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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE – PARTEA FRITEUZĂ CU AER CALD
Înainte de utilizarea aparatului nou,
citiţi cu atenţie toate instrucțiunile şi păstraţi-le pentru o consultare ulterioară

WWW.SALENTE.CZ

ATENŢIONARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE,
preîncălziţi aparatul fără
alimente timp de 10 minute.
Din aparat poate ieşi un
fum inofensiv şi un miros
uşor neplăcut.

ATENŢIONARE
• Pentru a preveni deteriorarea aparatului sau vătămarea persoanelor, respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi
avertismentele.
• Nu permiteţi copiilor să lucreze cu acest aparat. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
• Plasaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă şi plană.
• Aparatul este destinat numai uzului casnic în interior.
• NU UTILIZAŢI acest aparat dacă aveţi un stimulator cardiac, aparat auditiv sau un dispozitiv medical similar.

Înainte de a utiliza acest aparat, consultaţi medicul specialist.

• Opriţi şi scoateţi aparatul din priză dacă îl lăsaţi nesupravegheat sau înainte de adăugarea/scoaterea accesoriilor şi
înainte de curăţare.
• Asiguraţi-vă că tensiunea electrică corespunde specificaţiilor.
• Pentru a preveni încurcarea sau împiedicarea, este disponibil un cablu de alimentare scurt şi detaşabil.
• Nu este recomandată utilizarea unui prelungitor, deoarece se poate supraîncălzi şi poate fi o cauză potenţială de
incendiu.
• Dacă utilizaţi un prelungitor, asiguraţi-vă că puterea electrică este compatibilă cu aparatul, că fişa de curent are
împământare şi că este plasată astfel încât să nu aubă loc împiedicarea accidentală de ea.
• Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe, dacă nu sunt supravegheate sau dacă nu au fost instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• În cazul în care anumite componente lipsesc, sunt rupte, deteriorate sau uzate, încetaţi utilizarea acestui
produs până când nu vor fi efectuate reparaţii şi/sau instalate piesele de schimb de la producător.
• Nu utilizaţi aparatul într-un alt mod decât cel prevăzut în instrucţiunile producătorului, deoarece acest lucru
poate duce la pierderea garanţiei produsului.
• Tratarea sau manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea bunurilor sau vătămarea persoanelor.
• Asiguraţi-vă că aparatul este plasat într-un loc bine ventilat, departe de suprafeţe fierbinţi, de materiale
inflamabile (de exemplu, perdele şi feţe de masă) şi de un mediu umed.

• Nu plasaţi aparatul pe suprafaţa plitei.
• Nu manevraţi cablul de alimentare peste marginile/colţurile ascuţite sau pe o suprafaţă fierbinte.
• Nu mutaţi aparataul trăgând de cablul de alimentare.
• Nu plasaţi cablul de alimentare lângă orificiile de ventilaţie atunci când aparatul este în funcţiune.
• Nu atingeţi şi nu staţi în apropierea orificiului de ventilaţie al aparatului în timpul funcţionării lui.
• Nu acoperiţi priza de aer sau orificiul de evacuare a aerului în timpul funcţionării aparatului.
• Nu acoperiţi niciodată aparatul cu alte obiecte.
• Nu utilizaţi aparatul dacă are loc deteriorarea fişei de curent, a cablului de alimentare sau a aparatului în sine.
• Nu expuneţi fişa de curent sau cablul la temperaturi ridicate în timpul funcţionării.
• În cazul încălzirii cablului, opriţi aparatul.
• Nu scufundaţi aparatul în apă, nu-l clătiţi la robinet, nu-l stropiţi cu apă şi nu-l depozitaţi într-un mediu umed
(acest lucru nu este valabil pentru accesorii).
• Nu udaţi componentele electrice sau conectorii cu apă.
• Nu scoateţi fişa de curent cu mâinile ude.
• Nu mişcaţi şi nu zgâlţâiţi aparatul în timpul funcţionării.
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi / interiorul aparatului în timpul funcţionării.
• Nu atingeţi accesoriile în timpul gătirii sau imediat după gătire. Utilizaţi întotdeauna mănuşi de bucătărie
pentru a muta accesoriile potenţial fierbinţi.
• Nu introduceţi metale sau alte materiale conductoare în orificiile de ventilaţie, deoarece există riscul accidentării prin
electrocutare.
• Nu folosiţi alte accesorii sau echipamente decât cele originale.
• Nu utilizaţi aparatul cu un timer extern sau cu un sistem de comandă de la distanţă.
• Nu introduceţi obiecte inflamabile, cum ar fi hârtie sau plastic, în aparat.

