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CUPTOR CU MICROUNDE
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MANUAL DE UTILIZARE
Va multumim ca ati cumparat acest aparat. Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni
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PRECAUTII PENTRU EVITAREA EXPUNERII
EXCESIVE LA ENERGIA MICROUNDELOR
Nu folositi cuptorul cu usa deschisa. Acest lucru poate duce la expunerea periculoasa
la energia microundelor. Este INTERZIS sa fortati sau sa modificati inchiderea de
siguranta.
2. Nu plasati nici un obiect intre intrarea si usa cuptorului si nu lasati murdaria sau
reziduri sa se acumuleze pe suprafetele usii.
3. Nu folositi cuptorul daca este stricat. Este foarte important ca usa cuptorului sa se
inchida corespunzator si ca urmatoarele parti sa nu prezinte defectiuni:
a. Usa (inclinata sau deformata-curbata),
b. Balamalele si dispozitivele de inchidere (deteriorate sau slabite),
c. Zavorul usii si suprafetele etanse.
4. Cuptorul nu trebuie reglat sau reparat decat de personal calificat (la unitatile
SERVICE autorizate de ZASS).
1.
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
ATENTIE: Pentru a reduce riscurile arderii, electrocutarii, incendiului, ranirii sau expunerii la
energia excesiva a microundelor este necesar sa:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi aparatul.
Folositi aparatul doar pentru scopul caruia i-a fost destinat, asa cum este descris in manual. Nu
folositi substante chimice sau vapori corozivi asupra acestui aparat. Acest tip de cuptor este special
destinat incalzirii, gatirii sau uscarii alimentelor. Nu este destinat pentru folosire industriala sau in
laboratoare.
Nu folositi cuptorul cand este gol.
Nu folositi acest aparat daca are cablul sau stecherul deteriorat, daca nu functioneaza corect (este
stricat) sau daca a fost scapat. Daca cordonul de alimentare prezinta defectiuni, acesta va fi
schimbat de un personal calificat sau intr-un Service autorizat ZASS.
ATENTIE: Lasati copiii sa foloseasca cuptorul fara supervizare numai dupa ce au primit instructiuni
adecvate, sunt in stare sa foloseasca cuptorul in siguranta si inteleg riscurile unei folosiri gresite.
Pentru a reduce riscurile unui foc in cavitatea cuptorului:
a. Cand incalziti mancarea in recipiente de plastic sau carton, supravegheati cuptorul deoarece
exista posibilitatea aprinderii acestora.
b. Scoateti orice fire metalice folosite pentru legarea pungilor de hartie sau plastic inainte de a le
introduce in cuptor.
c. Daca observati fum, opriti sau scoateti aparatul din priza, si tineti usa inchisa pentru a opri orice
flacara..
d. Nu folositi cavitatea ca loc de depozitare. Nu lasati produse de hartie, ustensile de gatit sau
alimente in cavitatea cuptorului cand nu il folositi.
ATENTIE: Lichidele sau alimentele imbuteliate nu se vor incalzi deoarece exista pericolul ca
acestea sa explodeze.
Supraincalzirea lichidelor poate avea loc fara a produce bule de aer, de aceea aveti mare grija la
manuirea recipientilor cu continut lichid.
Nu prajiti alimente in cuptor. Uleiul fierbinte poate cauza defectiuni ale cuptorului si/sau arsuri ale
pielii.
Ouale proaspete in coaja sau ouale fierte in coaja nu trebuie incalzite in cuptorul cu microunde
deoarece ele pot exploda chiar si dupa ce incalzirea lor s-a terminat.
Gauriti alimentele cu coaja groasa sau tare cum ar fi cartofii, merele, dovlecii intregi si castanele
inainte de gatire.
Continutul biberoanelor (sticlelor pentru bebelusi) trebuie amestecat sau scuturate si temperatura
lor trebuie verificata inainte de servire pentru a preveni arsurile.
Ustensilele de gatit pot deveni fierbinti datorita transferului de caldura de la mancarea incalzita.
Probabil va fi nevoie de manusi termoizolante pentru manevrarea lor.
Verificati daca ustensilele folosite sunt adecvate pentru utilizarea in cuptorul cu microunde.
ATENTIE: Este periculos pentru oricine in afara uni personal calificat sa rgleze sau sa repare
aparatul, operatiuni ce necesita deschiderea capacului si a grilajelor ce ofera protectie contra
expunerii la energia microundelor.
Acest aparat nu se va folosi de catre persoane infirme, persoane cu capacitati senzoriale si
mentale reduse, persoane lipsite de experienta sau copii. In cazurile mentionate se va folosi numai
sub supravegherea unei persoane adulte responsabile.
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SPECIFICATII TEHNICE
Tensiune, Putere consumata

