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Aparat complet automat pentru g ătit orez 
Manual de utilizare 

 
 
 

 
 
Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare, 
chiar şi dacă sunteţi deja familiarizat cu modul de utilizare al unor aparate similare. 
Utilizaţi aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstraţi manualul 
de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi găsit uşor pentru consultare ulterioară. 
 
Păstraţi cutia de expediere originală, materialul de amabalare, factura şi certificatul de 
garanţie, pe întreaga durată de valabilitate a garanţiei. În cazul necesităţii expedierii 
aparatului, ambalaţi-l utilizând doar materialele de împachetare originale. 
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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 

 
● Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau peste, şi de persoane cu 
dizabilităţi fizice sau mentale sau lipsite de experienţă doar dacă sunt supravegheaţi 
îndeaproape sau au fost informaţi asupra modului de utilizare a produsului într-o 
manieră sigură şi au înţeles pericolele potenţiale. Curăţarea şi întreţinerea efectuate de 
utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii, decât dacă au vârsta peste 8 ani şi sunt 
supravegheaţi. Păstraţi acest aparat şi cablul său de alimentare ferit de copiii cu vârsta 
sub 8 ani. 
 
● Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. 
 
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU CONSULTARE ULTERIOAR Ă 
 
● Acest aparat este proiectat pentru gătirea orezului şi păstrarea caldă a orezului gătit. 
● Acest aparat este proiectat pentru uz casnic, precum şi în spaţii similare, precum: 
- bucătării dedicate personalului din magazine, birouri şi alte spaţii de lucru; 
- camere de hotel sau motel şi alte zone rezidenţiale; 
- saloane de servit mic-dejunul 
● Utilizaţi doar aparatul cu accesoriile originale de la producător. 
● Aparatul trebuie să se afle aşezat pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă. 
● Nu aşezaţi aparatul pe sau în apropierea unei plite electrice sau pe gaz sau alte surse 
de căldură. 
● Conectaţi aparatul doar la o priză cu împământare. 
● Înainte de conexiunea aparatului la o priză electrică, asiguraţi-vă că: 
- tensiunea nominală de pe eticheta aparatului este aceeaşi cu cea a prizei electrice. 
- vasul detaşabil este umplut cu o cantitate adecvată de orez şi apă şi este fixat corect 
înăuntrul recipientului exterior. 
● Nu porniţi aparatul fără a aşeza adecvat capacul pe acesta. 
 

 Aten ţie: 
 
Nu turnaţi orez sau apă în recipientul exterior. 
● În timpul funcţionării, este necesar un spaţiu liber suficient pentru circulaţia aerului 
deasupra şi în jurul aparatului. 
● Când utilizaţi aparatul, recipientul exterior, vasul detaşabil şi capacul se încălzeşte. 
Nu atingeţi suprafaţa fierbinte. Utilizaţi mânerul şi elementul de prindere când manevraţi 
recipientul sau capacul. 
● Opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la priza electrică dacă îl lăsaţi 
nesupravegheat, dacă nu îl folosiţi sau înainte de curăţare. 
● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l muta, curăţa sau depozita. 
● Curăţaţi cu regularitate aparatul după fiecare utilizare, conform instrucţiunilor din 
capitolul Curăţarea şi întreţinerea aparatului. 
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● Pentru a evita rănirea prin electrocutare, nu curăţaţi recipientul exterior sau cablul de 
alimentare sub jet de apă şi nu le scufundaţi în apă sau alte lichide. 
● Nu deconectaţi aparatul de la priza electrică prin tragere de cablul de alimentare. 
Aceasta poate cauza deteriorarea cablului de alimentare sau a prizei electrice. 
Deconectaţi aparatul de la priza electrică prin tragerea uşoară a ştecherului cablului 
electric. 
● Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit ce un centru de 
service autorizat sau de către un cadru tehnic calificat, ceea ce va preveni situaţiile 
potenţial periculoase. 
● Nu utilizaţi aparatul dacă nu funcţionează adecvat sau dacă este deteriorat în vreun 
anume fel. Pentru a evita pericolul de rănire prin electrocutare, nu reparaţi aparatul de 
unul singur şi nu efectuaţi reglaje ale acestuia. Lăsaţi toate reparaţiile şi reglajele în 
seama persoanelor calificate. Improvizaţiile sau modificările aduse aparatului pe 
perioada de garanţie pot anula valabilitatea acesteia. 
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DESCRIEREA APARATULUI PENTRU G ĂTIT OREZ 

