CUPTOR MICROUNDE
MANUAL DE UTILIZARE

Model: SMW 06
Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, şi acesta a fost conceput pe
baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi s-au utilizat în fabricaţie cele mai fiabile şi moderne componente
electrice/electronice.
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să acordaţi câteva minute citirii cu atenţie a instrucţiunilor
de utilizare care urmează.
Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l.
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro

Teoria funcţionării cuptoarelor cu microunde
1. Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvenţă, care există liber în natură. Dar formele
existente de microunde sunt dispersate în atmosferă, deci nu pot fi aduse împreună pentru a produce încălzire.
Componenta cheie a cuptorului cu microunde, magnetronul, va transforma energia curentului electric în
microunde şi un câmp de microunde se va forma în cavitatea închisă a cuptorlui. Acesta va cauza vibraţia
moleculele alimentelor la viteze ridicate şi căldura generată de fricţiunea dintre molecule va găti mâncarea în
timp scurt.
2. Microundele au 3 proprietăţi principale, care sunt
a) Absorbabilitate: microundele pot cauza vibraţiile moleculelor diverselor alimente şi să se obţină astfel
încălzirea lor. Dar infiltrarea acestora depinde mult de mărimea, grosimea şi proprietăţile alimentelor.
b) Penetrabilitate: microundele pot penetra prin cermică, sticlă, plastice rezistente la temperaturi înalte. Este
necesar a se folosi vase cu penetrabilitate bună a microundelor pentru a obţine încălzire bună. Vedeţi mai jos
recomandările pentru ustensile.
c) Reflectivitate: microundele sunt reflectate de peretele de metal din cavitatea interioară în aşa fel încât să
formeze un câmp magnetic uniform şi astfel să se obţină o încălzire uniformă a alimentelor.

Instalarea cuptorului cu microunde
1) Pentru a asigura o ventilaţie suficientă, asiguraţi o zona liberă de 20 cm deasupra cuptorului, 10 cm în spate
şi 5 cm în părţile laterale. Nu acoperiţi şi nu blocaţi nici un orificiu al aparatului. Nu indepărtaţi picioruşele
cuptorului.
2) Nu acoperiţi şi nu blocaţi nici un orificiu al aparatului, nu aşezaţi pe el nici un obiect.
3) Poziţionaţi cuptorul departe de aparatul radio, TV sau alt echipament similar, deoarece poate cauza
interferenţe.
4) Priza la care se conectează cuptorul trebuie să fie tot timpul accesibilă, astfel încât ştecherul să poată fi scos
uşor în caz de urgenţă.

Recomandări ustensile
Este important să folosiţi doar ustensile dedicate şi/sau recomandate folosirii în cuporul cu microunde. În
general, ceramica rezistenă la căldură, sticla sau plasticul special sunt folosibile în cuptor. Niciodată nu folosiţi
obiecte metalice sau cu inserţii metalice, deoarece se vor genera scântei. Orientaţi-vă după tabelul de mai jos:
Material ustensile

Microunde

Grill

Combinat

Notă

Ceramică

Da

Nu

Nu

Nu folosiţi ceramică cu decoraţiuni şi inserţii metalice
sau emailată

Plastic rezistent la
temperaturi ridicate

Da

Nu

Nu

Nu se poate folosi pentru gătirea de lungă durată

Sticlă rezistentă la
temperaturi ridicate

Da

Nu

Nu

Grătar metalic

Nu

Da

Da

Învelitoare specială
din plastic

Da

Nu

Nu

A nu se folosi la gătirea cărnii, doarece temperaturile
ridicate pot distruge filmul de plastic

