
CUPTOR CU MICROUNDE

MANUAL DE UTILIZARE

Model: 25DGS2

Cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de utilizarea cuptorului 
cu microunde. Pastrati instructiunile pentru utilizari viitoare.

Daca respectati aceste instructiuni, cuptorul dumneavoastra 
cu microunde va opera la parametri optimi multi ani.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI



(a) Nu incercati sa utilizati cuptorul cu usa deschisa, deoarece exista pericolul 
de radiatii. Este foarte important sa nu rupeti sau sa deteriorati sistemele 
de inchidere de siguranta.

(b) Nu asezati nici un obiect intre partea frontala a aparatului si usa; nu lasati 
murdaria sau resturile de alimente sa se acumuleze pe sistemele de 
inchidere.

(c) ATENTIE: Daca usa sau sistemele de etansare sunt deteriorate, nu utilizati 
cuptorul pana nu este reparat de catre o persoana calificata.
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PRECAUTII PENTRU EVITAREA UNEI POSIBILE EXPUNERI 
LA EXCESUL DE ENERGIE A MICROUNDELOR

Specificatii tehnice

Model:

Voltaj:

Input power:

Output power:

Putere grill:

Capacitate cuptor:

Diametru tava:
Dimensiuni:

Greutate (neta):

25DGS2

1450 W

850 W

2000 W (Convexie: 1000 W)

25 L

315 mm
512 mm X 441 mm X 307 mm

Approx. 17,0 Kg
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INSTRUCTIUNI IMPORTANTE
PENTRU SIGURANTA

ATENTIE!
Pentru a reduce riscul de incendii, electrocutari, 
vatamari sau epunere la radiatii, respectati aceste 
precautii de baza inainte de utilizarea aparatului.

1.  Atentie: Lichidele si alte alimente nu 
trebuie incalzite in ambalaje sigilate; pericol 
de explozie.

2. Atentie: Capacul de protectie impotriva 
radiatiilor nu trebuie indepartat decat de 
personal calificat.

3. Atentie: Copiii pot folosi acest aparat 
doar sub directa supraveghere a adultilor 
sau dupa ce au primit instructiuni corecte 
de utilizare de la acestia.

4. Atentie: Cand utilizati aparatul in modul 
combinat, copiii nu trebuie sa opereze cu 
aparatul decat sub supravegherea adultilor, 
datorita temperaturilor mari generate. 
(Numai pentru modelele cu gr i l l )

5. Utilizati numai ustensile recomandate 
pentru cuptorul cu microunde.

6. Curatati frecvent cuptorul si indepartati 
resturile de alimente.

7. Cititi si urmati precautiile listate la pag.1

8. Daca introduceti alimente cu ambalaj de 
plastic sau hartie, asigurati-va ca nu iau 
foc.

9. Daca iese fum din aparat, tineti usa 
cutorului  inchisa si scoateti-l din priza

10. Nu  ardeti alimentele.

11. Nu utilizati interiorul cuptorului pentru 
depozitare. Nu depozitati articole inflamabile 
(paine, prajituri etc).

12. Indepartati articolele metalice de pe 
ambalajele alimentelor inainte de a le 
introduce in cuptor.

13. Instalati si plasati aparatul numai in 
conformitate cu instructiunile oferite.

14. Nu introduceti in cuptor oua crude sau 
fierte (cu coaja); pericol de explozie.

15. Utilizati aparatul doar in scopul pentru 
care  fost creat. Nu utilizati agenti chimici 
corozivi sau vapori. Cuptorul este special 
creat pentru a se incalzi. Nu este creat 
pentru scopuri industriale sau de laborator.

16. Orice defectiune a cablului de 
alimentare va fi efectuata doar de  catre 
personal calificat. Pericol de electrocutare.

17. Nu asezati si nu utilizati aparatul in 
afara casei.

18. Nu utilizati aparatul langa o sursa de 
apa, intr-o incapere cu umiditate ridicata 
sau langa un bazin.

19. In timpul functionarii, e posibil ca 
suprafetele aparatului sa se incalzeasca. 
Protejati cablul de alimentare si nu acoperiti 
nici o suprafata a cuptorului.

20. Nu lasati cablul de alimentare sa atarne 
peste marginea mesei sau in colturi.

21. Daca nu intretineti curatenia in interiorul 
cuptorului, acesta se poate defecta si exista 
pericolul de accidente.

22. Continutul biberoanelor sau a 
recipientelor cu mancare pentru bebelusi 
t rebu ie  b ine  ames teca t  pen t ru  
omogenizarea temperaturii; verificati 
temperatura inainte de a-l da copiilor pentru 
consum.

