
 

 

 

 

 

 

Manual de utilizarea a cuptorului 

Model 

RUGL7009BL (IV, WH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vă mulțumim pentru alegerea produselor noastre. Înainte de a utiliza cuptorul, va rugam sa citiți 

cu atenție acest manual. Dacă aparatul este vândut sau transferat la un alt proprietar, sau dacă vă 

schimbați locația și lăsați aparatul, lăsați manualul de utilizare cu aparatul, noul proprietar ar 

putea face cunostinta cu modul de funcționare a aparatului și avertismentele relevante. 

IMPORTANT 

Aceste elemente sunt pentru securitate, vă rugăm le citiţi cu atenţie înainte de instalarea şi înainte 

de utilizarea cuptorului. 

* Cînd cuptorul este utilizat pentru prima data, el poate provoca un miros neplăcut. Acest lucru 

se datorează liantul utilizat pentru panourile izolante din cadrul cuptorului. Vă rugăm să porniți 

cuptorul gol cu funcția de gătit convențional, 250 ℃, 90 de minute pentru a curăța impuritățile de 

ulei în interiorul cavității. 

* În timpul primei utilizării, este absolut normal că va exista un fum ușor și mirosuri.  

* Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de către adulţi. Nu lăsaţi copiii să se joace cu 

aparatul. 

* Orice lucru de instalarea, repararea, întreţinerea trebuie să fie efectuate de personal calificat. 

* Este periculos să modifice cuptorull. Vanzatorul nu este responsabil pentru modificarea 

personala a dispozitivului. 

* Cuptorului poate deveni fierbinte în timpul utilizării şi să păstreze, de asemenea, cald pentru o 

perioadă lungă de timp, după utilizare. Copiii trebuie supravegheaţi în timp ce utilizaţi aparatul. 

Este interzis să atingeţi suprafaţa în timpul utilizării şi până când aparatul e răcit după utilizare. 

* Asiguraţi-vă că toate butoanele de control sunt in pozitia "OFF", atunci când nu este în uz. 

* Din motive de igienă şi de siguranţă, aparatul trebuie să fie curat. Grăsime si resturile 

alimentare poate provoca un incendiu. 

* Aparatul este conceput pentru gătit şi nu ar trebui să fie utilizate în alte scopuri. Producătorul 

nu este responsabil pentru orice daune care rezultă din utilizarea cuptorului pentru alte scopuri. 

* Nu înfăşuraţi parte a cuptorului cu folie de aluminiu. 

* Cuptorul trebuie curăţat doar cu săpun şi apă (vezi instrucţiunile de curăţarea cuptorului) 

* Înainte de a începe să curăţaţi cuptorul (sau schimbați bulbul), asiguraţi-vă că este oprită şi 

deconectată de la priza. Doar lasa cuptorul să se răcească. 

* În nici un caz nu trebuie să vă reparaţi singuri aparatul. Reparaţii efectuate de către non-

specialişti, poate duce la leziuni mai grave sau defecţiuni. 

* Nu atingeţi aparatul cu parti umede ale corpului, aceasta poate duce la șoc electric. 

* Nu folosiţi detergenţi abrazivi sau raclete de metal pentru a curăţa sticlă cuptorului, puteti 

zgâriti suprafaţa şi daunati sticlă. 

* Nu folositi un cablu de alimentare, cu un cablu adaptor sau extensie, se poate provoca un 

incendiu. 

 

 

Indicații de siguranță 
* Nu folosiți cuptorul dacă nu vă puctați ceva pe picioarele Dvs. Nu atingeți cuptorul cu mâinile 

sau picioarele ude sau umede. 

* Pentru cuptor: Ușa cuptorului nu trebuie să fie deschisă de multe ori în timpul perioadei de 

gătit. 



* Aparatul trebuie să fie instalat și pornit de un specialist autorizat. Producătorul nu este 

responsabil pentru orice daune care ar putea fi cauzate de instalarea incorectă de către personal 

neautorizat. 

* Când ușa de cuptor este deschis nu lăsați nimic pe ea, s-ar putea dezechilibra aparatul sau 

spargă ușa. 

* Unele părți ale aparatului poate păstra căldura pentru o lungă perioadă de timp; este necesar să 

așteptați pentru ca acesta să se răcească înainte de a atinge. 

* Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o lungă perioadă de timp, este recomandat să-l deconectați. 

 

MONTAREA CUPTORUL ÎN BUCĂTĂRIE 

Montați cuptorul în spațiul prevăzut în unitatea de bucătărie; acesta poate fi montat sub un top de 

lucru sau într-un dulap la alt nivel. Fixați cuptorul prin înșurubare în poziție, folosind cele două 

găuri de fixare în cadru. Pentru a localiza găurile de fixare, deschideți ușa cuptorului și privi in 

interiorul. Pentru a permite o ventilație adecvată, măsurătorile și distanțele la fixarea cuptorului 

trebie să fie corespunzătoare. 

IMPORTANT 

Pentru cuptorul să lucrez în mod corespunzător, carcasa de bucătărie trebuie să fie potrivită. 

Panourile ale unității de bucătărie care sunt lângă cuptorul trebuie să fie făcută dintr-un material 

rezistent la căldură. Asigurați-vă că cleiurile de unități care sunt realizate din lemn sunt rezistente 

cu temperaturi cel puțin 120 ° C. Materiale plastice sau cleiuri care nu pot rezista astfel de 

temperaturi se va topi și deforma unitatea, odată ce cuptorul a fost depusă în interiorul unităților, 

piese electrice trebuie să fie complet izolat. Aceasta este o cerință de siguranță legală. Toate 

gărzile trebuie să fie fixat ferm pe poziție, astfel încât este imposibil pentru a le elimina fara a 

utiliza unelte speciale. Scoateți spate a unității de bucătărie pentru a asigura un curent adecvat a 

aerul din jurul cuptorului. Plita trebuie să aibă un decalaj din spate de cel puțin 45 mm. 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

După ce ați despachetat cuptorul, asigurați-vă că acesta nu a fost 

deteriorat în vreun fel. Dacă aveți îndoieli, nu-l utilizați: contactați o 

persoană calificată profesional. Păstrați materiale, cum ar fi pungi de 

plastic, polistiren, ambalare, sau cuie la îndemâna copiilor, deoarece 

aceste materiale sunt periculoase pentru copii.  

 

CUM SĂ UTILIZAȚI 

 Regim manual: Pentru cuptorul să fie utilizate în regim manual trebuie să buneți butonul 

la "  ". Alimentul poate lua foc dacă durata de preparare este prea lung. Este necesară 

supravegherea atentă în timpul prăjirii la regimul manual și timp nu trebuie să fie prea 

mult. 



NOTĂ: Dacă utilizați un timp de gătit mai scurt decît 60 minute, în primul rând setatcași un timp 

mai lung și apoi porniți din nou butonul pentru a selecta timpul pe caredoriți. 

 Pentru a seta funcția rotiți butonului (funcția) la poziția dorită. Cuptorul va porni automat 

după ce funcție, timp și temperatură sunt stabilite. 

 Pentru a seta timpul de gătire rotiți butonului timer la timpul dorit. După timpul de 

preparare (indicat la butonul TIMER), vă auziți un sunet  "Dong", care înseamnă oprirea 

gătirii. 

 Pentru a seta temperatura rotiți butonul temperaturii.  

Dacă cuptorul nu este utilizat, rotiți toate butoanele la «0». 

 

DESCRIERE PRODUSULUI 

 

Simbol Descrierea ale functii 

 
Lumina in cuptor 

Functia această nu permite să setați temperatura și timpul de gătit. 

 

Functia această  este proiectat pentru a dezgheța alimente. Temperatura camerei de 

aer intră în interiorul cuptorului. Nu permite de a seta temperatura. Această funcție 

este potrivit pentru dezghetarea înainte de preparare. 

 

Căldură de la fund. Elementul de încălzire pe fundul cuptorului oferă o căldură 

concentrată din partea de jos, nu arde alimentare. Ideal pentru pregatirea feluri de 

mâncare cum ar fi musaca, tocane, produse de patiserie și pizza. 

 

Căldură dublu. Elemente de încălzire inferior și superior funcționează simultan, 

care prevede convectie de gătit. Cuptorul încălzeaza până la temperatura dorită. 

Acest mod este ideal pentru o singura fel de mancare, de exemplu, o plăcintă 

mare. Cel mai bun rezultat atunci când plasarea preparate în mijlocul cuptorului. 