La prima utilizare
Deoarece în urma procesului de manufacturare, rămân reziduri de ulei în cavitatea cuptorului sau pe
elementele de încălzire, la primele utilizări s-ar putea să apară un miros mai aparte, poate chiar şi fum. Acest
lucru va dispărea după 2-3 utilizări. Este recomandat să porniţi cuptorul (gol) de câteva ori doar în modul grill,
fără să puneţi nimic în el. Acest lucru se va face doar în modul de operare grill, şi nu în modul de operare
microunde sau în modul combinat.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
La utilizarea acestui aparat electric trebuie respectate următoarele reguli de securitate:
1. Citiţi manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul.
2. Acest aparat trebuie conectat doar la prize cu împământare. Asiguraţi-vă că tensiunea şi
frecvenţa sursei de curent corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
3. Pentru a reduce riscurile apariţiei focului în cavitatea cuptorului:
a. Nu supraîncălziţi alimentele.
b. Scoateţi orice fire metalice folosite pentru legarea pungilor din hârtie sau plastic înainte de a le
introduce în cuptor.
c. Nu încălziţi ulei sau untură..
d. După folosire curăţaţi orificiile pentru ventilare. Dacă reziduri alimentare sau stropi aderă la
pereţii cuptorului, curăţaţi pereţii cuptorului cu o cârpă umezită astfel încât să nu rămână urme de
grăsime. Acumularea grăsimii pe pereţi poate duce la fum sau chiar la foc.
e. Daca observaţi fum, opriţi şi scoateţi apoi aparatul din priză, şi tineţi uşa cuptorului închisă
pentru a opri orice flacără..
f. Când încălziţi mâncarea în recipiente din plastic sau carton, supravegheaţi cuptorul deoarece
există posibilitatea aprinderii acestora.
4. Pentru a reduce riscurile unei explozii sau a fierberii instantanee:
a. Nu puneţi în cuptor produse ce sunt închise ermetic (borcane, sticle şi altele). Biberoanele cu
capacul închis se consideră închise ermetic.
b. Supraîncălzirea lichidelor poate avea loc fără a produce bule de aer, aveţi mare grijă la
mânuirea recipienţilor cu conţinut lichid. Lichidele se vor încălzi în recipienţi cu deschidere largă.
c. Ouăle proaspete în coajă sau ouăle fierte în coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde
deoarece ele pot exploda, chiar şi după ce încălzirea lor s-a terminat. Găuriţi alimentele cu coaja
groasă sau tare cum ar fi cartofii, merele, dovlecii întregi şi castanele înainte de gătire
d. Ouăle gătite sau lichidele nu ar trebui scoase imediat din cuptor. Aşteptaţi câteva momente
înainte de a le scoate pentru a evita eventualele accidentări datorate fierberii latente.
e. Conţinutul biberoanelor (sticlelor pentru bebeluşi) trebuie amestecat sau scuturat şi
temperatura lor trebuie verificată înainte de servire pentru a preveni arsurile.
5. Nu folosiţi acest aparat dacă are cablul sau ştecherul deteriorat, dacă nu funcţionează corect
(este stricat), dacă a fost scăpat sau dacă are geamul uşii spart sau crăpat. Este periculos pentru
oricine, în afara personalului calificat, să regleze sau să repare aparatul, operaţiuni ce necesită
deschiderea carcasei şi a grilajelor ce ofera protecţie contra expunerii la energia microundelor.
6. Dacă cordonul de alimentare prezintă defecţiuni, acesta va fi schimbat de un personal calificat
sau într-un Service autorizat SERO.
7. Ustensilele de gătit pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la mâncarea încalzită.
Probabil va fi nevoie de mănuşi termoizolante pentru manevrarea lor.
8. Nu uitaţi că în cuptorul cu microunde compoziţia se încălzeşte mai puternic decât vasul. Fiţi
foarte atenţi la scoaterea vasului din cuptor, deschideţi uşa complet pentru a vă feri de aburul
fierbinte. Deschideţi cu grijă învelitoarele speciale pentru gătit, ţinându-le departe de faţă..
9. Pentru a preveni spargerea platoului rotativ din sticlă:
a. Aşteptaţi răcirea platoului rotativ din sticlă înainte de curăţire.
b. Nu aşezaţi alimente sau ustensile fierbinţi pe platoul rece.
c. Nu aşezaţi alimentele îngheţate sau ustensile reci pe platoul încălzit.
10. Asiguraţi-vă că ustensilele nu ating pereţii interiori ai cuptorului în timpul gătirii.
11. Curăţaţi cu regularitate cuptorul cu microunde. Suprafaţa acestuia se poate deterioara dacă
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nu este curăţat corespunzător, ducând la scăderea duratei de viaţă a produsului.
12. Folosiţi numai ustensile (incluzând vasele) destinate utilizării în cuptorul cu microunde.
13. Nu depozitaţi alimente sau alte obiecte în cuptorul cu microunde.
14. Nu folosiţi cuptorul gol (fără alimente sau lichide). Acest lucru ar putea deteriora cuptorul.
15. Acest aparat nu se va folosi fără supervizare de către copii sau persoane infirme.
16. Lăsaţi copiii să folosească cuptorul fără supervizare numai după ce au primit instrucţiuni
adecvate, sunt în stare să folosească cuptorul în siguranţă şi înţeleg riscurile unei folosiri greşite.
17. Nu folosiţi accesorii nerecomandate de producător.
18. Nu folosiţi apartul în afara încăperilor.
19. Păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultări ulterioare.
20. Folosiţi aparatul doar pentru scopul căruia i-a fost destinat, asa cum este descris în manual.
Nu folosiţi substanţe chimice sau vapori corozivi asupra acestui aparat. Acest tip de cuptor este
special destinat încălzirii, gătirii sau uscării alimentelor. Nu este destinat pentru folosire
industrială sau pentru laboratoare. Acest aparat este destinat numai utilizării casnice.
21. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a
aparatului.