• Nu utilizaţi aparatul dacă fişa de curent nu este conectată corect la priza de perete.
• Nu utilizaţi aparatul dacă în timpul funcţionării întâmpinaţi orice fel de probleme.
• Nu conectaţi la aceeaşi priză alte aparate, deoarece există riscul deteriorării prizei sau de incendiu.
• Aparatul are fişă de curent polarizată (cu un pin mai lat decât celălalt), prin urmare fişa trebuie să fie orientată
corect, astfel încât să se potrivească bine în fişa aparatului.
• La utilizarea aparatului şi scoaterea mâncării, fiţi atent la aburul şi aerul fierbinte care iese din aparat.
• Dacă vedeţi că iese fum din aparat, scoateţi imediat fişa de curent din priză.
• După terminarea utilizării aparatului, asiguraţi-vă că este oprit şi deconectat de la reţea.
• Înainte de demontare sau curăţare, lăsaţi aparatul să se răcească timp de 30 de minute.
• Protecţie la supraîncălzire: Aparatul nu va funcţiona dacă este activată protecţia la supraîncălzire. Înainte de a
reporni aparatul, scoateţi fişa de curent din priză şi aşteptaţi până când aparatul se va răci complet.

Schema principală
• CAPACUL CUPTORULUI CU AER CALD
PRIZĂ DE AER

PANOUL DE
COMANDĂ AL
CUPTORULUI CU
AER CALD
EVACUARE AER

PANOUL DE
COMANDĂ AL
OALEI SUB
PRESIUNE

Panou de comandă
• PORNIRE/OPRIRE: Apăsaţi pentru pornire/oprire; setarea implicită este 180 °C şi 15 minute
• SELECTAREA PROGRAMELOR DE GĂTIT: Apăsaţi pentru comutarea programelor de gătit
• DISPLAY DIGITAL: Afişează temperatura şi durata
DISPLAY DIGITAL
SELECTAREA
PROGRAMELO
R DE GĂTIT

SETAREA
TEMPERATURII

START /
PAUZĂ

SETAREA
TIMERULUI

PROGRAME
DE GĂTIT

REDUCEREA
TEMPERATURII/TIMERULUI

PORNIRE/
OPRIRE

CREŞTEREA
TEMPERATURII/TIMERUL

TEMPERATURA (°C)

MINUTE

Cartofi pai
congelaţi

200

15

Peşte

160

15

Hamburger

185

13

Pizza

185

15

Steak

175

25

Pulpe
de pui

200

22

Cartofi pai
proaspeţi

160

30

Pui

180

40

Uscare

80

2 ore

160

10

Legume

180

15

Decongelare

50

5

PROGRAMUL DE GĂTIT

Frigere

ALIMENTUL

CANTITATE
MIN-MAX (g)

DURAT TEMPERATUR
A (°C)
A (MIN.)