 

Convecție. Combinația a ventilatorului și cele două elemente de încălzire oferă 

distribuție uniformă a temperaturii, menținând în același timp puterea de la 30-

40%. Mincarea acopera cu o crustă la exterior, în timp ce interiorul ramine moale. 

Această funcție este potrivit pentru gătit porțiuni mari de carne la temperaturi 

ridicate. 

 

Grătar. Elementul grătar incorporat porneste si opreste pentru a controla 

temperatura. Cele mai bune rezultate sunt obținute atunci când se utilizează rafturi 

de top pentru produsele de dimensiuni mici, și fundul - pentru produse mare. 

 
Grătar dublu. Element incorporabil și incalzitor superior funcționează impreuna. 

 
Grill dublu cu convectie. Element incorporabil și element de încălzire superior 

funcționează simultan cu ventilatorul. 



 
Convecție: Un element în jurul ventilatorului de convectie oferă o sursă 

suplimentară de căldură pentru stilul convecție gatit. În modul convecție 

ventilatorul se pornește automat pentru a imbunatati circulatia aerului în cuptor și 

creează o căldură adițională pentru gătit.Temperatura poate fi setată în intervalul 

de 50-240 C. 

 

ACCESORII 

Grătar: potrivit pentru grill  

 

 

Grătar de frontiere  

 

 

 

 Tavă universală  

 

ATENȚIE: AMPLASAREA CORECTĂ 

Pentru a asigura rafturile cuptorului funcționează în condiții de siguranță, plasarea corectă a 

rafturilor dintre șina laterală este imperativă. Acest lucru va asigura că, în timpul îndepărtarea 

atentă a raft sau tava, produse alimentare calde nu ar trebui să alunece afară. 

 

 

 

 

 

 

SCHIMBAREA BECULUI ÎN CUPTOR:  

În scopul de a schimba un bec în cuptor trebiue sa opri cuptorul. Dupa ce 

scoateți izolația de protecție, deșurubați becul și înlocuiți-l cu unul nou, cu 

următoarele caracteristici: 25W, 200-240V, 50Hz, rezistent la 300C și mai 

sus de temperatura. 

 



INSTALAREA CUPTORULUI ÎN NIȘĂ 

1. Așezați cuptorul într-o nișă  

2. Deschideți ușa cuptorului și fixați cuptorul într-o nișă 

în găurile marcate cu șuruburi 

 

 

CONEXIUNEA CUPTORULUI 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALARE 

P.S.: 

În cabinetul nu este includ comutatorul de alimentare sau priza. 

 

 

 



CURĂȚARE ȘI ÎNTERȚINERE:  

Opriți cuptorul de la alimentarea electrica și sa-l lasă să se răcească întotdeauna cind il curatat. 

După fiecare gătit de carne curățați cuptorul, de îndată ce aceasta este rece ca toate petele de 

grăsime și au fost spălate. După ce întreaga suprafață a fost  ștergata cu o cârpă moale, se aplică 

detergent (lichid). Nu folosiți substanțe de curățat abrazive sau lână de oțel și materiale 

ornamentate.  

Din timp în timp, este necesar să se spele cuptor cu mai multă atenție. 

 

 

Cuptorul acest este marcat correspond Derectiva Europeană 2002/96/EC despre 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice. 

Materiale de ambalare poate fi periculoase pentru copii . In sfârșitul duratei de 

viață a cuptorului, nu il aruncați împreună cu gunoiul menajer . Aruncați 

dispozitivului separat de deșeurile menajere , în conformitate cu normele și 

reglementările adoptate în zona dumneavoastră . Tăiati cablul de alimentare și dezactivati toate 

oarbe . Cutii realizate din materiale reciclate și de ambalare sunt reciclabile ca deșeuri de hârtie. 

Daca reutilizati ambalajele în mod corespunzător , va contribui la conservarea mediului și 

menținerea o atmosferă favorabilă pentru sănătatea umană . Pentru mai multe informații cu 

privire la colectarea și eliminarea de echipamentele electrice și electronice vechi este gratuit și în 

zona dumneavoastră , contactați gestionarea adecvată a guvernului municipal . 

 

 

 

 