PĂRŢI COMPONENTE

Fig. 1

Notă:
1. Verificaţi dacă uşa s-a închis corect, acţionând sistemul de siguranţă al închiderii uşii. Altfel,
cuptorul nu va porni.
2. Atenţie: Nu îndepărtaţi niciodată în timpul curăţirii capacul de ghidare al microundelor ( Fig.1).
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UTILIZARE

1. Înaintea gătirii

Afişajul LED va clipi 8 8 : 8 8
de 3 ori când introduceţi aparatul în priză. Mai apoi va
:
clipi
, cerându-vă introducerea orei actuale. Acest lucru se face în felul următor:
Exemplu Setarea ceasului la 12:30
Apăsaţi butonul Preset/clock. Rotiţi butonul selector pentru a seta ora 1 2 : 0 0 .
Apăsaţi din nou butonul Preset/clock şi apoi rotiţi butonul selector pentru a seta
minutele 1 2 : 3 0 . Apăsaţi încă o dată butonul Preset/clock sau aşteptaţi 5 secunde pentru
confirmarea orei corecte.

2.Butonul selector Time weight/Auto cooking
Puteţi selecta un program automat de gătire, creşte sau descreşte timpul de gătire sau greutatea
prin rotirea butonului selector Time weight/Auto cooking.

3. Butonul Stop/clear
La pornire sau la starea iniţială: apăsaţi o dată pentru a şterge o eroare înainte de a seta un
program de gătire şi a reveni la starea iniţială.
În timpul gătirii: apăsaţi odată pentru a opri cuptorul şi de 2 ori pentru anula programul de gătire.
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4. Funcţia Auto Reminder

Când gătirea s-a terminat, afişajul LED va arăta END şi se vor auzi trei semnale sonore scurte
pentru a vă atenţiona să scoateţi alimentele din cuptor. Dacă nu apăsaţi o dată butonul
Stop/clear sau nu deschideţi uşa cuptorului, semnalul sonor se va repeta la fiecare 3 minute.

5. Siguranţa pentru copii (Child lock)
Se foloseşte pentru a preveni folosirea neautorizată a cuptorului de către copiii mici. De
asemenea se poate folosi atunci când se curăţă (şterge) exteriorul cuptorului, pentru a bloca
butoanele panoului de control.
Pentru a activa “siguranţa pentru copii” (CHILD LOCK): tineti apăsat butonul Stop/clear pentru 3
secunde, până ce afişajul va indica OFF . Toate butoanele vor fi inoperable în acest mod.
Pentru dezactivarea “siguranţei pentru copii” (funcţia CHILD LOCK): ţineti apăsat butonul
:
Stop/clear cam 3 secunde, pâna ce afişajul va indica
.

