LDK 65BK ME8F
Cuptor electric incorporabil
Manual de
utilizare

Pozele sunt doar pentru referinte

CONFIRMARE DE PRIMIRE
Multumim pentru achizitionarea acestui produs. Speram sa va bucurati de caracteristicile si
beneficiile pe care vi le ofera. Inainte de utilizarea produsului va rugam consultati manualul de
utilizare cu mare atentie. Pastrati manualul la loc sigur pentru referinte viitoare. Asigurati-va ca si
celelalte persoane ce vor folosi produsul cunosc aceste instructiuni.

AVERTISMENT



 Cand cuptorul este pornit pentru prima oara poate
produce un miros neplacut. Acest lucru se
datoreaza agentului de lipire folosit la panourile
izolatoare interioare. Folositi produsul gol la metoda
conventionala de gatit, 250 ℃, 90 minute
pentru a curata impuritatile din interior.
In cursul primei utilizari fumul si mirosurile sunt
perfect normale. Daca aceasta intamplare are loc
asteptati risipirea mirosului inainte de a pune
mancare in cuptor.
Va rugam utilizati produsul intr-un mediu deschis.
Produsul si partile sale accesibile se incalzesc in
timpul utilizarii. Aveti grija si evitati sa atingeti
elementele incinse. Copii mai mici de 8 ani trebuie
tinuti departe de produs daca nu sunt
supravegheati corespunzator.
Daca suprafata este crapata, opriti aparatul pentru
evitarea socului electric.
Acest aparat poate fi folosit de copii mai mari de 8
ani si cu capacitati, fizice senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsa de experienta daca 
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sunt supraveghiati sau instruiti cu privire la
utilizarea aparatului intr-un mod sigur si daca inteleg
pericolele. Copii nu trebuie lasati sa se joace cu
acest aparat. Curatarea si mentenanta nu trebuie
facuta de copii fara supraveghere.
In timpul utilizarii aparatul se incalzeste. Aveti
grija si evitati sa atingeti elementele din interior.
Nu permiteti copiilor sa se apropie de aparat cand
este in functiune in special cand grilajul este montat.
Asigurati-va ca aparatul este oprit complet inainte
de a schimba becul cuptorului pentru a evita riscul
de soc electric.
Metodele de deconectare trebuie incorporate in
cablajul fix in conformitate cu specificatiile despre
cablaj.
Copii trebuie supravegheati pantru a va asigura ca
nu se joaca cu aparatul.
Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv
copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsa de experienta, decat daca sunt
supravegheati si instruiti in legatura cu utilizarea
corecta a aparatului pentru siguranta lor.
Partile accesibile se pot incalzi in timpul utilizarii.
Tineti copii departe.
Un pol de deconectare trebuie incorporat in cablajul
fix conform regulilor de cablare.
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In cazul cablului de alimentare avariat trebuie
inlocuit de producator, un service autorizat sau
persoane calificate pentru a evita pericolele.
Nu utilizati agenti de curatare abrazivi sau metale
ascutite pentru a curata sticla de pe usa cuptorului
doarece pot zgaria suprafata, fapt ce poate duce la
spargerea sticlei.
Nu folositi curatatorul cu aburi.
Aparatele nu sunt destinate pentru a fi operate prin
intermediul unui temporizator extern sau sisteme de
comanda de la distanta separate.
Instrcctiunile pentru cuptoarele care au rafturi
trebuie sa includa detalii specifice privind instalarea
lor.
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SFATURI DE SIGURANTA
Nu folositi cuptorul decat daca purtati ceva in picioare. Nu atingeti cuptorul cu mainile sau
picioarele ude.
PENTRU CUPTOR: Usa cuptorului nu trebuie deschisa des cand gatiti.
Aparatul trebuie instalat si pus in functiune de un tehnician specializat. Producatorul nu
e raspunzator de defectiuni cauzate de amplasamentul necorespunzator si de instalarea
de catre personal neautorizat.
Cand usa cuptorului este deschisa nu plasati obiecte pe aceasta, puteti sa dezechilibrati
aparatul sau sa stricati usa acestuia.
Anumite componente isi pot mentine temperatura inalta mai mult timp; este recomandat sa
asteptati inainte de a atinge partile expuse in mod direct la caldura.
Daca nu folositi aparatul o perioada indelungata e recomandat sa il deconectati de la
priza.