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

CARTOFI ŞI CARTOFI
PAI
Cartofi pai subţiri congelaţi

350 - 600

15-16

200

Cartofi pai groşi congelaţi

350 - 600

15-20

200

Cartofi pai pregătiţi acasă

350 - 600

10-16

200

Adăugaţi 1/2 lingură
de ulei

Cartofi tăiaţi în batoane

350 - 600

10 -24

180

Adăugaţi 1/2 lingură
de ulei

Cartofi tăiaţi în pătrăţele

350 - 600

10-24

180

Adăugaţi 1/2 lingură
de ulei

Turte de cartofi

200

15-18

180

Cartofi gratinaţi

450

15-18

200

CARNE
Steak

100 - 500

8-12

180

Cotlete de porc

100 - 500

10 -14

180

Hamburger

100 - 500

7-14

180

Rulou cu cârnaţi

100 - 500

13-15

200

Pulpe de pui

100 - 500

18- 22

180

Piept de pui

100 - 500

10 -15

180

SNACKS
Sarmale prăjite

100 - 300

15-20

200

Folosiţi un
semipreparat

Nuggets de pui congelate

100 - 500

4-17,5

200

Folosiţi un
semipreparat

Batoane de peşte congelat

100 - 500

6-10

200

Folosiţi un
semipreparat

Batoane congelate de
mozzarella

100 - 500

8-10

180

Folosiţi un
semipreparat

Inele de ceapă congelate

450

15

200

Folosiţi un
semipreparat

Legume umplute

100 - 500

10

160

ALIMENTUL

CANTITATE
MIN-MAX (g)

DURAT TEMPERATUR
A (°C)
A (MIN.)

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

COACE
RE
Tort

250

20-25

160

Quiche

350

20-22

180

Muffins

250

15-18

200

350

20

160

Dulciuri

Pregătire

1. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă şi plană şi conectaţi-l la priza de perete.

•

În timpul funcţionării, lăsaţi în jurul aparatului un spaţiu liber de minim 13 cm.

•

Asiguraţi-vă că cablul de alimentare este suficient de lung pentru a fi introdus uşor în priza
electrică.

NOTĂ: Înainte de prima utilizare, curăţaţi accesoriile cu apă fierbinte, detergent şi un burete nebraziv. Ştergeţi
interiorul şi exteriorul aparatului cu o cârpă curată şi uscată. Asiguraţi-vă că de pe aparat sunt înlăturate toate
autocolantele şi etichetele.

2. Cuptorul cu aer cald: Setaţi temperatura dorită şi timerul la 10 minute. Apăsaţi butonul Start pentru preîncălzirea

aparatului.

3.Cuptorul cu aer cald: Setaţi temperatura dorită şi timerul la 10 minute. Apăsaţi butonul Start pentru preîncălzirea

aparatului.

Gătirea
1. Introduceţi preparatele în accesoriul dorit şi apoi în vasul interior.
•

Nu umpleţi excesiv accesoriul sau vasul.

•

Pentru introducerea accesoriului/vasului în aparat, folosiţi mănuşi de bucătărie.

2. Alegeţi capacul pentru utilizarea aparatului cu funcţia de cuptor cu aer cald.

• Puneţi capacul cuptorului pe aparat, apoi se vor aprinde elementele de comandă.

3. Apăsaţi butonul Pornire/Oprire.

4. Selectaţi programul de gătit şi/sau setaţi programul manual

5. Porniţi gătirea prin apăsarea butonului Start.
În caz de necesitate, întrerupeţi gătirea şi
adăugaţi/îndepărtaţi preparatele.

6. Cuptorul cu aer cald: Preparaţi mâncarea uniform în modul următor:
• Agitaţi sau întoarceţi mâncarea
- Pentru scoaterea vasului din aparat, folosiţi mănuşi de bucătărie şi agitaţi sau întoarceţi mâncarea.
- Puneţi vasul înapoi în aparat şi continuaţi gătirea.

((

7. Mâncarea este gata când timerul atinge valoarea 0. Aparatul emite un semnal sonor şi se opreşte sau va
menţine mâncarea caldă.

8. Pentru scoaterea accesoriului/vasului din aparat şi a mâncării, folosiţi mănuşi de bucătărie.
NOTĂ: Nu uitaţi să aşezaţi accesoriul/vasul pe o suprafaţă stabilă, departe de obiectele inflamabile.
După terminarea gătirii, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la reţeaua electrică. Nu mişcaţi aparatul şi nu îl
depozitaţi la locul său obişnuit până când nu se va răci complet.

