Cuptor cu microunde
MANUAL DE INSTRUCğIUNI
MODEL: MWO14A-AM820

CitiĠi cu grijă aceste instrucĠiuni înainte de a folosi cuptorul
dumneavoastră cu microunde úi păstraĠi-le cu atenĠie.
Dacă urmaĠi instrucĠiunile, cuptorul dumneavoastră vă va oferi folosinĠă
îndelungată.
PĂSTRAğI CU ATENğIE ACESTE INSTRUCğIUNI

PRECAUğII PENTRU A EVITA POSIBILA
EXPUNERE LA ENERGIA EXCESIVĂ A
MICROUNDELOR
(a) Nu încercaĠi să acĠionaĠi acest cuptor cu uúa deschisă deoarece poate
avea ca rezultat expunerea dăunătoare la energia cuptorului cu microunde.
Este important să nu se rupă sau să se anuleze blocările de siguranĠă.
(b) Nu aúezaĠi niciun obiect între partea din faĠă a cuptorului úi uúă úi nici nu
permiteĠi mizeriei sau altor reziduuri să se acumuleze pe suprafeĠele de
etanúare.
(c) AVERTISMENT: Dacă uúa sau etanúările uúii sunt deteriorate, cuptorul
nu trebuie pus în funcĠiune până ce nu a fost reparat de o persoană
competentă.

ATENğIE
Dacă aparatul nu este menĠinut în bună stare de curăĠenie, suprafaĠa sa se
poate degrada úi poate afecta durata de viaĠă a aparatului úi poate conduce
la o situaĠie periculoasă.

SpecificaĠii
Model
Tensiunea nominală:
Puterea nominală de intrare
(Microunde):
Puterea nominală de ieúire
(Microunde):
Capacitatea cuptorului :
Diametrul plăcii turnante:
Dimensiuni externe :
Greutatea netă:

MWO14A-AM820
230V ~ 50Hz
1270W
800W
20L
Ø 245 mm
440 x 335 x 258mm
Aproximativ 10.0 Kg
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INSTRUCğIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, úoc electric, rănirea persoanelor sau expunerea la energia
excesivă a cuptorului cu microunde când folosiĠi dispozitivul dumneavoastră, urmaĠi precauĠiile de
bază incluzând următoarele:
1. Avertisment: Lichidele sau alte alimente
nu trebuie să fie încălzite în containere
etanúe deoarece acestea sunt susceptibile
de a exploda.
2. Avertisment: Este riscant pentru oricine
altcineva în afară de o persoană competentă
să îndepărteze o carcasă care oferă protecĠie
împotriva expunerii la energia microundelor.
3. Avertisment: PermiteĠi copiilor să utilizeze
cuptorul fără supraveghere numai când s-au
dat instrucĠiuni corespunzătoare astfel încât
copilul este capabil de a utiliza cuptorul întrun mod sigur úi a înĠeles riscurile utilizării
necorespunzătoare.
4. Avertisment: Când dispozitivul este
acĠionat în mod combinat, copiii ar trebui să
folosească
cuptorul
numai
sub
supravegherea unui adult din cauza
temperaturilor generate (numai la seriile cu
grill).
5. UtilizaĠi numai ustensile potrivite pentru
folosirea în cuptoarele cu microunde.
6. Cuptorul trebuie curăĠat cu regularitate úi
orice
depuneri
de
alimente
trebuie
îndepărtate.
7.
CitiĠi úi urmaĠi "PRECAUğIILE DE
EVITARE A UNEI POSIBILE EXPUNERI LA
ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR"
specifice.
8. Când încălzirea alimentului se face în
recipiente de plastic sau hârtie, fiĠi atenĠi la
cuptor din cauza posibilităĠii de aprindere.
9. Dacă este observat fum, închideĠi sau
deconectaĠi dispozitivul, úi ĠineĠi uúa închisă
pentru a înăbuúi orice flăcări.
10. Nu supra-gătiĠi alimentele.
11. Nu utilizaĠi cavitatea cuptorului pentru
scopuri de depozitare. Nu depozitaĠi articole
cum ar fi pâinea, prăjiturile etc. în interiorul
cuptorului.
12. ScoateĠi clipsurile úi clemele metalice ale
recipienĠilor/pungilor din hârtie sau plastic
înainte de a le aúeza în cuptor.
13. InstalaĠi sau plasaĠi acest cuptor numai
în conformitate cu instrucĠiunile de instalare
furnizate.
14. Ouăle în coajă úi ouăle întregi fierte tari
nu trebuie încălzite în cuptoarele cu
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microunde deoarece pot exploda, chiar după
ce încălzirea cu microunde s-a terminat.
15.
FolosiĠi acest aparat numai pentru
utilizările preconizate după cum a fost descris
în manual. Nu folosiĠi chimicale corozive sau
vapori în acest aparat. Acest cuptor este
special proiectat să încălzească. Nu a fost
proiectat pentru utilizare industrială sau de
laborator.
16. Atunci când cablul de alimentare este
detriorat, el trebuie reînlocuit de către
producător, agentul său de service sau
persoane similare calificate, pentru a evita
vreun risc.
17. Nu depozitaĠi sau folosiĠi acest aparat în
aer liber.
18. Nu utilizaĠi acest cuptor în apropierea
apei, pe un postament ud sau lângă o
piscină.
19. Temperatura suprafeĠelor accesibile este
mare
când
dispozitivul
funcĠionează.
SuprafeĠele pot deveni fierbinĠi în timpul
utilizării. ğineĠi cablul departe de suprafaĠa
încălzită úi nu acoperiĠi vreun orificiu de
ventilaĠie de pe cuptor.
20. Nu lăsaĠi cablul să atârne peste muchia
mesei.
21. Ne menĠinerea cuptorului într-o stare
curată, poate conduce la deteriorarea
suprafeĠelor, ceea ce ar putea afecta în mod
advers viaĠa aparatului úi ar rezulta probabil
într-o situaĠie riscantă.
22. ConĠinutul sticlelor sau borcanelor cu
mâncare pentru bebeluúi trebuie amestecat
iar temperatura trebuie verificată înaintea
consumării, pentru a preveni arsurile.
23. Încălzirea la microunde a băuturilor
poate rezulta în fierbere eruptivă întârziată,
prin urmare aveĠi grijă când manipulaĠi
recipientul.
24. Dispozitivul nu este destinat pentru
folosirea lui de către persoane (incluzând
copii) cu capacităĠi fizice, senzoriale sau
mentale reduse, sau cu lipsă de experienĠă úi
cunoaútere, cu excepĠia cazului în care a fost
acordată supraveghere sau instruire privind
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranĠa lor.