6.Gătirea cu microunde
Apăsaţi repetat butonul Micro Power, afişajul LED va arăta pe rând: 100P 80P 60P 40P 20P
100P--- Putere maximă, 100% din puterea
Apăsaţi
Afişaj
microundelor. A se folosi pentru gătire rapidă, Exemplu: Pentru a găti la 80P timp de 10 min şi 30 sec.
pentru carne şi legume.
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă
:
80P --- Putere medie maximă, 80% din
nu, apăsaţi o dată butonul Stop/clear.
puterea maximă. A se folosi pt. gătire medie,
cum ar fi peşte, orez, supe.
80p
2. Selectaţi puterea microundelor prin
60P --- Putere medie, 60% din cea maximă.
apăsarea repetată a butonului Micro Power
A se folosi pentru a fierbe mâncarea.
40 P --- Putere medie mică, 40% din puterea 3. Setaţi timpul de gătire prin rotirea
maximă - pentru a dezgheţa alimentele
10:30
butonului selector Time weight/cooking
20P --- Putere mică, 20% din cea maximă, se
foloseşte pentru a menţine mâncarea caldă.
4. Apăsaţi butonul Instant/Start pentru a porni gătirea.
NOTĂ:
Afişajul LED va arăta timpul rămas până la
1) Durata maximă ce poate fi setată este de
terminarea gătirii.
99 minute şi 99 secunde.
2) Nu folosiţi niciodată grătarul la gătirea cu 5. Puteţi schimba timpul de gătire, prin rotirea butonului
microunde.
selector Time weight/cooking.
3) Nu utilizaţi cuptorul gol.
4) Dacă rotiţi mâncarea în timpul gătirii,
apăsaţi o dată butonul Instant/Start şi gătirea presetată va continua.
5) Dacă doriţi să scoateţi mâncarea înainte de terminarea programului de gătire, apăsaţi butonul
Stop/clear pentru a şterge programul setat înainte.
PRECAUŢII PENTRU EVITAREA EXPUNERII EXCESIVE LA ENERGIA MICROUNDELOR
Nu folosiţi cuptorul cu uşa deschisă. Acest lucru poate duce la expunerea periculoasă la energia
microundelor. Este INTERZIS să forţaţi sau să modificaţi închiderea de siguranţă.
2. Nu plasaţi nici un obiect între intrarea şi uşa cuptorului şi nu lăsaţi murdăria sau reziduri să se
acumuleze pe suprafeţele uşii.
3. Nu folosiţi cuptorul dacă este stricat. Este foarte important ca uşa cuptorului să se închidă
corespunzător şi ca următoarele părţi să nu prezinte defecţiuni:
1.
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Uşa (înclinată sau deformată-curbată);
Balamalele şi dispozitivele de închidere (deteriorate sau slăbite);
c. Zăvorul uşii şi suprafeţele etanşe.
Cuptorul nu trebuie reglat sau reparat decât de personal calificat (la unităţile SERVICE autorizate de
SERO).
a.

b.
4.

7.Gătitul la Grill/ Gătitul combinat

Apăsaţi
Afişaj
Apăsaţi butonul Grill.comb. La fiecare
apăsare afişajul se va schimba, în ciclul G., C.1, Examplu: Gătirea combinată grill C2, 10 min. şi 30 sec.
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă nu, apăsaţi
C.2.
o dată butonul Stop/clear.
:
G--- Grill, va funcţiona doar elementul de
2. Selectaţi tipul de gătire, apăsînd butonul
încălzire. Gătitul la grill este folositor pentru
Grill/combi
C.2
felii subţiri de carne, cotlete, tocăniţe de pui,
3. Setaţi timpul de gătire, rotind butonul
kebab, fleici şi pentru mâncăruri crocante.
selector Time weight/Auto cooking, în
10:30
C1--- Gătire combinată Grill + Microunde.
funcţie de tipul alimentelor, experienţă şi
Elementul de încălzire şi magnetronul vor
gust.
funcţiona alternativ. Utilizând proprietăţile
microundelor, mâncarea se va încălzi în 4. Apăsaţi Instant/Start pentru a porni gătirea. Afişajul
LED va arăta timpul rămas până la terminarea gătirii.
interior şi se va obţine şi o crustă.
C2--- La fel ca C1 doar că elementul de încălzire (grilul) va funcţiona mai mult.
Notă: nu este necesară preîncălzirea pentru gătitul la grill.
Atenţie: În modul grill/combi vesela poate deveni foarte fierbinte. Aveţi mare grijă la scoaterea
alimentelor din cuptor.

