
 

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI 

 
CCuuppttoorr  eelleeccttrriicc  
Model No.: R-2128  

  
 

 

            
 

 

 
 
 

Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare. Doar pentru uz casnic. 
 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE 
Cand utilizati aparatele electrice, instructiunile de siguranta primare trebuiesc intotdeauna urmate, 

inclusive urmatoarele:  

1. Cititi toate instructiunile.  

2. Nu atingeti suprafetele fierbinti. Folositi manerele sau butoanele.  
3. Intotdeauna utilizati accesorii de protective cand introduceti sau scoateti produse din cuptorul fierbinte.  
4. Atenta supravaghere este necesara cand aparatele sunt utilizate de catre copii sau in preajma lor. 
5. Nu lasati cordonul sa atarne pe marginea mesei sau sa atinga suprafete fierbinti.  
6. Pentru a va proteja impotriva electrosocurilor, nu scufundati cordonul, stecherul sau aparatul in apa sau alte 
lichide.  
7. Nu operati un aparat cu cordonul sau stecherul deteriorate sau daca prezinta alte forme de defectiune. Duceti-l la 
un centru service autorizat pentru verificare, reparare.  
8. Nu trageti de cordon si nu asezati obiecte grele pe el.  
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9. Deconectati de la prize cand nu este utilizat pentru a va proteja de eventualele accidente.  
10. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de catre importator pot cauza diverse pericole.  
11. Puneti cuptorul intr-un loc uscat. Acest cuptor este destinat doar uzului casnic.   
12. Cand operati cuptorul, lasati un spatiu pe toate laturile cuptorului pentru a permite o circulare adecvata a aerului.   
13. Nu asezati pe sau in apropierea sobelor electrice sau a cuptoarelor.  
14. Alimentele prea mari sau ustensilele metalice nu trebuiesc introduse in cuptor deoarece pot cauza incendii.  
15. Nu puneti materialele urmatoare in cuptor: plastic, hartie sau altele similare.  
16. Aveti grija sa deconectati cuptorul si sa-l lasati sa se raceasca inainte de mutarea sau repararea acestuia.  
17. Aveti mare grija cand indepartati tavita si aruncati grasimea sau alte lichide fierbinti.  
18. Aveti grija sa nu zgariati cuptorul.  
19. Nu acoperiti gurile de aerisire ale cuptorului. Nu acoperiti tavita sau alte componente cu folie metalica. Acest 
lucru poate cauza supraincalzirea cuptorului.  
20. Nu asezati nimic pe usa din sticla.  
21. Nu puneti tavita sau alte lucruri direct pe elementele de incalzire.  
22. Nu folositi in aer liber. Nu utilizati aparatul decat in scopul pentru care a fost destinat.  
23. Orice defectiune trebuie rezolvata de catre service-ul autorizat.  
24. Aparatul nu poate fi controlat de un timer extern sau o telecomanda separata.  
25. Daca suprafata plitei este crapata, inchideti aparatul pentru a evita un posibil electrosoc. Duceti-l la cel mai 

apropiat centru service. 

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI  
 
Inainte de utilizarea cuptorului pentru prima data, aveti grija sa:  

1. Cititi cu atentie toate instructiunile incluse in acest manual.  
2. Asigurati-va ca aparatul este deconectat de la priza si Timer-ul este in pozitia off. 
3. Indepartati gratarele si tavitele. Spalati-le in apa calda cu detergent sau in masina de spalat vase. 

4. Spalati toate accesoriile si reasamblati-le. Conectati la priza si puteti utiliza acum cuptorul.  

5. La prima utilizare, setati temperatura la 230 °C si butonul de functii la pozitia . Lasati cuptorul 
sa functioneze timp de 15 minute fara a avea alimente in interior.  

NOTA: Cuptorul poate emite fum in timpul gatirii. Este normal pentru un cuptor nous i nu va dura 
mai mult de 10 -15 minute. 

 
 
Inainte de utilizare: 

1. Verificati daca voltajul aparatului corespunde cu cel al prizei dvs.  

2. Nu lasati cordonul sa atarne peste masa pentru a evita ca copiii sa-l agate.  

3. Daca cordonul de alimentare este deteriorat, cuptorul nu trebuie utilizat inainte de a fi reparat.  

4. Cuptorul trebuie trimis la service-ul autorizat pentru a evita eventualele pericole. 

 

Acest aparat are un cordon de alimentare scurt pentru a reduce riscul provenit din agatarea unui cordon 
lung. Poate fi utilizat un prelungitor:  
1. Voltajul prelungitorului trebuie sa corespunda cu cel al aparatului.  
2. Un prelungitor trebuie aranjat in asa fel incat sa nu fie agatat sau tras accidental de catre copii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: 
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1. Plita cu ochi mare 
2. Plita cu ochi mic 
3. Buton temperatura plita mica  
4. Led indicator plita 
5. Buton temperatura plita mare 
6. Buton temperatura cuptor 
7. Led indicator putere 
8. Buton functii 
9. Usa din sticla 
10. Maner usa 
11. Gratar 
12. Tavita 
13. Maner tavita 
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Functii 

Plita mare (Φ180mm): Utilizati pentru a gati diverse alimente la casoleta si alte produse dorite.  