25. Copiii trebuie supravegheaĠi pentru a nu
se juca cu aparatul.
26. Cuptorul cu microunde nu trebuie aúezat
într-un dulap, cu excepĠia cazului în care a
fost testat într-un dulap.
27. Aparatele nu sunt destinate să fie
acĠionate prin intermediul unui temporizator

extern sau a unui sistem separat de
telecomandă.
28. SuprafaĠa exterioară a uúii se poate
înfierbânta când funcĠionează aparatul.
29. SuprafaĠa din spate a aparatului va fi
aúezată spre un perete.

Pentru a reduce riscul de rănire al persoanelor
InstalaĠia de împământare
PERICOL
Riscul de úoc electric
Atingerea unor componente
interne poate provoca rănirea
gravă sau moartea persoanei.
Nu dezasamblaĠi aparatul.

Acest dispozitiv trebuie împământat. În cazul unui
scurt-circuit electric, împământarea reduce riscul
de úoc electric prin furnizarea unui conductor de
evacuare pentru curentul electric. Acest dispozitiv
este echipat cu un cablu având un conductor de
împământare cu fiúă de împământare. Fiúa trebuie
conectată într-o priză care este corect instalată úi
împământată.

AVERTISMENT
Riscul de úoc electric
Folosirea necorespunzătoare a
împământării poate avea ca
rezultat un úoc electric. Nu
conectaĠi la o priză până ce
aparatul nu este corect instalat
úi împământat.

ConsultaĠi un electrician calificat sau o persoană de
la service dacă instrucĠiunile de împământare nu
sunt înĠelese complet sau dacă există îndoială că
dispozitivul este împământat corespunzător. Dacă
este necesar să folosiĠi un prelungitor, folosiĠi numai
un prelungitor cu 3 fire.

