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RO Oala electrică de fiert orez complet automată 
Instrucțiuni importante privind securitatea

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O UTILIZARE VIITOARE
 ■ Acest consumator poate fi utilizat de către copii având vârsta de până la 8 ani 
și peste, precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau 
mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia 
sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea 
consumatorului și înțeleg eventualele pericole. Curățarea și mentenanța efectuată 
de către utilizator nu poate fi efectuată de către copii, dacă nu au depășit vârsta de 
8 ani și nu se află sub supraveghere. Mențineți aparatul și cablul de rețea la acestuia 
departe de accesul copiilor sub vârsta de 8 ani.

 ■ Copiilor li se interzice să se joace cu aparatul.
 ■ Acest aparat este destinat fierberii orezului și menținerii orezului fiert în stare caldă. 
 ■ Acest aparat este destinat doar utilizării casnice. Aparatul nu este destinat utilizării 
în spațiile cum sunt:

 –  bucătăriile mici pentru personal în magazine, birouri și celelalte locuri de muncă;
 –  camerele de hotel sau motel și alte spații rezidențiale;
 –  fermele agricole;
 –  întreprinderile care asigură cazarea cu micul dejun.
 ■ Utilizați aparatul doar cu accesorii originale de la producător. 
 ■ Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect și amplasat pe o suprafață plană, 
uscată și stabilă.

 ■ Nu așezați aparatul pe un fierbător electric sau pe gaz sau pe alte surse de căldură 
ori în apropierea acestora.

 ■ Conectați aparatul doar la o priză legată reglementar la pământ.
 ■ Înainte de conectarea aparatului la priza de rețea trebuie să vă asigurați că: 

 –  tensiunea nominală specificată pe tăblița aparatului este identică cu tensiunea 
electrică a prizei, 

 –  recipientul amovibil este umplut cu cantitatea de orez și apă corespunzătoare și 
că este amplasat corect în recipientul exterior. 

 ■ Nu porniți aparatul fără ca, capacul să fie închis reglementar.
 ■ Aveți grijă să nu se verse lichid peste fișă.

Atenție: 
Nu turnați orez și nici apă în recipientul extern. O utilizare incorectă poate duce 
la rănire sau deteriorarea aparatului. 

 ■ În cursul exploatării trebuie asigurat spațiu suficient pentru circulația aerului 
deasupra aparatului și pe toate laturile acestuia. 
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 ■ Suprafețele accesibile ale aparatului se încălzesc în cursul utilizării și după aceea 
datorită căldurii reziduale. Nu atingeți suprafața încălzită. Pentru manipularea oalei 
sau a capacului faceți uz de mâner și mecanism de prindere.

 ■ Decuplați întotdeauna aparatul de la priza de rețea, dacă îl lăsați fără supraveghere, 
după ce ați terminat utilizarea și înainte de mutare și curățare. 

 ■ Înainte de mutare, curățare sau depozitare, lăsați aparatul să se răcească.
 ■ Curățați aparatul potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță.
 ■ Pentru a evita o eventuală electrocutare, nu spălați recipientul extern sau cablul de 
rețea sub jet de apă și nici nu le scufundați în apă sau un al lichid. 

 ■ Nu deconectați aparatul de la priza de rețea prin tragerea de cablul de rețea. Cablul 
de rețea sau priza de rețea s-ar putea deteriora. Deconectați aparatul de la priză 
prin tragerea ștecărului cablului de rețea.

 ■ În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către un centru 
de service autorizat sau de către o altă persoană având calificarea similară, pentru 
a se evita apariția unei situații periculoase 

 ■ Nu utilizați aparatul în cazul în care nu funcționează corect sau dacă prezintă semne 
de deteriorare. Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu reparați consumatorul 
singuri și nu îl adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de 
service autorizat. Prin intervenția în aparat în cursul valabilității garanției vă expuneți 
la pierderea compensației din garanție.
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RO
Oala electrică de fiert 
orez complet automată 
Instrucțiuni de utilizare

 ■ Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu 
instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja 
familiarizat cu utilizarea aparatului de tip similar. Utilizați aparatul 
așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați 
instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare. 