23. Cand incalziti bauturi, supravegheati 
aparatul. E posibil ca acestea sa se 
incalzeasca prea tare si sa dea in foc. 
Atentie la temperatura recipientului.



Electrocutare

Atingerea unor componente interne 
poate cauza accidente serioase 
sau chiar moartea. Nu dezasamblati 
unitatea.
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Pentru a reduce riscul accidentelor

Conectare la priza cu impamantare

PERICOL

ATENTIE

CURATIRE

Electrocutare

Utilizarea necorespunzatoare a 
prizei de alimentare poate provoca 
electrocutarea. Nu bagati in priza 
aparatul pana nu este corect instalat 
si conectat cu impamantare.

Scoateti aparatul din priza.

1. Dupa utilizare, stergeti interiorul 
aparatului cu un material usor 
umezit.

2. Spalati accesoriile in mod 
obisnuit, cu apa si detergent.

3. Cadrul usii si balamalele trebuie 
curatate cu grija cu un material 
umed cand sunt murdare.

Fisa

Acest aparat trebuie conectat la o priza 
cu impamantare. In eventualitatea 
producerii unui scurtcircuit, impamantarea 
reduce riscul electrocutarii. Acest aparat 
este prevazut cu un cablu cu fir si fisa de 
impamantare. Fisa trebuie introdusa
intr-o priza corect instalata si prevazuta 
cu impamantare.

Consultati un electrician calificat daca nu 
intelegeti pe deplin instructiunile privind 
impamantarea, sau daca nu stiti in ce 
masura priza dvs este buna. Daca este 
necesar sa utilizati un prelungitor, folositi 
unul cu 3 fire si impamantare.

1. Aparatul este prevazut cu un cablu 
de alimentare scurt, pentru a reduce 
riscul de a se agata sau ca cineva sa 
se impiedice de el.

2. Daca utilizati un cablu lung sau un 
 prelungitor:

1) Specificatiile electrice ale cablului 
sau prelungitorului trebuie sa fie cel 
putin la fel de mari ca cele ale 
aparatului.

2) Prelungitorul trebuie sa fie de tip 
impamantare cu 3 fire.

3) Cablul lung trebuie asezat in asa 
fel incat sa nu atarne peste marginea 
mesei, deoarece poate fi agatat din 
greseala de catre copii sau va puteti 
impiedica de el.
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USTENSILE

ATENTIE
Pericol de accidente

Este periculos sa efectuati orice 
operatiune de service sau 
r e p a r a t i i  c a r e  i m p l i c a  
indepartarea unuia din capacele 
de protectie impotriva radiatiilor. 
Aceste operatiuni trebuie 
efectuate numai de catre 
persoane calificate.

Vezi instructiunile din tabelul de mai jos. Exista 
unele ustensile care, desi nu sunt din metal, nu sunt 
recomandate pentru utilizarea in interiorul cuptorului. 
Daca exista dubii privind un anumit articol, testati 
astfel:

Test pentru ustensile:
1. Umpleti un recipient (recomandat 

pentru cuptorul cu microunde) cu 250 ml de apa 
rece, impreuna cu articolul respectiv.

2. Setati la puterea maxima timp de 1 minut.
3. Dupa expirarea t impului,  at ingeti  cu 

grija articolul. Daca este cald, desi e 
gol, nu il folositi la microunde.

4. Nu depasiti intervalul de 1 minut.

Materiale recomandate pentru cuptorul cu microunde
Numai pentru impachetat. Se pot utiliza bucati mici pentu a acoperi 
carnea, cu scopul de a evita arderea. Folia nu trebuie sa stea 
langa peretii interni ai cabinei (distanta minima: 2,5 cm).

Folie de aluminiu

Browning dish Urmati instructiunile producatorului. Fundul acestor recipiente 
trebuie sa se afla la cel putin 5 mm deasupra suportului de sticla. 
Utilizarea incorecta poate provoca spargerea suportului.

Dinnerware Numai din cele speciale pentru microunde. Urmati instructiunile 
producatorului. Nu folositi recipiente crapate.

Borcan de sticla Indepartati intotdeauna capacul. Utilizati numami pana cand se 
incalzeste continutul. Majoritatea borcanelor de sticla nu sunt 
termorezistente si se pot sparge.

