înainte de a apela la
un centru de service:
Alimentarea cu gaz este anormală
Asiguraţi-vă de faptul că:
- Orificiile pentru flacără nu sunt blocate;
- Dispozitivul de reglare al presiunii funcţionează;
- Robinetul de alimentare este complet deschis.

Se simte miros de gaz în încăpere
Asiguraţi-vă de faptul că;
- Supapa de alimentare cu gaz este închisă
- Conducta de alimentare cu gaz este poziţionată corespunzător; nu uitaţi să o
înlocuiţi cel puţin o dată pe an.

Nu verificaţi eventualele scăpări de gaz cu ajutorul unui chibrit; utilizaţi o soluţie de apă şi săpun.
Cuptorul nu se încălzeşte
- Asiguraţi-vă de faptul că butoanele cuptorului se află în poziţia corespunzătoare de funcţionare.
Timpul de preparare este prea mare
- Verificaţi dacă temperatura este corectă pentru tipul de alimente preparate.
Aragazul produce fum
- Vă recomandăm să curăţaţi cuptorul după fiecare utilizare. Acesta se poate stropi cu grăsime în
timpul preparării cărnii, iar dacă nu este curăţat corespunzător, se va produce fum şi mirosuri neplăcute
(vezi paragraful privind curăţarea).
Dacă după ce aţi verificat informaţiile de mai sus aparatul nu funcţionează corespunzător, apelaţi la un
centru de service autorizat, oferindu-le toate informaţiile necesare cum ar fi modelul şi numărul de serie
al aparatului.
INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALATOR
Următoarele instrucţiuni sunt furnizate pentru instalatorul calificat, pentru ca instalarea, reglarea şi
operaţiunile de service să fie executate în conformitate cu regulile existente.
Atunci când realizaţi modificări ce solicită deconectarea echipamentului, procedaţi cu atenţie maximă.
PRODUCĂTORUL NU SE FACE RESPONSABIL PENTRU AVARIILE PRODUSE ÎN URMA
NERESPECTĂRII REGULILOR ÎN VIGOARE.
MEDIU DE INSTALARE
Avertizare – acest echipament poate fi instalat şi poate funcţiona doar în încăperi aerisite, în
conformitate cu regulile existente.
Pentru ca echipamentul să funcţioneze corespunzător, este necesar să existe aer suficient pentru a
aprinde gazul (instalatorul trebuie să respecte regulile aplicabile).
Aerul din încăpere trebuie să vină direct din deschiderile din pereţii externi. Aceste deschideri trebuie
să fie realizate în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol.
İnstalarea şi întreţinerea trebuie să fie realizate de către un tehnician calificat în conformitate cu
regulile aplicabile.
Conectarea la sursa de alimentare cu energie electrică trebuie să fie realizată în conformitate cu
regulile EN 60335. Nu ne asumăm răspunderea pentru accidentele produse din cauza unei
împământări necorespunzătoare.
CONECTAREA CONDUCTELOR DE EVACUARE A PRODUŞILOR DE COMBUSTIE
Echipamentele trebuie să evacueze produşii de combustie prin intermediul hotelor conectate către
exterior.
AŞEZAREA LA NIVEL
Aparatul este prevăzut cu mici picioare ajustabile situate în partea de jos din spate şi din faţă. Prin
ajustarea picioarelor (fig 7) este posibil să modificaţi înălţimea echipamentului pentru o aşezare la
nivel corespunzătoare cu alte suprafeţe şi pentru distribuţia uniformă a lichidelor din recipiente.

Niveluri pentru tavă

Alimente

Nivelul pentru
aşezarea tăvii

Temperatură C

Timp de preparare în
minute

Produse de patiserie
Bază pentru prăjitură

200

3

Prăjitură cu unt şi lapte

200

2

15-20
35-40

Prăjitură cu gem

200

2

35-40

200

2

35-40

Prăjitură cu cacao

175

2

60-70

Prăjitură Royal

175

3

60-70

Prăjitură Margharita

175

3

35-40

Produse de patiserie

170

3

15-20

Ecler

200

3

30-40

Lasagna

225

2

40-50

Pizza

240

2

20-25

Prituri cu aluat dospit
Brioşe
Mixtură pentru prăjituri în tăvi

Prăjituri mici

Pui
Raţă 1 - 1/2 - 2 kg

200

2

120-180

Gâscă 3 kg

200

2

150-210

Pui fript

200

2

60-90

Curcan 5 kg

175

2

230-250

Iepure de câmp

200

2

60-90

Costiţă de căprioară

200

2

90-160

Pulpă de căprioară

175

2

90-160

Friptură din carne cu preparare îndelungată

175

2

12-15

Friptură din carne cu preparare scurtă

200

2

10-12

Friptură de carne

200

2

30-40

200

2

40-45

200

2

40-50

Vânat

Carne (timp de preparare pentru fiecare cm din grosime)

Legume
Legume fierte moi
Peşte
Fructe de mare
Grătar
Cotlete

3

15-20

Cârnaţi

3

20-25

Pui fript

3

Friptură de viţel la rotisor 0,6 kg

60-70
70-80

Pui la rotisor

60-90

1. CAPAC DIN STICLĂ

2. ARZĂTOARE
3. GRĂTARE

4. PANOU DE CONTROL
5. TAVĂ CUPTOR

6. GRĂTAR CUPTOR
7. UŞĂ CUPTOR
8. SERTAR

Fază

GREŞIT

Împământare
(galben-verde)

Neutru

GREŞIT

GREŞIT

CORECT

REGULILE PRIVIND ARAGAZURILE ELECTRICE SUNT INDICATE ÎN IMAGINILE DE MAI JOS

FIG :14

FIG :15
NU
DA

CONDUCTĂ
DE GAZ DIN
CAUCIUC
FLEXIBILĂ

CONDUCTĂ
DE GAZ DIN
CAUCIUC
FLEXIBILĂ

CABLU
ELECTRIC

CABLU
ELECTRIC

FIG :16
ARZĂTOARE
Auxiliar
Semi-Rapid
Rapid
Arzător inferior în cuptor
Arzător superior în cuptor
Auxiliar
Semi-Rapid
Rapid
Arzător inferior în cuptor
Arzător superior în cuptor

CATEGORIE GAZ
G30
28-30 mbar
G31
37 mbar

G20
20 mbar

FIG:1
1- ARZĂTOR MIC
2- ARZĂTOR MEDIU ÎN DREAPTA SPATE
3- ARZĂTOR MEDIU ÎN STÂNGA SPATE
4- ARZĂTOR MARE
6- CUPTOR
7- APRINDERE

* Versiunea în limba engleză este de referinţă.

DIAMETRU
INJECTOR
(mm)
0,50
0,65
0,75
0,75
0,65
0,70
0,92
1,15
1,20
0,92
FIG:1
8- BEC
9- ARZĂTOR MARE
10- PLITĂ
11- ARZĂTOR MEDIU
12- ARZĂTOR MIC

CONSUM DE GAZ
(kg/h)
0,028
0,046
0,060
0,046
0,075
0,090
0,160
0,217
0,215
0,160