8. Auto dezgheţare
Apăsaţi butonul Auto Defrost şi displayul LED va afişa, în următoarea ordine: d.1 d.2 d.3.
d.1 --- pt. a dezgheţa carne, cu greutatea între 0.1Kg - 2.0 Kg.
d.2 --- pt. a dezgheţa pui, cu greutatea între
Apăsaţi
Afişaj
0.2 - 3.0Kg.
Examplu: Pentru a dezgheţa 0.2kg pui
d.3 --- pt. a dezgheţa fructe de mare, cu
:
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă
greutatea între 0.1- 0.9Kg.
nu, apăsaţi o dată butonul Stop/clear.
Notă:
2.
Apăsaţi butonul Auto Defrost pentru a
.2
1. Este necesar să întoarceţi alimentele
seta programul de dezgheţare.
pentru a se dezgheţa uniform.
2. În mod normal dezgheţarea va necesita 3. Setaţi greutatea prin rotirea butonului
0.2
mai mult timp decât gătirea alimentelor.
selector Time weight/Auto cooking.
3. Dacă alimentele pot fi tăiate cu cuţitul, 4. Porniţi dezgheţarea apăsând Instant/ Start. Afişajul
procesul de dezgheţare se consideră încheiat.
LED va arăta timpul rămas până la terminare.
5. La jumătatea procesului, se vor auzi 3 semnale
sonore (de 2 ori) pentru a vă atenţiona să întoarceţi
mâncarea. Deschideţi uşa şi întoarceţi alimentele.
Închideţi uşa şi apăsaţi Instant/ Start pentru a
continua dezgheţarea. Chiar dacă nu întoarceţi
alimentele la semnalul sonor, ciclul de dezgheţare va
continua până timpul va ajunge la 0.
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9. Auto gătirea
Cuptorul are programe de gătire presetate,
pentru o utilizare simplă. Cînd cele 2 puncte
clipesc, rotiţi selectorul Time Weight/Auto
cooking şi afişajul LED va arăta următorul
ciclu: A.1、A.2 …… A.8.
Alegeţi programul cel mai potrivit, în funcţie
de tipul alimentelor, greutatea lor şi urmaţi
întocmai sfaturile de mai jos, altfel gătirea
poate fi incorectă sau incompletă.

Apăsaţi

Afişaj

Examplu: gătire 0.45kg peşte
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă
nu, apăsaţi o dată butonul Stop/clear.
2. Alegeţi meniul dorit prin rotirea butonului

:

A.8
Time weight/Auto cooking
3. Porniţi gătirea apăsând butonul Instant/ Start.
Afişajul LED va arăta timpul rămas până
6:30
la terminarea gătirii.

Tabel cu programele de gătire presetate
Display

Category

Direction

A.1

Popcorn

Recomandat pentru pungile de floricele de porumb neexpandat,
găsite în comerţ, cu masa de 85g. Dacă produsul nu este gata în
timpul recomandat, întrerupeţi prepararea apăsînd Stop/clear. O
durată mai mare de preparare poate duce la arderea lor.