Sticla Numai sticla termorezistenta. Sa nu aiba nici un accesoriu metalic. 
Nu utilizati recipiente crapate sau deteriorate.

Pungi de gatit
la cuptor

Urmati instructiunile producatorului. Nu inchideti punga cu clip 
metalic. Gauriti punga pentru a permite evacuarea aburului.

Platouri si pahare
din hartie

Utilizati numai pentru intervaluri foarte scurte de timp. Supravegheati 
cu atentie procesul de incalzire.

Prosoape din hartie Utilizati pentru a acoperi alimentele pentru reincalzire si absoarberea 
grasimii. Numai pentru intervaluri scurte. Supravegheati cu atentie.

Hartie pergament Utilizati pentru a preveni stropirea sau impachetare pentru aburi.
Plastic Doar plastic special pentru microunde. Urmati instructiunile 

producatorului. Trebuie sa aiba eticheta “Special pentru microunde”. 
Unele recipiente se inmoaie pe masura ce continutul se incalzeste. 
“Pungile pentru fierbere” si pungile de plastic strans inchise trebuie 
gaurite, conform instructiunilor existente pe ele.

Folie de plastic Doar plastic special pentru microunde. Utilizati pentru a acoperi 
alimentele in timpul gatirii pentru a retine suculenta. Folia de plastic 
nu trebuie sa atinga alimentele.

Termometre Doar tipul special pentru microunde (pentru carne si dulciuri)
Hartie ceruita Utilizati pentru a acoperi alimentele, cu scopul de a preveni stropirea 

si de a retine suculenta alimentelor.



Materiale care NU se introduc in cuptorul cu microunde
Pericol de accidente. Transferati alimentele intr-un recipient 
recomandat pentru microunde.

Tava de aluminiu

Tava cu manere
metalice
Recipiente cu
accesorii sau fir
metalic

Pericol de accidente.

Accesorii metalice Pericol de accidente si de incendii
Pungi de hartie Pericol de incendiu
Folie protectoare
de plastic (cu bule)

Se poate topi si poate contamina alimentele din interior la temperaturi 
inalte.

Lemn Lemnul se usuca foarte tare si se poate crapa sau rupe.

Pericol de accidente. Transferati alimentele intr-un recipient 
recomandat pentru microunde.

SETAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
Denumirea partilor componente si a accesoriilor
Indepartati toate ambalajele de pe si din interiorul cuptorului.

Cand achizitionati cuptorul, el va este livrat impreuna cu urmatoarele accesorii:

Suport de  sticla            1
Ansamblu culisant         1
Manual de instructiuni   1

A) Panou de comenzi
B) Fanta pentru inel culisant
C) Inel culisant
D) Suport de sticla
E) Fereastra de supraveghere
F) Ansamblu usa
G) Sistem de etansareGrill (numai pentru

anumite modele)

Daca deschideti usa pe durata functionarii, aparatul se opreste.
5
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Instalarea ansamblului rotativ

a. Nu asezati suportul de sticla cu fata in jos. Suportul 
de sticla nu trebuie blocat.

b. Nu utilizati cuptorul fara suportul de sticla si inelul 
culisant.

c. Orice aliment si recipient trebuie asezat pe suportul 
de sticla.

d. Suportul de sticla se invarte in sensul acelor de ceas; 
acest lucru este normal.

e. Daca suportul de sticla sau inelul culisant se rupe 
sau se crapa, apelati la cel mai apropiat centru de 
reparatii.

Inel culisant

Suport de
sticla

Fanta pentru
inelul culisant

Punct central
(pe spate)

Inainte de instalare

Instalare

Indepartati toate articolele cu care 
a fost ambalat cuptorul. Examinati 
cu atentie aparatul si verificati daca 
exista vreo defectiune. Nu instalati 
aparatul daca prezinta defectiuni.

1.  Alegeti o suprafata care permite 
suficient spatiu pentru spatiile 
de aerisire ale aparatului.

Cabinet: Indepartati orice folie 
protectoare de pe suprafata cabinetului.
Nu indepartati folia maro Mica, 
atasata cuptorului pentru a proteja 
magnetronul.

SPATIU

Este nevoie de o distanta de cel 
putin 7,5 cm intre cuptor si 
suprafetele din jur. Una din laturi 
trebuie sa se afle in vecinatatea 
unui spatiu complet deschis.
(1) Lasati o distanta de minim 30 

cm deasupra cuptorului .
(2) Nu demontati picioarele de 

sustinere ale aparatului.