CURĂğAREA
AsiguraĠi-vă că aĠi deconectat aparatul de
la alimentarea cu tensiune.
1. CurăĠaĠi interiorul cuptorului după
folosire cu o cârpă uúor umedă.
2. CurăĠaĠi în mod obiúnuit accesoriile în
apă cu detergent de vase.
3. Cadrul uúii úi etanúarea úi părĠile
învecinate trebuie curăĠate cu grijă cu o
cârpă umedă atunci când ele sunt
murdare.
Fiúă bipolară rotundă

4

1. Este furnizat un cablu scurt de
alimentare cu tensiune pentru a reduce
riscul rezultat din încurcarea sau
împiedicarea de un cablu mai lung.
2. Dacă este folosit un cablu mai lung
sau un prelungitor:
1)
Valoarea
nominală
electrică
indicată a cablului sau extensiei cablului
ar trebui să fie cel puĠin la fel de mare ca
valoarea
nominală
electrică
a
dispozitivului.
2) Prelungitorul trebuie să aibă un
cablu de împămânatre tip 3 fire.
3) Cablul lung trebuie aranjat astfel
încât să nu atârne de pe blatul de lucru
sau blatul mesei, de unde poate fi tras de
către copii sau se pot împiedica de el
neintenĠionat.

USTENSILE
PRECAUğIE
Risc de rănire personală
Este riscant pentru oricine
altcineva decăt o persoană
competentă să realizeze orice
service sau operaĠie de
reparare
care
implică
îndepărtarea unei carcase
care oferă protecĠie împotriva
expunerii
la
energia
microundelor.

Vezi instrucĠiunile de la "Materiale pe care le puteĠi folosi în cuptorul
cu microunde sau care trebuie evitate în cuptorul cu microunde". Pot
exista anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure pentru
folositrea la microunde. Dacă aveĠi dubii, puteĠi testa ustensila în
cauză urmând procedura de mai jos.
Testul ustensilei
1. PuneĠi în cuptorul cu microunde, în condiĠii de siguranĠă, un
recipient cu apă rece (250 ml), alături de ustensila în cauză.
2. GătiĠi la putere maximă timp de 1 minut.
3. SimĠiĠi cu atenĠie ustensila. Dacă ustensila este caldă, nu o folosiĠi
pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
4. Nu depăúiĠi timpul de gătire de 1 minut.

Materiale pe care le puteĠi folosi în cuptorul cu microunde
Ustensile

Remarci

Folie de aluminiu

Numai pentru protecĠie. BucăĠi mici netede pot fi folosite pentru a acoperi
bucăĠi subĠiri de carne sau pui pentru a preveni supra coacerea. Poate apărea
formarea arcului electric dacă folia este prea aproape de pereĠii cuptorului. Folia
trebuie să fie la cel puĠin 2,5 cm depărtare de pereĠii cuptorului.

Farfurie brunată

UrmaĠi instrucĠiunile producătorului. Fundul farfuriei brunate trebuie să fie la cel
puĠin 5 mm deasupra mesei turnante. Folosirea incorectă poate produce
spargerea mesei turnante.

Veselă

Numai cea notată că poate fi folosită în siguranĠă în cuptorul cu microunde.
UrmaĠi instrucĠiunile producătorului. Nu folosiĠi farfurii crăpate sau ciobite.

Borcane de sticlă

ÎndepărtaĠi întotdeauna capacul. FolosiĠi numai pentru a încălzi mâncarea până
devine caldă. Cele mai multe borcane de sticlă nu sunt rezistente la căldură úi
se pot sparge.

Produse din sticlă

Numai pentru articole din sticlă termorezistente. AsiguraĠi-vă că nu există
margine metalică. Nu folosiĠi vase crăpate sau ciobite.

Pungi pentru gătit
în cuptor

UrmaĠi instrucĠiunile producătorului. Nu închideĠi cu clips metalic. FaceĠi
deschizături pentru a permite aburului să fie evacuat.

Farfurii úi ceúti
din hârtie

FolosiĠi numai pentru gătirea/încălzirea pe perioadă scurtă. Nu lăsaĠi cuptorul
nesupravegheat în timpul gătirii.

Prosoape din hârtie

FolosiĠi pentru a acoperi mâncarea pentru reîncălzire sau absorbĠia grăsimii.

Hârtie pergament

FolosiĠi ca acoperire pentru a preveni stropirea sau impachetare contra aburului.