230V~50Hz, 1200W(Microunde)
230V, 1000W(Grill)
800W (microunde)
2450MHz
262mm(H)×452mm(W)×370mm(D)
210mm(H)×315mm(W)×329mm(D)
20Litri
Sistem rotitor
Approx.12.5kg

Putere generata:
Frecventa de operare:
Dimensiuni exterioare:
Dimensiunile cavitatii cuptorului:
Capacitate cuptor:
Uniformizare gatire:
Masa Neta:

INAINTE DE A DUCE APARATUL LA SERVICE
Daca aparatul nu functioneaza:
1.
2.
3.
4.

Verificati daca stecherul este corect introdus in priza. Daca nu, scoateti stecherul din priza,
asteptati 10 secunde si reconectati-l corect.
Verificati sigurantele de la tabloul electric. Daca ecesta sunt bune, verificati priza prin conectarea
unui alt aparat electrocasnic despre care stiti in mod sigur ca functioneaza.
Verificati ca panoul de control sa fie corect setat si pogramatorul fixat, functia “Siguranta pentru
copii” sa fie dezactivata.
Verificati daca usa se inchide corect, actionand sistemul de siguranta al inchiderii usii. Altfel,
energia microundelor nu se va raspandi prin cuva cuptorului.

DACA NICI UNA DIN SFATURILE DE MAI SUS NU DUC LA FUNCTIONAREA CORECTA A
APARATULUI, ATUNCI APELATI LA UN SERVICE AUTORIZAT ZASS. NU INCERCATI SA
REGLATI SAU SA REPARATI APARATUL.

INSTALARE
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Asigurati-va ca toate ambalajele au fost indepartate din cuptor.
ATENTIE: Inainte de utilizarea cuptorului verificati daca prezinta deteriorari, lovituri, usa neinchisa
etans, fereastra sparta, balamale slabite, etc. In oricare din aceste cazuri apelati la un service
autorizat ZASS.
Instalati cuptorul pe o suprafata plana, stabila si suficient de solida incat sa poata sustine greutatea
cuptorului si a continutului acestuia.
Nu plasati cuptorul langa surse de caldura sau umiditate sau langa materiale inflamabile.
Pentru o functionare corecta, cuptorul trebuie sa aiba o aerisire corespunzatoare. Asigurati o zona
libera de 20cm deasupra cuptorului, 10cm in spate si 5cm in partile laterale. Nu acoperiti si nu
blocati nici un orificiu al aparatului. Nu indepartati piciorusele cuptorului.
Nu folositi cuptorul fara platoul de sticla fixat pe cadrul sau, iar acesta din urma sa fie bine pozitinat
in axul rotativ.
Nu lasati cablul sa atarne pe muchii ascutite sau pe suprafete fierbinti. Nu folositi cuptorul cu cablul
de alimentare deteriorat.
Priza la care se conecteaza cuptorul trebuie sa fie tot timpul accesibil, astfel incit stecherul sa poata
fii scos usor in caz de urgenta.
Nu folositi cuptorul in exterior.
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INSTRUCTIUNI DE IMPAMANTARE
Acest aparat trebuie conectat la prize cu impamantare. Aparatul va fi conectat doar la o sursa de
220V, 50Hz. Stecherul cablului de alimentare este prevazut cu contact pentru impamantare. In cazul
unui scurt circuit, impamantarea reduce riscurile electrocutarii. E recomandabil ca priza folosita
pentru microunde sa fie pe un circuit separat.
ATENTIE Folosirea gresita a stecherului cu impamantare poate duce la riscul electrocutarii.
Nota
1. Consultati un electrician autorizat daca sunteti nesigur in ceea ce priveste conexiunile electrice si
2.

impamantarea.
Producatorul sau importatorul nu sunt raspunzatori pentru pagubele sau accidentele rezultate din
conectari gresite la reteaua electrica..