A.2

Popcorn

La fel ca A.1 cu excepţia greutăţii care este de 100g

A.3

Pizza

Încălziţi o felie rece de pizza, având maxim 0.15Kg

A.4

Lichide

A.5

Lichide

A.6

Cartofi

A.7

Cartofi

Încălziţi o cană de 250 ml de lichid. Temperatura lichidului să fie
aproximativ 5-10℃. Folosiţi căni cu gura largă şi nu închise.
Încălziţi o cană de 500 ml de lichid. Temperatura lichidului să fie
aproximativ 5-10℃. Folosiţi căni cu gura largă şi nu închise.
Gătirea feliilor de cartofi, tăiate în bucăţi de 5 mm grosime, cu masa
totală aproximativ 0.45kg. Puneţi feliile de cartofi într-un vas cu
deschidere mare şi acoperiţi cu un capac.
La fel ca A.6, doar că masa cartofilor este aproximativ de 0.65Kg

Recomadat pentru prepararea peştelui (aprox. 0.45Kg). După ce aţi
spălat peştele şi aţi îndepărtat solzii, despicaţi pielea peştelui.
Peşte
A.8
Puneţi peştele pe un vas plat cu diametrul 22-27 cm, adăugaţi
condimentele. După gătire, aşteptaţi 2 minute înainte de a servi.
Note: 1. Temperatura alimentelor înainte de gătire ar trebui să fie în jurul a 20-25℃, cu excepţia
cazurilor când reţeta indică altceva.
2. Temperatura, greutatea şi forma alimentelor influenţează procesul de gătire. Dacă
gătirea nu corespunde cu programele automate de mai sus, ajustaţi manual timpii de
gătire pentru a obţine rezultate mai bune.
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10. Pornirea automată (amânarea începerii preparării)
Dacă nu doriţi ca programul de gătire să pornească imediat, puteţi seta programul şi timpul de
preparare, iar programul presetat va porni în mod automat la ora dorită de Dvs. Setarea constă în
2 paşi: 1. Setarea orei curente; 2. Setarea programului de gătit şi a orei de pornire.
Examplu: Acum e ora 12:30, doriţi să programaţi cuptorul să pornească automat la ora 14:20, la
puterea 100P, cu un timp de gătire de 9 minutes şi 30 secunde
Apăsaţi
Afişaj
Apăsaţi
Afişaj
1. Setarea orei curente
1.1 Apăsaţi butonul Preset/clock
1.2 Rotiţi butonul selector
Time weight/Auto cooking
pentru a seta ora
1.3 Apăsaţi încă o dată butonul
Preset/clock
1.4 Rotiţi butonul selector
Time weight/Auto cooking
pentru a seta minutele

0:00
12:00

12:00

2. Setarea programului de gătire şi a orei de pornire
2.1 Selectaţi puterea microndelor apăsând
butonul Micro Power

100P

2.2 Rotiţi butonul Time weight/Auto cooking
9:30
pentru a seta durata de gătire
2.3 Pentru a reveni la ora curentă, apăsaţi
Preset/clock pentru 3 secunde, se va
auzi un scurt semnal sonor
3. Setaţi ora la care să pornească gătirea.
Repetaţi paşii 1.2, 1.3, 1.4

12:30

14:20

4. Apăsaţi butonul Preset/clock pentru a
12:30
confirma pornirea întârziată. Acum
programul este activat. Si prepararea va porni la
ora 14:20
1.5 Apăsaţi Preset/clock sau aşteptaţi 5 secunde,
5. Puteţi verifica ora pornirii gătirii apăsând
pentru a confirma ora curentă.
14:20
butonul Preset/clock.

12:30

Notă: Pornirea automată nu se aplică programelor Auto cook şi Auto defrost.

11. Programul de gătire în trepte
Pentru o gătire perfectă, unele reţete solicită tipuri diferite de gătire şi de timpi de preparare.
Puteţi personaliza programul de gătire necesar, după cum urmează:
Exemplu: Doriţi gătirea la microunde cu puterea 100P pentru 3 min şi apoi grill pentru 9 min.
Setarea se face în 2 secvenţe.
Apăsaţi
Afişaj
Apăsaţi
Afişaj
Secvenţa 1.
Gătire la microunde (100P) pt. 3 min
1.1 Apăsaţi butonul Micro Power pentru
a selecta puterea
1.2 Rotiţi Time weight/Auto cooking
pentru a seta timpul de gătire

Secvenţa 2.
Gătire la Grill timp de 9 min.