Plastic

Numai pentru folosirea în siguranĠă în cuptorul cu microunde. UrmaĠi
instrucĠiunile producătorului. Ar trebui să aibă etichetă "Sigur pentru a fi folosit în
cuptorul cu microunde". Unele recipiente din plastic se înmoaie, pe măsură ce
mâncarea din interior devine fierbinte. "Pungile de fierbere" úi pungile de plastic
închise, trebuie despicate, găurite sau ventilate direct prin ambalaj.

Înveliú din plastic

Numai pentru folosirea în siguranĠă în cuptorul cu microunde. FolosiĠi pentru a
acoperi mâncarea în timpul gătirii pentru a reĠine umezeala. Nu daĠi voie ca
înveliúul din plastic să atingă mâncarea.

Termometrele

Numai pentru folosirea în siguranĠă în cuptorul cu microunde (termometre pentru
carne úi dulciuri).

Hârtie cerată

FolosiĠi ca acoperire pentru a preveni stopirea sau reĠine umezeala.
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Materiale de evitat în cuptorul cu microunde
Ustensile

Remarci

Tavă de aluminiu

Poate provoca producerea arcului electric. TransferaĠi mâncarea într-o farfurie
pentru siguranĠa cuptorului cu microunde.

Ambalaj din carton
pentru mâncare, cu
mâner metalic

Poate provoca producerea arcului electric. TransferaĠi mâncarea într-o farfurie
pentru siguranĠa cuptorului cu microunde.

Ustensile din metal
sau metal rotunjit

Metalul apără mâncarea de energia cuptorului cu microunde.
Rotunjirea metalică poate provoca arc electric.

Cleme din metal

Pot produce arc electric úi pot cauza incendiu în cuptor.

Pungi de hârtie

Pot cauza incendiu în cuptor.

Spumă de plastic

Spuma de plastic se poate topi sau contamina lichidul din interior când este
expusă la temperatură înaltă.

Lemn

Lemnul se va usca când este folosit în cuptorul cu microunde úi se poate sparge
sau crăpa.

PUNEREA ÎN FUNCğIUNE A CUPTORULUI DUMNEAVOASTRĂ
Numele părĠilor cuptorului úi accesoriilor
ÎndepărtaĠi cuptorul úi toate materialele din cutie úi din cavitatea cuptorului.
Cuptorul dumneavoastră vine cu următoarele accesorii :
Tavă de sticlă
1
A
Ansamblu inel masă turnantă 1
Manual de instrucĠiuni
1

F

E

C

D

G

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
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B

Panou de control
Arbore masă turnantă
Ansamblu inel masă turnantă
Tavă de sticlă
Fereastră de observare
Ansamblu uúă
Sistem de blocare pentru siguranĠă

Instalarea mesei turnante
Prindere (partea inferioară)

a)
Nu aúezaĠi niciodată tava de stică cu
susul în jos. Tava de sticlă nu trebuie
niciodată restricĠionată.
b)
Atăt tava de sticlă cât úi ansamblul
inelului mesei turnante trebuie folosite
întotdeauna în timpul gătirii.
c)
Toate alimentele úi recipientele de
mâncare trebuie întotdeauna aúezate pe tava
de sticlă în scopul gătirii.
d)
Dacă tava de sticlă sau ansamblul
inelului mesei turnante se crapă sau se
sparg, contactaĠi cel mai apropiat centru de
service autorizat.

Tavă de sticlă

Arbore masă turnantă

Ansamblu inel masă turnantă

Instalarea pe blatul de lucru
ÎndepărtaĠi toate materialele de ambalare
úi accesoriile. ExaminaĠi cuptorul pentru
vreo deteriorare cum ar fi lovituri sau uúă
spartă. Nu instalaĠi dacă cuptorul este
deteriorat.

Carcasă : ÎndepărtaĠi orice folie de
protecĠie găsită pe suprafaĠa carcasei
cuptorului cu microunde.
Nu îndepărtaĠi capacul din mică
maron-deschis care este în cavitatea
cuptorului pentru a proteja
magnetronul.