Culorile firelor electrice din cablul de alimentare reprezinta urmatoarele coduri:
Verde si Galben = IMPAMANTAREA
Albastru = NUL
Maro = FAZA

INTERFERENTE RADIO
Functionarea cuptorului poate cauza interferente cu aparatul radio, TV sau orice alt echipament
similar.
Daca exista interferente, aceste pot fi reduse sau eliminate luand urmatoarele masuri:
1.
2.
3.
4.

Curatati usa cuptorului, mai ales in zona de inchidere.
Reorientati antena de receptie a aparatelor TV sau radio.
Mutati cuptorul la o distanta mai mare de aceste aparate.
Bransati cuptorul intr-o alta priza decat cea la care sunt conectate aparatele cu care interfereaza..

RECOMADARI PENTRU GATITUL CU MICROUNDE
1.
2.
3.
4.

5.

Aranjati cu grija alimentele. Asezati feliile mai subtiri catre marginea veselelor.
Aveti grija la timpul de gatire. Incepeti cu timpul cel mai scurt recomandat si mai continuati daca este
necesar. Alimentele supraincalzite pot genera fum, se pot arde sau chiar aprinde.
Acoperiti alimentele in timpul gatirii. Acest lucru va duce la o gatire uniforma si va preveni
imprastierea alimentelor.
Intoarceti alimentele cel putin o data in timpul gatirii cu microunde pentru a grabi gatirea alimentelor
cum ar fii puii si hamburgerii. Alimente mai mari, mai ales cele pe care le dorim mai crocante,
trebuiesc intoarse de mai multe ori in timpul procesului de gatire.
Rearanjati alimentele gen chiftele la mijlocul timpului de gatire, de la varf inspre partea inferioara a
vasului si din centru spre marginea vasului, pentru a rezulta o gatire uniforma.
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GHIDUL USTENSILELOR
1.
2.
3.
4.
5.

Ustensilele ideale pentru microunde sunt cele transparente, care lasa energia sa treaca prin vas si
sa incalzeasca alimentele.
Microundele nu pot penetra metalul, ca atare nu folositi vase sau ustensile din metal. Nu folositi nici
ustensile sau vase cu decoratiuni metalice.
Nu introduceti in cuptor vesela din hartie reciclata deoarece aceasta ar putea contine fragmente
metalice mici, care pot cauza scantei si/sau incendii.
Utilizati de preferinta vase rotunde sau ovale, in locul celor patrate sau dreptunghiulare, deoarece
mancarea din colturi tinde sa se supraincalzeasca.
Pot fi folosite bucati mici de folie de aluminiu pentru a acoperi parti care se coc mai repede. Dar nu
folositi prea multe asemenea folii si pastrati o distanta minima de 2.54 cm intre cavitatea cuptorului
si folii.

Lista de mai jos reprezinta un ghid general pentru a va ajuta in alegera corecta a ustensilelor.
USTENSILE
MICROUNDE
GRILL
COMBINAT
(microunde+grill)

Sticla rezistenta la temperaturi ridicate
Sticla nerezistenta la temperaturi ridicate
Ceramica rezistenta la temperaturi ridicate
Vesela din plastic rezistenta la microunde
Hartie speciala pentru gatit
Tavi metalice
Vase din lemn
Folii si tavi din aluminiu

Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Da
Da

Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

PARTI COMPONENTE
8

6

7

1. Sistem de inchidere a usii
2. Fereastra cuptor
3. Ax (Cadru platou sticla)
4. Buton deschidere usa
5. Panou de control

2

5

6. Ghidaj unde
7. Platou sticla
8. Grill

4
3
1
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9. Gratar

PANOUL DE CONTROL
AFISAJUL ELECTRONIC
Afiseaza timpul de gatit, puterea sau ora curenta.
Q