 ■ Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o derulare 
defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm 
să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul 
de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere 
a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, 
recomandăm ambalarea aparatului înapoi în cutia originală 
a producătorului.

DESCRIEREA OALEI ELECTRICE DE FIERT OREZ ȘI 
A ACCESORIILOR LIVRATE
A1 Mâner pentru transport
A2 Gura de golire abur
A3 Buton pentru deschiderea 

capacului
A4 Capac
A5 Recipient exterior
A6 Cablu de rețea  

(fără ilustrație)
A7 Întrerupător (fără ilustrație)
A8 Indicator regim de fierbere
A9 Indicator regim de 

menținere căldură

A10 Comutator regim de 
fierbere și regim de 
menținere căldură

A11 Dozator pentru orez și apă
A12 Polonic
A13 Lingură de amestecat
A14 Vas pentru fiert la aburi
A15 Cuva interioară amovibilă 

cu finisare de suprafață 
neaderentă

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Scoateți aparatul și accesoriile acestuia din materialul de ambalare.
2. Spălați cuva amovibilă A15, dozatorul A11, lingura A13 și polinicul 

A12 în apă caldă cu adaos de detergent de bucătărie. Apoi clătiți 
toate aceste componente sub jet de apă și ștergeți ca să fie uscate.

UTILIZAREA OALEI ELECTRICE DE FIER OREZ
1. Așezați cuva amovibilă A15 pe blatul mesei de bucătărie sau 

pe o altă suprafață plană și stabilă. Cu ajutorul dozatorului A11 
măsurați cantitatea de orez cerută. 

Atenție: 
Într-o singură doză se pot fierbe maximul 8 dozatoare pline.

  Turnați orezul în strecurătoare și clătiți sub jet de apă curată. 
Turnați orezul clătit în cuva amovibilă A15 și întindeți-l uniform 
de la centru spre pereții cuvei. Adăugați o cantitate adecvată de 
apă rece. Raportul de dozare orez apă recomandat poate fi găsit 
în tabelul de mai jos.

Numărul de dozatoare pline 
cu vârf ras Cantitatea de apă

1 0,2 l
2 0,4 l
3 0,6 l
4 0,8 l
5 1,0 l
6 1,2 l
7 1,4 l
8 1,6 l
9 1,7 l

10 1,8 l

Observație: 
Pe dozatorul A11 sunt marcate două game. Una servește 
pentru măsurarea orezului (¼, ½, ¾ dozator sau un dozator 
cu vârf ras) iar cea de-a doua pentru măsurarea apei (40 la 
160 ml). 
Un dozator cu vârf ras corespunde la 140 g de orez turnat 
nefiert. 

Atenție: 
Raportul de dozare orez-apă se poate adapta în funcție de 
nevoie. Însă aveți grijă ca nivelul apei să nu depășească reperul 
de 1,8 l, care este marcat pe partea internă a cuvei amovibile 
A15. În caz contrar apa clocotită poate fi împroșcată în cursul 
fierberii orezului.

2. Introduceți recipientul/cuva A15 în oala externă A5 și închideți 
capacul A4. Asigurați-vă că recipientul A14 este așezat bine în 
oală A5. 

3. Introduceți în priză ștecărul cablului de rețea. Comutați 
întrerupătorul A7 în poziția I (pornit). 

4. După conectarea cablului de rețea la priza de tensiune electrică, 
pornește automat regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii). 
Acest lucru este semnalizat prin aprinderea indicatorului KEEP 
WARM A9. Pentru pornirea regimului COOK (fierbere orez), 
deplasați comutatorul A10 în direcția jos. Se aprinde indicatorul 
COOK A8. În cursul fierberii orezului nu deplasați comutatorul 
A10 înapoi în poziția superioară. 