 

 
1 Capac de sticlă cu mâner şi orificiu de evacuare abur în exces 
2 Vas detaşabil interior cu strat anti-aderent. 
3 Mâner 
4 Recipient exterior 
5 Indicator luminos KEEP WARM (Păstrează cald), care indică modul de menţinere 
caldă 
6 Indicator luminos COOK care indică modul de gătit orez 
7 Buton pentru modificarea modului între KEEP WARM şi COOK 
8 Mufă conexiune cablu de alimentare 
9 Buton pornire 
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DESCRIERE ACCESORII FURNIZATE 

 

 
 
1 Cablu de alimentare 
2 Cupă de măsurare orez şi apă 
3 Lingură de amestecare 
 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

 
1) Scoateţi aparatul şi accesoriile sale din ambalaj. 
2) Spălaţi vasul detaşabil A2, capacul A1, cupa de măsurare B2 şi lingura B3 cu 

apă caldă şi detergent de vase. Apoi clătiţi toate aceste componente sub jetul de 
apă de la robinet şi uscaţi-le bine. 

 

UTILIZAREA APARATULUI PENTRU G ĂTIT OREZ 

 
1) Aşezaţi vasul detaşabil A2 pe blatul de bucătărie sau altă suprafaţă dreaptă şi 

stabilă. Utilizând cupa de măsurare B2 , măsuraţi cantitatea necesară de orez. 
 

Aten ţie: 
Într-o singură tură este posibil să gătiţi un maxim de 3 cupe de orez. 
 
Transferaţi orezul într-o strecurătoare şi clătiţi-l sub jetul de apă de la robinet. 
Transferaţi orezul clătit în vasul de detaşabil A2 şi distribuiţi-l uniform din centru spre 
pereţii vasului. Adăugaţi cantitatea adecvată de apă rece. Puteţi consulta cantităţile 
indicate de orez şi apă în tabelul de mai jos. 
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Număr de cupe de orez Cantitate de apă 
1 200 ml 
2 400 ml 
3 600 ml 
 
 

 Observa ţie: 
 
Cupa de măsurare B2 deţine două marcaje de nivel. Unul dintre aceste marcaje este 
utilizat pentru măsurarea orezului (1/4, ½, ¾ sau 1 cupă de măsurare), iar al doilea 
marcaj este utilizat pentru măsurarea apei (de la 40 la 160 ml). 
O cupă de măsurare reprezintă echivalentul a 140 g de orez negătit. 
 

Aten ţie: 
Raportul dintre orez şi apă poate fi modificat după cum este necesar. Cu toate acestea, 
asiguraţi-vă că nivelul de apă nu depăşeşte marcajul de nilvel de apă de 0,6 l de pe 
peretele interior al vasului detaşabil A2. Altfel, apa fiartă se poate scurge în timpul 
procesului de gătit. 
 

2) Introduceţi vasul A2 în recipientul A4 şi acoperiţi-l cu capacul A1. Asiguraţi-vă că 
vasul A2 este aşezat corect în recipientul exterior A4. 

3) Introduceţi captul cablului de alimentare în mufa A8. Conectaţi ştecherul cablului 
de alimentare la o priză electrică. Acţionaţi întrerupătorul A9 în poziţia I (pornit). 

4) După conectarea ştecherului cablului de alimentare la priza electrică, modul 
KEEP WARM va fi activat automat. Aceasta este indicat de indicatorul luminos 
KEEP WARM A5. Pentru a intra în modul de gătire (COOK), culisaţi comutatorul 
A7 în jos. Indicatorul luminos COOK A6 se va aprinde. Nu deplasaţi comutatorul 
A7 înapoi în poziţia de sus până când orezul nu este gătit. 