BUTOANE PT. PROGRAMAREA TIMPULUI
Pentru setarea orei sau a greutatii.
Q

MICRO.
Pentru setarea timpului de gatire cu microunde.
Q

GRILL
Pentru setarea timpului de gatire cu grill.
Q

COMBI.1 & COMBI.2
Pentru setarea timpului de gatire in modul combinat.
Q

WEIGHT DEFROST
Dezghetare dupa greutate a carnii, carnii de pui sau a
fructelor de mare. Timpul de dezghetare si puterea sunt
setate automat, odata ales tipul de alimente si greutatea
Q

JET DEFROST
Dezghetare prin setarea timpului de dezghetare.
Q

EXPRESS
Programare rapida a 4 timpi de gatire. Cuptorul va
functiona la puterea maxima (100%).
Q

POWER LEVEL
Apasati o data sau de mai multe ori pentru a seta puterea
microundelor.
Q

PRESET
Folosit pentru setarea functiei de pornire intarziata.
Q

CANCEL
Apasati pentru a sterge o eroare inainte de a seta un
program de gatire, puterea sau programul de dezghetare.
Q

Tineti apasat mai mult timp (3 secunde) pentru a seta
“siguranta pentru copii”.
START
Apasati pentru a porni gatirea sau dezghetarea. Lumina
din cuptor se va aprinde si va porni ventilatorul de racire
Q

CLOCK
Apasati pentru a seta ceasul digital.
Q

MEMORY
Folosit pentru programarea etapelor de gatire.
Q
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SETAREA FUNCTIILOR CUPTORULUI
La fiecare apasare a unui buton se va auzi un sunet (beep) care inseamna confirmarea apasarii.

SETAREA CEASULUI
Pentru a fixa ceasul digital apasati o data tasta Clock apoi apasati butoanele Minutes/Seconds pentru
a fixa ora, respectiv minutele. Ceasul utilizeaza formatul de 12 ore.
De exemplu: pentru a fixa ceasul la ora 6: 00 (AM sau PM).
1.

Apasati tasta Clock.

2.

Apasati tasta 1 Minutes de 6 ori.

3.

Apasati din nou tasta Clock.

Puteti verifica ceasul in timpul procesului de gatire prin apasarea tastei Clock.
Cand se introduce cablul de alimentare al cuptorulului in priza, ceasul va arata “1:01”.

GATITUL LA MICROUNDE
Pentru a gati cu microunde, timpul si nivelul de putere trebuiesc setate. Timpul cel mai lung de gatire
setat prin apasarea butoanelor Minutes/Seconds este de 99 min. 99 sec.
Sa presupunem ca doriti sa gatiti 5 minute la 60% din puterea maxima a microundelor:
1.

Apasati tasta Micro.

2.

Apasati tasta 1 Minutes de 5 ori.

3.

Apasati tasta Power Level de 3 ori.

4.

Apasati tasta Start.

Nota: in timpul gatirii, apasati Power Level pentru a afisa timp de 3 secunde nivelul de putere.
Nota: pasul 3 nu este necesar daca doriti sa gatiti la puterea maxima (100%).
---------- TASTA Power Level ---------Prin apasarea repetata a tastei Power Level se poate selecta unul din nivelele de putere din tabelul
urmator:
Apasari

Nivel putere

Descriere

O data

100% din total

Mare

2 ori

80%

Medie Mare

3 ori

60%

Medie

4 ori

40%

Medie Mica

5 ori

20%

Mica

6 ori

0%

oprit

GATITUL LA GRILL
Gatitul la grill este folositor mai ales pentru felii subtiri de carne, cotelete, fleici, kebab, tocanite de pui,
etc. Este de asemenea recomandat pentru sandwich-uri calde sau mancaruri crocante.
Sa presupunem ca doriti sa gatiti 40 minute.
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1.

Apasati o data tasta Grill.

2.

Apasati de patru ori 10 Minutes.

3.

Apasati tasta Start.

Nota: Timpul maxim este de 99 min. 99 sec.