5. Orezul va fi fiert după circa 30 de minute. După care aparatul 
se comută în regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii). 
Regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii) permite 
menținerea orezului cald timp de 6 ore. După care aparatul se 
oprește.

Indicație:
Orezul va fi mai gustos, dacă după fierbere, îl lăsați în 
regimul KEEP WARM (menținerea temperaturii) timp de  
10 până la 20 de minute.

Observație: 
Pentru menținerea gustului, nu recomandăm să mențineți 
orezul cald mai mult de 3 ore. În caz contrar, s-ar putea usca.

6. În cazul în care doriți să serviți orezul, deschideți capacul cu 
atenție prin apăsarea butonului pentru deschiderea capacului 
A3. Amestecați ușor orezul cu ajutorul lingurii A13 și serviți.

Atenție: 
Pentru amestecarea orezului nu folosiți ustensile de bucățire 
metalice, pentru a evita deteriorarea finisajului de suprafață 
neaderent al cuvei amovibile A15.

7. Doza următoare de orez se poate fierbe abia după câteva minute, 
îndată ce se poate porni regimul COOK (fierbere orez).

Observație: 
Nu încercați să țineți cu forța comutatorul A10 în poziție 
inferioară.

8. După utilizare, opriți aparatul prin comutarea întrerupătorului 
A7 în poziția 0 (oprit). În cazul în care nu veți folosi aparatul, 
deconectați-l de la priza de rețea. 

FIERBERE LA ABURI
 ■ Oala pentru fierberea orezului are și funcția de fierbere la 

aburi. Turnați în recipient o cantitate de apă suficientă (0,5 l și 
peste). În vasul de fiert la aburi puneți legume sau alte alimente.  
În continuare procedați ca în cazul fierberii orezului. 

 ■ Aparatul de comută în regimul Keep Warm după evaporarea 
întregii cantități de apă. De aceea, este necesară urmărirea stării 
alimentelor și a apei.
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CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA
 ■ Asigurați-vă că, cablul de rețea este deconectat de la priza de 

tensiune electrică și lăsați aparatul să se răcească. Din oală A5 
scoateți cuva A15 și înlăturați din aceasta resturile de orez. 

 ■ Spălați cuva A15, dozatorul A11, lingura A13 și polonicul A12 în 
apă caldă cu adaos de detergent de bucătărie. Clătiți toate aceste 
componente sub jet de apă și ștergeți ca să fie uscate.

Atenție: 
Nu spălați cuva A15 în mașina de spălat vase.

 ■ Oala exterioară A5 se curăță cu o cârpă umezită puțin și apoi se 
șterge foarte bine, ca să fie uscată.

 ■ Nu folosiți pentru curățare detergenți care ar putea cauza 
zgârieturi, nu utilizați benzină, diluanți etc. 

DEPOZITAREA
 ■ Depozitați oala pentru fiert orez în stare uscată, într-un mediu 

curat, departe de accesul copiilor.

DATE TEHNICE
Tensiune nominală .......................................................................... 220–240 V 
Frecvență nominală ..........................................................................  50/60 Hz
Putere consumată nominală ......................................................700–830 W
Capacitate ......................................................1,4 kg orez nefiert + 1,8 l apă

Modificarea textului și a specificațiilor tehnice sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA 
MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT
Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către 
comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
UZATE

Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele 
însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice 
uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. 
Pentru o lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați 
aceste produse la locurile de colectare stabilite. 
Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări 
europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către 

comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.
Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor 
naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative 
asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările 
lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile 
locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.
În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați 
potrivit unor reglementări naționale.
Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene
Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, 
cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul 
dumneavoastră.
Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană În cazul în care 
doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la 
autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură 
cu modalitatea de lichidare.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale 
directivelor UE care se referă la acesta.