Instalare
1. AlegeĠi o suprafaĠă nivelată care asigură
suficient spaĠiu deschis pentru orificiile de
admisie sau/úi evacuare.
12 inch(30cm)
3.0 inch(7.5cm)

DESCHIS

3.0 inch(7.5cm)

O distanĠă minimă de 7,5 cm este
necesară între cuptor úi orice pereĠi
adiacenĠi. O parte trebuie să fie deschisă.
(1) LăsaĠi o distanĠă minimă de 30 cm
deasupra cuptorului.
(2) Nu îndepărtaĠi picioarele de pe fundul
cuptorului.
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(3)
Blocând orificiile de admisie sau/úi
evacuare puteĠi detriora cuptorul.
(4)
AmplasaĠi cuptorul cât mai departe
posibil de radiouri úi TV. FuncĠionarea
cuptorului cu microunde poate cauza
interferenĠa cu recepĠia radioului sau
televizorului dumneavoastră.
2. ConectaĠi cuptorul dumneavoastră într-o
priză standard de uz casnic. AsiguraĠi-vă că
tensiunea úi frecvenĠa sunt aceleaúi ca
tensiunea úi frecvenĠa de pe eticheta
nominală.
AVERTISMENT:
Nu
instalaĠi
cuptorul
deasupra unei alte categorii de cuptor sau alt
dispozitiv producător de căldură. Dacă este
instalat în apropiere sau peste o sursă de
căldură, cuptorul se poate deteriora iar
garanĠia va deveni nulă.

INSTRUCğIUNI DE OPERARE
Acest cuptor cu microunde foloseúte comenzi electronice moderne pentru a regla parametrii de
gătire pentru a veni mai bine în întâmpinarea necesităĠilor dumneavoastră de gătire.
1. Setarea ceasului
Când cuptorul cu microunde este alimentat, cuptorul va afiúa "0:00", soneria va suna o dată.
1) ApăsaĠi "CLOCK-PRE-SET/ CEAS-PRE-SETARE", cifra orei va clipi.
" pentru a regla ora, tipul de setare ar trebui să fie între 0-23.
2) ÎntoarceĠi "
3) ApăsaĠi "CLOCK-PRE-SET/ CEAS-PRE-SETARE", cifrele minutelor vor clipi.
" pentru a ajusta minutele, tipul de setare ar trebui să fie între 0-59.
4) ÎntoarceĠi "
5) ApăsaĠi "CLOCK-PRE-SET/ CEAS-PRE-SETARE" pentru a termina setarea ceasului. " :" va
clipi.
Notă: 1) Dacă ceasul nu este setat, nu va funcĠiona când este alimentat cu tensiune.
2) În timpul procesului de setare a ceasului, dacă nu este setat într-un minut,
cuptorul se va întoarce automat la starea anterioară.

2. Gătitul la microunde
1) ApăsaĠi tasta "Microwave" o dată úi se afiúează "P100".
" pentru a selecta puterea
2) ApăsaĠi "Microwave" de mai multe ori sau întoarceĠi "
cuptorului cu microunde "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" se vor afiúa în ordine.
3) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a confirma.
" pentru a regla timpul pentru gătit.(Setarea timpului trebuie să fie 0:05-95:00).
4) ÎntoarceĠi "
5) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a porni
gătirea.

NOTĂ: cantităĠile de pas pentru timpul de reglare a comutatorului de codificare sunt după cum
urmează:
0-1 minute
: 5 secunde
1-5 minute
: 10 secunde
5-10 minute
: 30 secunde
10-30 minute
: 1 minut
30-95 minute
: 5 minute
Schema puterii cuptorului cu microunde
Puterea
100%
80%
cuptorului cu
microunde
Afiúaj
P100
P80

50%

30%

10%

P50

P30

P10

3. Gătirea rapidă
1) În stare de aúteptare, apăsaĠi tasta "START/+30SEC./CONFIRM PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a găti cu nivel de putere de 100% timp de 30 de
secunde. Fiecare apăsare pe aceeaúi tastă poate mări cu 30 de secunde. Timpul maxim de gătire
este de 95 de minute.
2) În timpul gătirii la microunde, úi procesul timpului de dezgheĠare,
apăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a creúte timpul
de gătire.
" la stânga pentru a alege direct timpul de gătire. După
3) În starea de aúteptare, întoarceĠi "
alegerea timpului, apăsaĠi din nou "START/+30SEC./CONFIRM PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a porni gătirea. Puterea cuptorului cu microunde este
de 100%.
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Notă: Sub stările meniului auto úi dezgheĠarea pe greutate, timpul de gătire nu poate fi crescut prin
apăsarea "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ".
4. DezgheĠarea pe baza greutăĠii
1) ApăsaĠi "W.T./TIME DEFROST - Greutate./TIMP DE DEZGHEğARE" o dată, iar ecranul va
afiúa "dEF1".
" pentru a selecta greutatea alimentului. Domeniul de greutate este între 1002) ÎntoarceĠi "
2000 g.
3) ApăsaĠi tasta "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a porni
dezgheĠarea.