(3) Spatiul insuficient din jur poate duce 
la deteriorarea aparatului.

(4) Asezati aparatul cat mai departe de 
aparate TV sau radio. Operarea 
microundelor poate interfera cu 
receptia radio sau TV.

2.  Introduceti cablul de alimentare in 
priza. Verificati daca voltajul si 
frecventa acesteia corespund celor 
inscrise pe spatele aparatului.

ATENTIE: Nu instalati cuptorul in 
apropierea unui aragaz sau a altor surse 
de caldura. In cazul defectiunilor 
produse din aceasta cauza, reparatiile 
nu sunt incluse in garantie.

Suprafata cuptorului 
se poate incalzi pe 
durata functionarii.
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FUNCTIONARE

1. Nivel Putere
Exista 5 niveluri de putere:

Afisaj

Mare Mediu-mare Medie Mediu-mica MicaNivel putere

Buton Functie Afisaj

Apasati GRILL 1 data

Apasati Mic.+Grill 1 data

Apasati Mic.+Grill de 2 ori

Grill

Combinatie 1

Combinatie 2

2. Nivel Putere Combinatie Micro/Grill
Functia Grill functioneaza la putere maxima. Prin Combinatie se intelege 
operarea alternativa a puterii microundelor (MICRO) si cea a grillului (GRILL)

Nota:
Regula de verificare pentru gatirea la grill: pe durata intregului proces vor 
functiona doar teava de incalzire a grilului si dispozitivul de racire.

3. Convexia aerului cald
Pentru convexia aerului cald sunt disponibile trepte de temperatura situate la 
o “distanta” de 10 ºC: 140 ºC, 150 ºC, 160 ºC, 170 ºC, 180 ºC, 190 ºC,
200 ºC, 210 ºC, 220 ºC, 230 ºC.

Nota: reguli de verificare a gatirii cu convexie de aer cald:
1. Cand temperatura pre-setata este de 140 ºC-190 ºC, convexia de aer cald 
va functiona cu exceptia cazului in care temperatura cavitatii este de -20 ºC.
2. Cand temperatura pre-setata este de 200 ºC-230 ºC, convexia de aer cald 
va functiona cu exceptia cazului in care temperatura cavitatii este de -5 ºC.

4. Gatirea combinata Microunde + Convexie de aer cald
Exista disponibile 2 variante de temperatura: 180 ºC si 200 ºC.



4. Gatirea combinata Microunde + Convexie de aer cald
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1) Gatirea la microunde

2) Gatirea la grill

(1). Apasati Microwave pentru a alege nivelul de putere intre 1 si 5;
se va lumina semnul
(2). Din butonul digital reglati timpul pana la limita maxima de 95 minute.

Start/Ok(3). Apasati pentru a incepe sa gatiti.
se va lumina semnul

Grill(1). Apasati pentru a alege functia Grill; se va lumina semnul
iar ecranul va afisa “G-1”.
(2). Din butonul digital reglati timpul pana la limita maxima de 95 minute.

Start/Ok(3). Apasati pentru a incepe sa gatiti.
Nota: Cand incepe gatirea la Grill, se va lumina semnul

3) Gatirea cu convexie de aer cald
A. Cu Functia de Pre-incalzire

Nota: Timpul maxim pentru gatirea cu convexie de aer cald este de 95 min. Daca nu se 
atinge temperatura setata dupa o pre-incalzire de 30 min, se va inchide teava de 
incalzire, iar ecranul va semnala prezenta unei Erori.

(2). Din butonul digital alegeti temperatura de pre-incalzire dorita, in limita a maxim
230 ºC. (Daca nu este aleasa o alta temperatura, va ramane cea standard, de 140 ºC).

Start/Ok(3). Apasati pentru a confirma temperatura setata.
(Se aprinde Indicatorul de temperatura)

(Se aprinde Indicatorul de temperatura)

Start/Ok(4). Apasati pentru a incepe Pre-incalzirea.
Cand se atinge temperatura dorita, cuptorul se va opri si va emite 5 semnale sonore. 
Ecranul va afisa temperatura de pre-incalzire, care va lumina.

(5) Deschideti usa cuptorului si introduceti  alimentele, apoi inchideti usa. Din butonul 
digital setati timpul de gatire cu convexie de aer cald.