100P

3:00

2.1 Apăsaţi Grill.Comb

G.

2.2 Rotiţi Time weight/Auto cooking
pentru a seta timpul de gătire

9:00

3. Porniţi gătirea apăsând Instant/ Start

3:00

Când gătirea la microunde s-a încheiat, cuptorul va începe gătirea la Grill în mod automat.
Notă: Maxim 4 secvenţe pot fi setate ca mai sus, repetaţi paşii 1.1, 1.2 pentru setare.
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12. Recomandări pentru utilizarea cuptorului cu microunde
1) Aranjaţi cu grijă alimentele. Aşezaţi feliile mai subţiri către marginea veselelor.
2) Aveţi grijă la timpul de gătire. Începeţi cu timpul cel mai scurt recomandat şi mai continuaţi
dacă este necesar. Alimentele supraîncălzite pot genera fum, se pot arde sau chiar aprinde.
3) Acoperiţi alimentele în timpul gătirii. Acest lucru va duce la o gătire uniformă şi va preveni
împrăştierea alimentelor.
Verificaţi reţeta pentru sugestii: prosoape de hârtie, plastic rezistent la microunde sau capac.
4) Protejarea alimentelor
Acoperiţi cu bucăţi mici de folie de aluminiu părţile subţiri de carne pentru a preveni arderea lor.
5) Amestecarea alimentelor: de la margine spre centrul vasului, dacă e posibil măcar o dată sau
de 2 ori în timpul gătirii.
6) Întoarceţi alimentele cel puţin o dată în timpul gătirii cu microunde pentru a grăbi gătirea
alimentelor cum ar fi puii şi hamburgerii. Alimente mai mari, mai ales cele pe care le dorim mai
crocante, trebuiesc întoarse de mai multe ori în timpul procesului de gătire.
7) Rearanjaţi alimentele gen chiftele la mijlocul timpului de gătire, de la vârf înspre partea
inferioară a vasului şi din centru spre marginea vasului, pentru a rezulta o gătire uniformă.
8) Aşteptaţi după terminarea gătirii
După terminarea gătirii aşteptaţi un pic, scoateţi mâncarea şi eventual amestecaţi dacă este
cazul. Acoperiţi vasul pentru a menţine temperatura.
8) Verificaţi mâncarea
Verificaţi mâncarea pentru a vedea dacă este corect gătită. Aceste semne vă pot ajuta:
- Coapsele puilor se desfac uşor.
- Carnea de porc şi/sau pui nu mai este roz.
- Peştele este opac şi se fărâmiţează uşor cu furculiţa.
- Alimentele sunt fierte şi în interior, nu numai la suprafaţă.
9) Condensul
Este un lucru normal la gătirea cu microunde. Umiditatea alimentelor influenţează condensul din
cuptor. În general, alimentele acoperite nu vor cauza aşa mult condens ca cele neacoperite.
Gurile de ventilaţire nu se vor acoperi.
10) Veselă din lut sau ceramici speciale
Dacă folosiţi veselă care se încălzeşte foarte puternic, puneţi întotdeauna peste platoul rotativ
din sticlă un izolator termorezistent, cum ar fi o farfurie de porţelan, pentru a preveni distrugerea
platoului şi a inelului rotativ din cauza căldurii excesive. Timpii maximi de încălzire recomandaţi
în instrucţiunile veselelor nu trebuiesc depăşite.
11) Învelitorile speciale din plastic nu ar trebui folosite în contact direct cu alimente cu conţinut
ridicat de grăsimi, deoarece s-ar putea topi.
12) Plastic termo-rezistent pentru microunde
Unele vesele din plastic special nu se recomandă pentru gătirea alimentelor cu conţinut ridicat de
grăsimi sau zaharuri.