5. DezgheĠarea pe bază de timp
1) ApăsaĠi "W.T./TIME DEFROST - Greutate./TIMP DE DEZGHEğARE" de două ori, iar ecranul
va afiúa "dEF2".
" pentru a selecta timpul de dezgheĠare
2) ÎntoarceĠi "
3) ApăsaĠi tasta "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a porni
dezgheĠarea.

6. Gătirea pe mai multe stadii
Pot fi setate maximum două stadii. Dacă unul dintre stadii este dezgheĠarea, el ar trebui pus în
primul stadiu. Soneria va suna o dată după fiecare stadiu úi va începe stadiul următor.
Notă: Meniul auto nu poate fi setat ca unul dintre stadiile multiple.
Exemplu: Dacă doriĠi să dezgheĠaĠi alimentul în 5 minute úi apoi să-l gătiĠi cu 80% din puterea
cuptorului cu microunde timp de 7 minute. Paúii sunt după cum urmează:
1) ApăsaĠi de două ori "W.T./TIME DEFROST - Greutate./TIMP DE DEZGHEğARE", ecranul va
afiúa "dEF2".
"
2) ÎntoarceĠi "
pentru a regla timpul de dezgheĠare de 5 minute.
3) ApăsaĠi o dată "Microwave";
"
4) ÎntoarceĠi "
pentru a alege 80% din puterea cuptorului cu microunde până la afiúarea
"P80";
5) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a confirma;
" pentru a regla timpul de gătire de 7 minute;
6) ÎntoarceĠi "
7) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a începe
gătirea.

7. FuncĠii pre-setate
1) SetaĠi mai întâi ceasul. (ConsultaĠi instrucĠiunile de setare a ceasului)
2) IntroduceĠi programul de gătire. Pot fi setate cel mult două stadii. DezgheĠarea nu ar trebui
setată în funcĠia de presetare.
Exemplu: Dacă doriĠi să gătiĠi cu 80% din puterea cuptorului cu microunde timp de 7 minute:
a) ApăsaĠi o dată "Microwave";
" pentru a alege 80% din puterea cuptorului cu microunde pînă se afiúează
b) ÎntoarceĠi "
"P80";
c) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a confirma.

d) ÎntoarceĠi "

"

pentru a regla timpul de gătire la 7 minute
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După paúii de mai sus, vă rugăm nu apăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ". FaceĠi apoi după cum urmează:
3) ApăsaĠi "CLOCK/PRE-SET/CEAS/PRE-SETARE". Cifrele orei clipesc.
" pentru a regla cifrele orei, trebuie să fie între 0-23.
4) ÎntoarceĠi "
5) ApăsaĠi "CLOCK/PRE-SET - CEAS/PRE-SETARE"., cifrele minutelor vor clipi.
" pentru a regla cifrele minutelor, trebuie să fie între 0-59.
6) ÎntoarceĠi "
7) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a termina
setarea. " :" va lumina, soneria va suna de două ori când vine timpul, gătirea va porni automat.

Notă:ceasul trebuie mai întâi setat. Altfel, funcĠia de pre-setare nu va merge.

8. Meniul automat
"
pentru a selecta meniul de la "A-1" la "A-8".
1) În starea de aúteptare, întoarceĠi la dreapta "
2) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a confirma
meniul pe care îl alegeĠi.
" pentru a alege greutatea alimentului.
3) ÎntoarceĠi "
4) ApăsaĠi "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" pentru a începe
gătirea.
5) După terminarea gătirii, soneria va suna de cinci ori.