Start/Ok(6). Apasati pentru a incepe sa gatiti.
Se vor lumina: Indicatorul de temperatura si semnele

Convection(1). Apasati pentru a alege functia de gatire cu Convexie de aer cald.
Se vor lumina semnele: iar pe ecran va lumina numarul “140”,
ceea ce inseamna ca temperatura de pre-incalzire este de 140 ºC.
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B. Fara Pre-incalzire

(2). Din butonul digital alegeti temperatura de pre-incalzire dorita, in limita a maxim
230 ºC. (Daca nu este aleasa o alta temperatura, va ramane cea standard, de 140 ºC).

Start/Ok(3). Apasati pentru a confirma temperatura setata.
(Se aprinde Indicatorul de temperatura)

(4) Din butonul digital setati timpul de gatire.

Start/Ok(5). Apasati pentru a incepe sa gatiti.
Se vor lumina: Indicatorul de temperatura si semnele

(Se aprinde Indicatorul de temperatura)

Convection(1). Apasati pentru a alege functia de gatire cu Convexie de aer cald.
Se vor lumina semnele: iar pe ecran va lumina numarul “140”,
ceea ce inseamna ca temperatura de pre-incalzire este de 140 ºC.

4) Gatirea combinata Micro/Grill
Micro/Grill(1). Apasati o data sau de 2 ori pentru a alege functia combinata.

Ecranul va afisa “G-2” sau “G-3”, si se vor lumina semnele si
(2) Din butonul digital setati timpul de gatire.

Start/Ok(3). Apasati pentru a incepe sa gatiti.
Se vor lumina semnele: si
Nota: Cand incepe gatirea combinata Micro/Grill, indicatorul de temperatura se stinge.

5) Gatirea cu Microunde + Convexie de aer cald
Exista 2 tipuri de gatire combinata:

Mic.+Conv(1). Tineti apasat pentru a selecta unul din tipurile combinate.
Se vor lumina semnele si
(2) Din butonul digital setati timpul de gatire.

Start/Ok(3). Apasati pentru a incepe sa gatiti.
Se vor lumina: Indicatorul de temperatura si semnele: si

6) Dezghetare automata
Defrost W.T.(1). Apasati iar ecranul va afisa ‘dEF1”;

(2). Din butonul digital setati greutatea alimentelor ce urmeaza sa fie dezghetate.
Se vor lumina semnele

Start/Ok(3). Apasati Va lumina semnul ceea ce inseamna ca procesul
de dezghetare incepe.

7) Dezghetare rapida
Jet Defrost(1). Apasati iar ecranul va afisa ‘dEF2”;

(2). Din butonul digital setati greutatea alimentelor ce urmeaza sa fie dezghetate.
Se vor lumina semnele

Start/Ok(3). Apasati Va lumina semnul ceea ce inseamna ca procesul
de dezghetare incepe.
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8) Gatire Multi-power
In aceasta functie exista 2 niveluri de putere.
Setarile pentru dezghetare pot fi setate doar ca nivelul1 de gatire.
Setarea Auto menu nu poate fi setat drept unul din cele 2 niveluri in aceasta functie.

9) Gatire rapida
Apasati Express Cook pentru a incepe Gatirea rapida (timp de 1 min) la puterea
maxima a microundelor. Fiecare apasare suplimentara a tastei “Start” va prelungi timpul 
de gatire cu cate 1 minut. Va lumina semnul

10) Auto-menu
(1) Apasati Auto Function si vor lumina semnele “AUTO” si
(2) Cu ajutorul butonului digital alegeti subiectul. Ecranul va afisa, pe rand, “A-1”, “A-2”.... 
pana la “A-8”. (articolele vor lumina pe masura ce le selectati)

Start/Ok(3). Apasati pentru confirmare. (Vor lumina semnele A-1 sau .......... A-8)
(4) Cu ajutorul butonului digital alegeti greutatea alimentelor.

Start/Ok(5). Apasati pentru a incepe sa gatiti. Va lumina semnul

11) Functia Interzis copii
(1) Blocare: In modul stand-by, apasati Stop/Clear timp de 3 secunde; se va auzi
un “beep” sonor lung, care confirma activarea functiei Interzis copii, si se va aprinde

. Eranul va afisasemnul

(2) Deblocare: In modul blocat, apasati Stop/Clear timp de 3 secunde; se va auzi
un “beep” sonor lung, care confirma deblocarea, iar indicatorul se va stinge.

12) Urmarire status curent
(1) Status putere microunde: Pe durata procesulu de gatire la microunde, apasati
Microwave pentru a vizualiza pe ecran puterea microundelor din acel moment.