MONTAREA CUPTORULUI IN BUCATARIE
Potriviti aaratul in spatiul corespunzator al bucatariei. Poate fi montat sub un banc de lucru sau
intr- un dulap vertical. Fixati cuptorul in pozitia sa folosind suruburi, utilizati cele doua gauri de fixare
din carcasa aparatului. Pentru a localiza gaurile de fixare, deschideti cuptorul si uitati-va
inauntru. Pentru a permite ventilatia corecta, respectati masuratorile si distantele cand fixati cuptorul.

IMPORTANT
Daca doriti functionarea corecta a cuptorului, mobila si spatiul bucatarie trebuie sa fie
corespunzatoare. Panourile mobile de bucatarie din apropierea cuptorului trebuie sa fie din material
rezistent la caldura. Asigurati-va ca agentii de lipire din lemn furniruit pot rezista la temperaturi de
120 ºC. Plasticele sau agentii de lipire ce nu suporta temperaturi ridicate se vor topi si vor deforma
unitatea, odata ce cuptorul a fost montat, partile electrice trebuie complet izolate. Aceasta este o
cerinta de siguranta legala. Toate sigurantele trebuie bine fixate la locul lor astfel incat sa fie
imposibil de demontat fara unelte speciala. Indepartati orice panou de mobilier din spatele
cuptorului pentru a asigura ventilatia. Spatiul din spate trebuie sa fie de cel putin 45 mm.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Cand despachetati cuptorul asigurati-va ca nu a fost avariat in niciun fel.
Daca aveti orice urma de indoiala nu il folositi: contactati o persoana
calificata. Pastrati materialele de impachetat cum ar fi pungile de plastic,
polistirenul sau cuiele departe de copii deoarece pot fi periculoase pentru
ei.
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Functia de gatit

Cresterea
controlului

Buton de temperatura

Descresterea controlului Functia timp

Simbol

Descrierea functiei
Lampa cuptor: Permite uttilizatorului sa observe progresul procesului de gatire fara a
deschide usa. Lampa se va aprinde pentru toate functiile de gatit.
Dezghetare: Circularea aerului la temperatura camerei permite o decongelare mai rapida
a alimentelor (fara nicio sursa de caldura). Este o metoda usoara si rapida de a scurta
timpul de dezghetare si de congelare a mancarurilor gata preparate etc.
Incalzitorul: Caldura este aplicata numai in partea de jos a cuptorului. Utilizati aceasta
optiunea pentru rumenirea partii de jos a preparatelor. Aceasta optiune e perfecta
pentru preparatele care se gatesc incet sau pentru a incalzi alimentele.
Gatire conventionala: Incalzitoarele din partea superioara si cea inferioara incalzasc
mancarea uniform Coacerea este posibila doar la un singur nivel
Ventilator: Elementele de incalzire atat cel inferior cat si cel superior functioneaza cu
un ventilator. Modul de coacere este astfel rapid si uniform.
Coacere: Aceasta e o metoda normala de gatire, care utilizeaza doar elementul interior
de incalzire a incalzitorului superior, care directioneaza caldura in jos asupra mancarii.
Dubla coacere: Elementele de incalzire interior si exterior din partea de sus a
cuptorului functioneaza . Metoda potrivita pentru cantitati mai mari de mancare.
Dubla coacere cu ventilator: Elementele de incalzire interior si exterior din partea de
sus a cuptorului functioneaza impreuna cu ventilatorul. Potrivita pentru cantitati mai
mari de mancare.
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INSTRUCTIUNI DE OPERARE
Cand conectati prima oara cuptorul la sursa de curent, asteptati ca display-ul sa afiseze automat "12.30",
apoi veti auzi un sunet cand va aparea pe display"12""." Asigurati-va ca ati setat timpul corespunzator
inainte de utilizare. Nota: Ceasul este in format de 24 de ore,ex: ora 2 PM apare ca ora 14.00.