13. Curăţire şi întreţinere
Opriţi cuptorul şi scoateţi-l din priză înainte de a-l curăţa. Eventual ţineţi şi uşa cuptorului
deschisă pe perioada curăţirii, pentru a inactiva pornirea sa.
Exteriorul:
Suprafaţa exterioară se poate curăţa folosind o cârpă uşor umezită. Pentru a preveni
deteriorarea cuptorului, nu lăsaţi apa să intre printre orificiile pentru ventilare.
Uşa:
Curaţaţi uşa şi fereastra uşii pe ambele părţi, chederele de la uşă şi alte părti adiacente cu o
cârpă uşor umezită pentru a îndepărta murdăria. Nu folosiţi agenţi abrazivi de curăţare.
Panoul de control:
Nu umeziţi panoul de control. Stergeţi cu o cârpă moale, uşor umezită. Când curăţaţi panoul de
control, lăsaţi uşa cuptorului deschisă pentru a preveni pornirea accidentală a acestuia.
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Pereţii interiori:
Daca reziduri alimentare sau stropi aderă la pereţii cuptorului, curăţaţi peretii cuptorului cu o
cârpă umezită. Se poate folosi un detergent slab daca pereţii sunt foarte murdari. Nu folosiţi
spray-uri sau soluţii abrazive care pot lăsa pete, zgâria sau deteriora cuptorul.
Nu îndepărtaţi niciodată în timpul curăţirii capacul ghidajului microundelor.
Platoul rotativ din sticlă / Inelul cu role / Axa rotativă
Inelul cu role şi partea inferioară a interiorului cuptorului ar trebui curăţate regulat pentru a evita
zgomotele neplăcute. Ştergeţi partea inferioară cu o cârpă şi un detergent moale. Inelul cu role şi
platoul din sticlă poate fi spălat în apă călduţă cu săpun sau în maşina de spălat vase automată.
Atenţie ca la remontarea inelului cu role să îl fixaţi corect în poziţia iniţială.
SFAT: Dacă cuptorul a fost folosit de foarte multe ori, s-ar putea să acumuleze un miros neplăcut
în cavitatea cuptorului. Urmaţi paşii de mai jos pentru a scăpa de aceste mirosuri:
1. Puneţi câteva felii de lămâie într-un bol cu apă, apoi încălziţi la puterea maximă circa 2-3
min.
2. Puneţi apoi o ceaşcă de ceai roşu în cuptor şi încălziţi la puterea maximă tot cam 2-3 min.
3. Puneţi nişte coji de portocale în cuptor, apoi încălziţi-le 1 minut la puterea maximă.
4. Ştergeti apoi cu o cârpă umezită şi după aceea cu o cârpă moale uscată.

14. Servizarea
ATENŢIE: Este periculos pentru oricine, în afara personalului calificat, să regleze sau să repare
aparatul, operaţiuni ce necesită deschiderea capacului şi a grilajelor ce ofera protecţie contra
expunerii la energia microundelor
PERICOL: RADIAŢII CU MICROUNDE
Nu vă expuneţi radiaţiilor generate de generatorul de microunde sau de alte părţi care conduc
energia microundelor.
În timpul servizării, componentele de mai jos sunt predispuse schimbării, însă sunt şi periculoase,
având un potenţial de tensiune de peste 250V:
1. Magnetron;
2. Transformator de înaltă tensiune;
3. Capacitor de înaltă tensiune;
4. Diodă de înaltă tensiune;
5. Siguranţă de înaltă tensiune.
Următoarele situaţii vă pot expune la microunde în timpul servizării:
1. Montarea necorespunzătoare a magnetronului.
2. Nepotrivirea sistemului de închidere a uşii, neînchiderea completă a uşii.
3. Montarea necorespunzătoare a suportului întrerupătorului.
4. Uşa, chederul uşii sau capacul cuptorului sunt deteriorate.
15. Specificaţii tehnice
Tensiune, Putere consumată: 230V~50Hz, 1280 W (Microunde); 230V~50Hz, 1000 W (Grill)
Putere generată: 800 W (microunde)
Frecvenţa de operare: 2450 MHz
Capacitate cuptor: 22 Litri
Nivel zgomot < 51 dB(A)

POFTĂ BUNĂ !

I n d i c a ţ i i

p e n t r u

p r o t e c ţ i a

m e d i u l u i

î n c o n j u r ă t o r

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul
menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora
sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.
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