Plita mica (Φ145mm): Utilizati pentru a gati diverse alimente la casoleta si alte produse dorite. 

Panoul de comanda: buton temperatura, buton functii.  

Gratar: Pentru paine prajita, coacere si gatire in general in caserole.  

Tavita: Pentru fierberea si prajirea diverselor alimente ce contin apa sau vor lasa apa in timpul gatirii.  

Maner tavita (pentru tavita si gratar): Va permite ridicarea tavitei si gratarului.  

Maner usa: Manerul rece evita arderea.  

Usa sticla: Sticla transparenta va permite vizualizarea procesului de gatire. 

 

 

 

PANOU COMANDA  

SETARI TEMPERATURA 
      

Plita mica 
 

 

 

Plita mare 
 

 

 
Cuptor 

 

 
 

Buton temperatura: setarile pot fi de la 90 la 

230℃. Puteti selecta temperatura dorita.  

 

 

Puteti roti butoanele de temperatura in directia acelor de 
ceasornic la setarea dorita de la 1 la MAX.   

   
 Functii setare cuptor 
 
     

 

 
Puteti roti butonul de functii pentru a selecta OFF (oprire), grill, 
setare mica sau setare convectie.  
 
 

 

 

Buton functii: selectati modul de gatire.   



  

 

 

 

 

 Grill:  
Doar elementul de incalzire superior se va incalzi.  

 

 Incalzire inferioara:  
Doar elementul de incalzire inferior se va incalzi.  
  

 

 Convectie:  
Se vor incalzi atat elementul superior, cat si cel inferior.  
 

 

 

OPERARE  
NOTA: Cuptorul si plita pot functiona in acelasi timp.  
  

Puneti cuptorul pe o suprafata stabile. Aveti grija ca nici un alt aparat electric sa nu fie conectat la 
acelasi circuit electric.  
Conectati la prize. Ledul indicator rosu al puterii se va aprinde.  
 
 

INSTRUCTIUNI DE OPERARE： 

Utilizare cuptor: 

1.  Puneti alimentele pe gratar sau in tavita si inchideti usa cuptorului.  

a. Nu utilizati recipient din hartie sau plastic.  

b. Utilizati tavita pentru orice alimente mici ca dimensiune sau daca curg in timp gatirii.  

c. Puneti tavita pe gratar.  

2. Conectati la priza. Butonul Timer trebuie sa fie in pozitia OFF. 

3. Cand gatirea a luat sfarsit, rotiti butonul de functii la pozitia “OFF” si utilizati manerul tavitei sau 

manusi pentru a scoate alimentele.   

4. Deconectati de la priza dupa gatire. 

 

Ghid de gatire： 

Grill  

Aceasta setare este ideala pentru prajirea painii si pentru gratar de pui, carnati, porc si bacon. 

Incalzire inferioara  
Aceasta setare poate fi folosita pentru majoritatea alimentelor gatite in mod conventional, dar va 
dura mai mult.  

 

Convectie  

Aceasta setare este ideala pentru coacerea cartofilor, prajire carne si legume, caserole, tocane, 
paine, prajituri si deserturi.  

 

 



  

Utilizarea plitelor 

Plitele pot fi utilizate pentru a gati diferite alimente 

Ustensile gatit 

1. Uneltele de gatit care pot fi asezate deasupra cuptorului includ toate ustensilele fabricate din elemente de 

ferita precum emailul, turnate sau din otel inoxidabil cu o baza de diametru 145 --180mm, au fundul plat si 

sunt acoperite cu capac. 

2. Ustensilele care nu trebuiesc utilizate pentru a incalzi alimente, sunt cele fabricate din aluminiu si 

recipientele cu diametrul bazei mai mic decat plita.  

Instructiuni de operare 

．Conectati la priza.  

 

．Rotiti functia la  (plita mare in functiune),  (plita mica in functiune) sau  (plita mare si mica in 

functiune). 

 

 

 

 

 

CURATARE & INGRIJIRE 

INTOTDEAUNA DECONECTATI DE LA PRIZA SI ASTEPTATI SA SE RACEASCA 
INAINTE DE A-L CURATA.  

 

Cuptorul necesita curatare. Daca doriti, stergetii lateralele cu un servetel umed. Nu utilizati substante 

abrasive de curatare si nu curatati lateralele cu ustensile metalice deoarece acestea pot deteriora interiorul. 

Spalati toate accesoriile in apa calda cu detergent sau in masina de spalat vase. Stergeti usa cu un servetel 

umed si apoi uscati.  

 

SPECIFICATIi  

Putere consum:                                                        220V-240V~ 50Hz 

Putere maxima:                                                        3100W 

Plita mare(Φ180):                                                 1000W 

Plita mica(Φ145):                                                600W 

Cuptor:                                                                1500W 

Capacitate cuptor:                                                       28Litri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Greutatea alimentelor care se pun pe tava/gratar nu trebuie sa depaseasca 3.5 kg. (Alimentele nu 

pot fi concentrate pe o parte a tavii/gratarului） 

 

 

 



  

 

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU 

DIRECTIVA CE 2002/96/EC. 

 

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.  

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de 

servicii speciale de salubrizare. 

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra 

mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila 

recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru 

atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita. 

 