5) Gătitul orezului durează aproximativ 30 minute. După aceea, aparatul va intra 
automat în modul KEEP WARM (păstrează cald). Acest mod poate păstra orezul 
cald timp de până la 6 ore. Ulterior, aparatul se va opri. 

 

Sfat:  
Orezul va căpăta un gust mai bun dacă este lăsat în modul KEEP WARM la final timp 
10 până la 20 minute. 
 

 Observa ţie: 
Pentru a menţine savoarea, vă recomandăm să nu lăsaţi orezul cald mai mult de 3 ore. 
Altfel, se va usca. 
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6) Dacă doriţi să serviţi orezul, ridicaţi cu atenţie capacul A1 şi lăsaţi-l deoparte. 
Amestecaţi cu grijă orezul utilizând lingura B3 şi serviţi. 

 

 Aten ţie:  
Pentru a evita deteriorarea stratului anti-aderent al vasului detaşabil A2, nu utilizaţi 
ustensile de bucătărie metalice pentru a amesteca orezul. 
 

7) O altă cantitate de orez poate fi gătită după câteva minute, de îndată ce este 
posibilă pornirea modului COOK (gătit). 

 

Observa ţie: 
Nu încercaţi să ţineţi apăsat întrerupătorul A7 în poziţie inferioară. 

8) Când aţi terminat, opriţi aparatul prin acţionarea întrerupătorului A9 pe poziţia 0 
(off). Dacă nu veţi utiliza aparatul de gătit ulterior, deconectaţi-l de la priza 
electrică. 

 

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

● Verificaţi dacă cablul de alimentare este deconectat de la priza electrică şi lăsaţi 
aparatul să se răcească. Scoateţi vasul detaşabil A2 din recipientul exterior A4 şi 
îndepărtaţi orezul rămas. 
● Spălaţi vasul detaşabil A2, capacul A1, cupa de măsurare B2 şi lingura B3 cu apă 
caldă şi detergent de vase. Apoi clătiţi aceste componente sub jetul de apă de la 
robinet, după care lăsaţi-le la uscat. 
 

 Aten ţie:  
Nu spălaţi vasul detaşabil A2 într-o maşină de spălat vase. 
● Curăţaţi recipientul exterior A4 utilizând o bucată de material uşor umezită şi apoi 
ştergeţi cu uscat. 
● Nu utilizaţi produse de curăţare abrazive, bureţi metalici, petrol, solvenţi, etc. în 
vederea curăţării. 
 

DEPOZITAREA 

 
● Păstraţi aparatul asamblat pentru gătitul orezului într-un loc uscat, curat, ferit de 
accesul copiilor. 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

Tensiunea nominală: 220-240 V 
Frecvenţa nominală: 50/60 Hz 
Puterea de intrare: 300 W 
Capacitate: 420 g de orez negătit + 0,6 l apă  
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica textul şi specificaţiile tehnice. 
 
 
 
 
 
 
Instruc ţiuni şi informa ţii legate de scoaterea din uz a ambalajului produsu lui 
Scoateţi din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a 
deşeurilor. 
 
Scoaterea din uz a echipamentului electric şi electronic 

Semnificaţia acestui simbol afişat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 
indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm 
scoateţi acest echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deşeurilor 
de echipamente electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din 
Uniunea Europeană sau alte state europene, puteţi returna produsul la 

distribuitorul dvs. local, când achiziţionaţi un produs nou echivalent.  
Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veţi avea o contribuţie la 
prevenirea pericolelor asupra mediului şi sănătăţii umane, care pot altfel fi cauzate de 
scoaterea din uz necorespunzătoare a produsului. Pentru informaţii detaliate despre 
reciclarea acestui produs, vă rugăm contactaţi autorităţile competente locale sau 
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Scoaterea din uz necorespunzătoare a 
acestui tip de produs poate cădea sub incidenţa reglementărilor legale. 
 
Pentru companiile din Uniunea European ă 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile 
necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs. 
 
Scoaterea din uz a produsului în alte state în afar a Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz produsul, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda 
corectă de scoatere din uz de la autorităţile locale competente sau de la distribuitorul 
dvs. 
 

 Acest aparat îndeplineşte toate cerinţele de bază ale reglementărilor UE care i 
se aplică. 
 
 
 