Setarea corecta a timpului
1> Apasati "+" "-" pentru a ajusta ora.
2> Apasati "

" pentru confirma
. re

3> Apasati "+" "-" pentru ajusta minutele.
4> Apasati "

" pentru confirmare iar timerul va fi in modul stand by.

Nota:Daca displayul nu clipeste,ajustati timpul corect apasand"+"si"-" in acelasi timp pentru mai mult de 3
secunde.

Cuptorul pornit sau oprit
Daca timerul este in modul stand by，apasati " "pentru mai mult de 3 secunde, timerul va intra in
modul manual iar simbolul "
" va lumina continu.
1>Setati modul de gatit dorit si temperatura.
2>Setati functia timp si cuptorul va porni.
Daca setati Dur sau End , dupa gatire ,cuptorul se va opri automat.
Daca setati pe manual, dupa gatire, aduceti functiile de gatire si butonul de temperatura la "0".
Apasati"
by.

" si "+" in acelasi timp pentru mai mult de 3 secunde pentru a va intoarce in modul stand

Setare functia timp
In modul manual," "puteti introduce setarile functiei timp, secventa functiei este Manual mode - Minute
minder-Dur-End-Manual mode. Apoi selectati functia de gatire si ajustati temperatura doar daca este
necesar.

Modul manual:
In modul manal,doar timpul si simbolul "
utilizator..

" se aprind.Durata de gatire trebuie controlata de

Nota: In modul manual, pentru a asigura ca nu lasati cuptorul pornit accidental ,dupa 5 ore in care
niciun buton nu este apasat,timerul va clipi la secunda pentru a va avertiza ca va intra in modul stand
by.Dupa 10 ore timerul va intra in modul stand by.
Cand timerul clipeste in modul manual apasati orice buton pentru a il reseta daca intentionati sa
folositi cuporul in continuare. Sau "
" si "+" in acelasi timp pentru mai mult de 3 secunde pentru a
intra in stand by daca nu il veti folosi.
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Setarea timpului cu semnal sonor:
Fucntia poate fi utilizata pentr a primi un semnal sonor la finalizarea setarii timpului.
1>Apasati "

" pentru a selecta functia. Simbolul corespunzator "

" " ." va clipi.

2>Folositi butoanele"+" "- "pentru ajustarea timpului. (Verificati instructiunile de setarea a timpului)
" pentru confirmare" "simbolul ca lumina continuu .Cand simbolul "
Apsati "
"va incepe sa
lumineze setarea avertismentului sonor este incheiata.
3>Cand va expira timpul veti auzi un semnal sonor iar simbolul "
"va clipi.Apasati orice buton pentru
mai putin de 3 secunde va opri semnalul sonor iar simbolul "
" va disparea de pe ecran. Setarea
semnalului sonor este doar pentru avertizare.
Apasati "
" si " +" simultan pentru mai mult de 3 secunde pentru a intra in standby.