Gătirea
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi de bucătărie pentru a muta accesoriile potenţial fierbinţi.
• Nu umpleţi excesiv accesoriile sau aparatul.
• Nu introduceţi alimente în aparat în timpul preîncălzirii.
• Preparatele mai mici necesită un timp mai scurt de gătire decât preparatele mai mari.
• Agitarea sau întoarcerea preparatelor în timpul gătirii poate ajuta la prevenirea gătirii neuniforme.
• Setaţi timerul la jumătatea timpului de gătit, astfel încât aparatul să anunţe când este timpul să agitaţi sau să întoarceţi
mâncarea.
• Nu fierbeţi excesiv şi nu ardeţi mâncarea.
• Nu mâncați alimente arse. Îndepărtaţi toate resturile de alimente arse.
• Puteţi utiliza o cantitate mică de ulei pentru ca alimentele să fie mai crocante, nu utilizaţi însă o cantitate excesivă.
• Aluatul cumpărat necesită un timp mai scurt de gătire decât aluatul pregătit acasă.

Curăţarea şi depozitarea
• Înainte de demontare sau curăţare, deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească timp de 30 de minute.
• După fiecare utilizare, curăţaţi aparatul, componentele detaşabile şi accesoriile.
• Ştergeţi exteriorul şi interiorul aparatului cu o cârpă moale şi cu apă caldă.
• Curăţaţi accesoriile cu apă caldă, cu un detergent fin şi un burete neabraziv sau cu o cârpă. Dacă este necesar,
înmuiaţi componentele în apă fierbinte.
• Pentru maşina de spălat vase sunt potrivite numai accesoriile. Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă sau în alte
lichide.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare puternici şi corozivi pentru curăţarea aparatului.
• Nu curăţaţi aparatul cu instrumente metalice sau cu preparate de curăţare abrazive.
• Când componentele sunt complet uscate, reasamblaţi aparatul şi depozitaţi-l într-un loc rece şi uscat.

Tensiune nominală

220 - 240 V

Frecvenţă nominală

50 Hz

Puterea friteuzei cu aer
cald

1500 W

PROBLEMA

CAUZA

Aparatul nu este conectat
corect
Aparatul nu funcţionează

Preparatele prăjite nu sunt
gata

SOLUŢIA

Conectaţi la o priză împământată

Timerul nu este setat

Setaţi timerul

Capacul nu este închis

Închideţi bine capacul

Prea multe preparate
Temperatura setată este prea
mică, durata gătirii este prea
scurtă

Introduceţi în vas/accesoriu porţii
mai mici
Creşteţi temperatura, creşteţi
durata gătirii

Prea multe preparate,
preparatele se află
unele peste altele

Scoateţi câteva preparate sau
agitaţi/întoarceţi mâncarea la
jumătatea duratei de gătire

Preparatele nu sunt proaspete
sau nu sunt pregătite corect

Asiguraţi-vă că utilizaţi preparate
proaspete şi pregătiţi-le corect
pentru prăjire (adăugaţi ulei etc.)

Preparatele sunt prăjite neuniform

Anumite preparate sunt mai
potrivite pentru utilizarea
într-o friteuză cu aer
cald

Folosiţi preparate
proaspete sau snacks
gata preparate
(semipreparate)

Mâncarea prăjită nu este
crocantă

Este necesar puţin ulei
Preparatele sunt umede

Din aparat iese un fum alb

Mâncarea din friteuză este grasă
Accesoriul prezintă reziduuri de
grăsime de la utilizarea
anterioară

Ungeţi preparatele cu puţin
ulei
Uscaţi preparatele
înainte de gătire
O cantitate mică de fum alb este
normală, ştergeţi preparatele
pentru a îndepărta excesul de ulei
Curăţaţi bine accesoriul