Meniul automat
Meniu
A-1
REÎNCĂLZIRE
A-2
LEGUME
A-3
PEùTE
A-4
CARNE
A-5
PASTE
A-6
CARTOF
A-7
PIZZA
A-8
SUPĂ

Greutatea (g)
200
400
600
200
300
400
250
350
450
250
350
450
50(cu apă 450g)
100 (cu apă 800g)
200
400
600
200
400
200
400
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Afiúaj
200
400
600
200
300
400
250
350
450
250
350
450
50
100
200
400
600
200
400
200
400

Puterea
100%

100%

80%

100%

80%
100%

100%
80%

9. FuncĠia de blocare pentru copii
Blocare: În stare de aúteptare, apăsaĠi timp de trei secunde "STOP/CLEAR OPREùTE/ùTERGE", apoi va fi un sunet lung, indicând intratrea în starea de blocaj pentru copii úi
ecranul va afiúa "
"
Părăsirea stării de blocaj: În stare de blocaj, apăsaĠi "STOP/CLEAR - OPREùTE/ùTERGE" timp
de trei secunde, va fi un sunet lung, indicând că blocajul este ridicat.

10. FuncĠia de întrebare
1) În starea de gătire cu microunde, grill sau combinat, apăsaĠi "Microwave", puterea de
gătire curentă va fi afiúată timp de 2-3 secunde.
2) În stare de pre-setare, apăsaĠi "CLOCK/PRE-SET - CEAS/PRE-SETARE" pentru a afla timpul
de întârziere a începerii gătirii.Timpul pre-setat va clipi timp de 2-3 secunde, apoi cuptorul se va
întoarce la afiúajul ceasului.
3) În timpul stării de gătire, apăsaĠi "CLOCK/PRE-SET - CEAS/PRE-SETARE" pentru a verifica
timpul curent. Acesta va fi afiúat timp de 2-3 secunde.

11. SpecificaĠii
(1) Soneria va suna o dată cînd întoarceĠi butonul la început.
(2) "START/+30SEC./CONFIRM - PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" trebuie apăsat pentru a
continua gătirea dacă uúa este deschisă în timpul gătirii.
(3) Odată ce a fost setat programul de gătire, iar butonul "START/+30SEC./CONFIRM PORNEùTE/+30SEC./CONFIRMĂ" nu este apăsat timp de 1 minut. Va fi afiúat timpul curent.
Setarea va fi anulată.
(4) Soneria va suna o dată prin apăsare eficientă, apăsarea ineficientă nu va primi răspuns.
(5) Soneria va suna de cinci ori pentru a vă reaminti când s-a terminat gătirea.
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Depanarea
Normal
RecepĠia radio úi TV poate fi interferată când funcĠionează
cuptorul cu microunde. Este similar cu interferenĠa dispozitivelor
electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul úi ventilatorul
electric. Este normal.
Lumina slabă interioară a
În gătitul la microunde cu putere joasă, lumina cuptorului poate
cuptorului
deveni mai slabă. Este normal.
Abur acumulat pe uúă, aer
În gătire, aburul poate să iasă din mâncare. Cel mai mult va ieúi
fierbinte ieúind prin orificii
prin orificiile de evacuare. Dar el se mai poate acumula pe un
de ventilaĠie
loc rece, cum ar fi uúa cuptorului. Este normal.
Cuptorul pornit accidental,
Este interzis să acĠionaĠi unitatea fără mâncare în interior. Este
fără mâncare în interior
foarte periculos.
Cuptorul cu microunde
interferând cu recepĠia TV

Problema
Cuptorul nu poate fi pornit

Cauza posibilă
(1) Cablul de tensiune nu
este cuplat corespunzător
în priză
(2) Arderea siguranĠei sau
decuplarea protecĠiei de
circuit
(3) Probleme cu priza

Cuptorul nu încălzeúte
Masa turnantă din sticlă
face zgomot când
funcĠionează cuptorul cu
microunde

(4) Uúa nu este bine
închisă
(5) Rest de murdărie pe
roată úi pe fundul cuptorului

Remediu
DeconectaĠi. Apoi conectaĠi din
nou după 10 secunde
ReînlocuiĠi siguranĠa sau resetaĠi
protecĠia de circuit (trebuie
reparat de personal calificat din
cadrul companiei noastre)
TestaĠi priza cu alte dispozitive
electice.
ÎnchideĠi bine uúa
Vezi "ÎntreĠinerea cuptorului cu
microunde " pentru a curăĠa
părĠile murdare

În conformitate cu directiva privind deúeurile echipamentelor electrice úi
electronice (WEEE), deúeurile vor trebui colectate separat úi tratate. Dacă
oricând în viitor, îndepărtaĠi acest produs, vă rugăm nu aruncaĠi acest
produs cu gunoiul menajer. Vă rugăm trimiteĠi acest produs la punctele de
colectare WEEE acolo unde sunt disponibile.
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