GATIREA COMBINATA (MICROUNDE + GRILL)
COMBINATIA 1 (apasati tasta Combi.1):
Timpul cel mai lung de gatit este de 60 minute.
30% din timp pentru gatit la microunde, 70% pentru gatitul la grill. Recomandat pentru peste, cartofi sau
mancaruri crocante.
COMBINATIA 2 (apasati tasta Combi.2):
55% din timp pentru gatit la microunde, 45% pentru gatitul la grill. Recomandat pentru omlete, cartofi
copti sau pui.
Sa presupunem ca doriti sa setati cuptorul la COMBINATA 2 pentru de 25 minute.
1.

Apasati tasta Combi.2

2.

Apasati tasta 10 Minutes de 2 ori si tasta 1 Minutes de 5 ori.

3.

Apasati tasta Start.

EXPRESS (PORNIRE RAPIDA)
Aceasta functie permite pornirea rapida a cuptorului. Nivelul de putere va fi maxim (100%).
Apasati o data sau de mai multe ori tasta Express pentru a seta timpul de gatit, cuptorul va porni imediat
la puterea maxima.
Apasari tasta Express

TIMP DE GATIT

O data

0:15 (15 secunde)

2 ori

0:30 (30 secunde)

3 ori

1:00 (1 minut)

4 ori

2:00 (2 minute)

De exemplu, pentru a seta cuptorul pentru gatire timp de 1 minut folosind functia Express:
Apasati tasta Express de 3 ori. Apoi apasati tasta Start, cuptorul va porni imediat la puterea maxima a
microundelor.

FUNCTIA PORNIRE INTARZIATA (TASTA PRESET)
Cu tasta Preset puteti programa pornirea intarziata a cuptorului. Sa presupunem ca doriti pornirea
cutorului la ora 2 (inainte de folosirea acestei functii asigurati-va ca ceasul este corect setat).
1.

Apasati tasta Preset.

2.

Apasati tastele Minutes/Seconds pentru a seta ora dorita.

3.

Selectati programul de gatire dorit.

4.

Apasati tasta Start.

JET DEFROST
Cu Jet Defrost, este necesar sa introduceti timpul de dezghetare.
Sa presupunem ca doriti sa setati functia Jet Defrost pentru 5 minute si 30 secunde.
1.

Apasati tasta Jet Defrost.
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2.

Apasati tasta 1 Minutes de 5 ori si tasta 10 Seconds de 3 ori.

3.

Apasati tasta Start.

DEZGHETARE DUPA GREUTATE (WEIGHT DEFROST)
Cuptorul permite dezghetarea carnii, carnii de pasare, pestelui si fructelor de mare, etc. Timpul si
puterea de dezghetare sunt setate automat odata ce greutatea alimentelor este introdusa.
Greutatea maxima admisa in functie de tipul alimentelor este prezentata in tabelul de mai jos:
Tip
aliment

Greutatea
maxima

Afisaj

Carne

2300g

d1

Carne de pasare

4000g

d2

Fructe de mare

900g

d3

DE EXEMPLU: Sa presupunem ca doriti sa dezghetati 600g de creveti.
1. Puneti crevetii inghetati in cuptor.
2. Apasati tasta Weight Defrost de 3 ori. Pe afisaj va aparea “d3”.
3. Apasati tastele numerice pentru a seta greutatea alimentelor.
4. Apasati tasta Start.
Nota: Pentru a obtine o dezghetare uniforma, puteti amesteca (intoarce) alimentele la mijlocul ciclului de
dezghetare. Pentru alimentele care depasesc greutatea maxima permisa, folositi programul Jet Defrost.
Daca setati greutatea in exces, cuptorul nu va functiona corect.
Dupa trecerea timpului necesar, se va auzi un semnal sonor (beep) si afisajul va arata END. Semnalul
sonor va fi emis in continuare, din 2 in 2 minute, pana cand se va deschide usa cuptorului sau se va
apasa o tasta oarecare.

GATIREA PROGRAMATA
Acest model de cuptor cu microunde permite programarea executarii unor functii (programe)
consecutive. Exemplu: sa presupunem ca doriti sa setati urmatoarea secventa de programe de gatire:
Jet Defrost
Gatire cu Microunde
Gatire cu Grill
Pasii de urmat:
1.