Dupa 3 secunde, ecranul va reveni la afisajul anterior.

(2) Status Temperatura Convexiei de aer cald: Pe durata procesului de gatire cu convexie 
de aer cald, apasati butonul                             , pentru a vizualiza pe ecran temperatura 
curenta. Dupa 3 secunde, ecranul va reveni la afisajul anterior.

Convection

(3) Status Gatire Combinata Micro/Grill: Pe durata procesului de gatire combinata 
Micro/Grill, apasati butonul                           , pentru a vizualiza pe ecran combinatia 
curenta. Dupa 3 secunde, ecranul va reveni la afisajul anterior.

Micro/Grill

(4) Status Auto-menu: Pe durata functiei Auto-menu, apasati butonul                           , 
pentru a vizualiza pe ecran subiectul curent. Dupa 3 secunde, ecranul va reveni la afisajul 
anterior.

Auto Function
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13) Observatii
(1) Intervalul maxim de gatire pentru “Micro”, “Grill”, “Convexie de aer cald”, “Micro/Grill” 
si “Micro/Conv” este de 95 min.

(2) In timpul functiei “Grill”, cand a trecut jumatate din timpul de gatire, se vor emite 2 
beep-uri sonore pentru a va aminti sa intoarceti alimentele pe cealalta parte, iar cuptorul 
isi va continua programul daca nu efectuati aceasta operatiune in decurs de 1 min de 
la avertizare.

14) Functia de protectie
(1) Functia de protectie temperatura termostat: Cand conectorul termostatului de 
temperatura este deschis, cuptorul isi va opri functionarea automat, iar ecranul va afisa 
“E-1”. Indicatorul de temperatura se va aprinde. Cand conectorul se afla intr-un circuit 
scurt, ecranul va afisa “E-2”, iar indicatorul de temperatura se va aprinde.

(2) Protectia cabinetului pentru temperaturile prea ridicate: Pe durata procesului de gatire, 
daca temperatura din interiorul cabinetului depaseste 250 ºC, functionarea microundelor 
sau a grillului se va opri; va mai functiona doar ventilatorul; cand temperatura din interiorul 
cabinetului este sub 220 ºC, functia micro si grill se va relua. Procesul de gatire se va 
termina conform timpului de gatire setat.

(3) Pe durata functiei de convexie cu aer cald, daca temperatura setata nu poate fi atinsa 
atunci cand intervalul de pre-incalzire este mai mare de 30 min, cuptorul se va opri, iar 
ecranul va afisa “E-3”.



Intretinere

Posibile probleme

Interferente intre microunde 
si receptia TV

Receptia radio si TV se poate bruia pe durata 
functionarii cuptorului. Acest proces este similar  cu 
cel prezent in cazul interferentelor altor aparate 
electrice: mixer, aspirator, uscator de par. Acest lucru 
este normal.

Lumina slaba cuptor Cand gatiti la putere mica, e posibil ca lumina din 
cuptor sa se diminueze. Acest lucru este normal.

Abur acumulat la usa cuptorului; 
aer cald eliminat prin spatiile 
de ventilatie

Cuptorul a pornit din gerseala, 
dar nu exista nici un aliment 
in cabina

In timpul gatirii este posibil sa se produca emisii de 
abur din alimente. Cea mai mare parte a acestuia se 
va elimina prin spatiile de ventilatie. Dar o parte se 
poate acumula lal usa cuptorului. Este un lucru normal.
Daca functioneaza foarte scurt timp fara nici un aliment 
inauntru, cuptorul nu se defecteaza. Dar e de preferat 
sa se evite aceste neatentii.

Problema Posibila cauza Remediu

Cuptorul nu porneste

(1) Cablul de alimentare nu 
este suficient de bine 
introdus in priza.

(2) A cazut o siguranta sau 
exista o defectiune la 
circuitul electric

(3) Priza prezinta 
defectiuni.

(4) Usa nu este bine inchisa

(5) Resturi de alimente sau 
murdarie acumulata intre 
inelul culisant si fundul 
cuptorului.

Suportul de sticla 
scoate zgomote in 
timpul functionarii

Cuptorul nu incalzeste

Scoateti din priza. Mai 
incercati dupa 10 secunde.

Inlocuiti siguranta sau reparati 
circuitul electric (numai de catre o 
persoana calificata)

Testati priza cu alte aparate.

Inchideti bine usa.

Curatati partile murdare (vezi pag 
3, “Curatare”)
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