Apasati tasta Cancel

2.

Setati programul Jet Defrost.

3.

Apasati tasta Memory.

4.

Setati gatirea cu Microunde si puterea dorita pentru acest program.

5.

Apasati tasta Memory.

6.

Setati gatirea la Grill.

7.

Apasati tasta Start.

Nota: Functiile Jet Defrost si Weight Defrost pot fi setate doar la inceputul programului. Ele nu pot fi
intercalate intre fazele de gatire 1 si 2. Indicatoarele corespunzatoare vor arata pe afisaj faza de gatire in
care se afla cuptorul. La sfarsitul programului se va auzi un semnal sonor (beep).
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SIGURANTA PENTRU COPII (CHILD LOCK)
Se foloseste pentru a preveni folosirea neautorizata a cuptorului de catre copiii mici.. Indicatorul CHILD
LOCK va fi afisat pe display si cuptorul nu poate fi operat atat timp cat functia CHILD LOCK este setata.
Pentru a activa “siguranta pentru copii” (CHILD LOCK): tineti apasata tasta Cancel pentru 3 secunde,
se va auzi un beep si indicatorul CHILD LOCK se va aprinde.
Pentru dezactivarea “sigurantei pentru copii” (functia CHILD LOCK): Tineti apasata tasta Cancel timp
de 3 secunde pana cand indicatorul CHILD LOCK se stinge.

FUNCTIE SPECIALA (VALABIL DOAR PENTRU UNELE MODELE DE CUPTOR CU MICROUNDE)
AUTO REMINDER
Dupa terminarea programului de gatire sau de dezghetare, cuptorul va emite un semnal sonor, automat,
la fiecare 2 minute, pana se va deshide usa cuptorului sau pana se va apasa tasta Cancel.

CURATARE SI INTRETINERE
Opriti cuptorul si scoateti-l din priza inainte de a-l curata.
2. Cuptorul trebuie sa fie intotdeauna curat. Daca reziduri alimentare sau stropi adera la peretii
cuptorului, curatati peretii cuptorului cu o carpa umezita.Se poate folosi un detergent slab daca
peretii sunt foarte murdari. Nu folositi spray-uri sau alte solutii abrazive care pot lasa pete, zgaria
sau deteriora usa cuptorului.
3. Suprafata exterioara se poate curata folosind o carpa usor umezita. Pentru a preveni deteriorarea
cuptorului, nu lasati apa sa intre printre orificiile pentru ventilare.
4. Curatati usa si fereastra usii pe ambele parti, chederele de la usa si alte parti adiacente cu o carpa
usor umezita pentru a indeparta murdaria. Nu folositi agenti abrazivi de curatare.
5. Nu umeziti panoul de control. Stergeti cu o carpa moale, usor umezita. Cand curatati panoul de
control, lasati usa cuptorului deschisa pentru a preveni pornirea accidentala a acestuia.
6. Daca vapori de apa apar pe interiorul sau exteriorul usii cuptorului, stergeti cu o carpa moale
uscata.Acest lucru poate aparea in cazul folosirii cuptorului in conditii de umiditate ridicata, si nu
reprezinta o defectiune.
7. Ocazional scoateti platoul de sticla si curatati-l. Spalati platoul de sticla in apa calduta cu sapun sau
in masina de spalat vase.
8. Inelul cu role si partea inferioara a interiorului cuptorului ar trebui curatate regulat pentru a evita
zgomotele neplacute. Stergeti partea inferioara cu o carpa si un detergent moale. Inelul cu role
poate fi spalat in apa calduta cu sapun sau in masina de spalat vase automata . Atentie ca la
remontarea inelului cu role sa il fixati corect in pozitia initiala..
9. Scoateti mirosurile neplacute din cuptor utilizand un bol de apa in care ati adaugat zeama si coaja
de lamaie. Introduceti acest bol in cuptor si folositi microundele pentru aproximativ 5
minute.Stergeti apoi cu o carpa umezita si dupa aceea cu o carpa moale uscata..
10. Daca este necesara schimbarea becului din cuptor, apelati la un service autorizat.
1.

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător
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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