Programare semi-automata in functie de perioada de gatit:
Functie utilizata pentru a gati in intervalul de timp dorit, Cuptorul este ajustat la functia si temperatura
dorita pentru gatit.
Setarea maxima a intervalului de timp este de 10 ore.
1>Apasati "

" pana va fisa pe ecran " Dur " .(ianinte de a seta perioada de gatit)

2>Folositi butoanele" +" "- "pentru a ajusta durata in functie de mancarea pe care o gatiti. (Verifiati
instructiunile
" pentru confirmare , timpul va fi afisat pe ecran iar
pentru a seta timpul corect .) Apasati "
simbolurile "A""
" vor fi aprinse. In timp ce faceti acest lucru cuptorul va incepe sa opereze.
3>Dupa finalizarea timpului setat,timerul se va opri si va da un semnal sonor.De asemenea simbolul" A"
va incepe sa clipeasca. Dupa ce ati adus functia de gatit si butonul de temperatura la 0 apasarea oricarui
buton mai putin de 3 secunde va opri semnalul sonor .
Apasati "

" mai mult de 3 secunde pentru a intra in modul manual.

Programare semi automata in functie de timpul de oprire:
Functie utilizata pentru a gati in functie de timpul setat pentru oprire. Cuptorul este ajustat la functia si
temperatura dorita pentru gati.
1>Apasti " " pana va afisa pe ecran " End ".(inainte de a seta timpul de oprire).
2>Folositi butoanele " +" "- " pentru a ajusta timpul
3> Apasati "
" pentru confirmare , timpul va fi afisat pe ecran iar simbolurile "A" "
" vor fi aprinse. In
timp ce faceti acest lucru cuptorul va incepe sa opereze.
4> Dupa finalizarea timpului setat,timerul se va opri si va da un semnal sonor.De asemenea simbolul " A"
va incepe sa clipeasca. Dupa ce ati adus functia de gatit si butonul de temperatura la 0 apasarea oricarui
buton mai putin de 3 secunde va opri semnalul sonor.
Apasati "

" mai mult de 3 secunde pentru a intra in modul manual.

8

Programare automata:
Aceasta functie este folosita pentru a gati dupa un anumit timp si pentru o anumita perioada.Mancarea ce
va fi gatita va fi pusa in cuptor.Cuptorul e ajustat pentru functia dorita.Temperatura cuptorului este ajustata in
functie de necesitate depinzand de tipul de mancare pe care o veti gati.

Primul pas: Apasati "

" pana este afisat " Dur " pe ecran. Folositi butonaele" +" "- " pentru a ajusta
" pentru confirmare timpul va fi
perioada de gatit in functie de mancarea pe care o veti gati. Apasati "
afisat pe ecran iar simbolul "A" va ilumina continu.

Al doilea pas:Apasati "

" pana cand va afisa pe ecran "End".Cand pe ecran este afisat "End" Folositi "
" pentru confirmare , timpul va fi afisat pe ecran iar simbolul
+" "- " pentru a ajusta timpul, Apasati "
"A" va ilumina continuu.Simbolul "
"dispare pana cand va incepe procesul de gatit.

Puteti seta timpul ce poate fi pana la 23.59 ore dupa timpul obtinut adaugand perioada de gatit
la ora curenta a zilei.
Cuptorul va porni automat scazand durata de coacere din timpul programat pentru oprire si se va opri la timpul
setat pentru oprire.Timerul va da un semnal sonor iar simbolul "A"
va incepe sa clipeasa .Dupa ce ati adus functia de coacere si butoanele in pozitia 0.Apasand orice buton
mai putin de 3 secunde va opri semnalul sonor .

Aoasati "

" mai mult de 3 secunde pentru a seta cuptorul in modul manual.

Atentie:Odata ce ati setat functia automata nu mai puteti schimba timpul. Schimbarea timpului presupune
anularea functiei automate si intrarea in modul corespunzator.Daca doriti sa resetati modul automat, opriti
setarile modului curent si urmati pasii anteriori.

Specificatii
1>Cand setati data fiecarei functii,apasati lung pe butonul"+" sau "-" mai mult de 3 sec.,iar data va
creste sau descreste in functie de caz.
2>Cand setati timpul fiecarei functii,daca nu operati aparatul timp de 5 min va reveni la modul manual.
3> Cand setati timpul fiecarei functii apasand "
" pentru mai mult de 3 secunde
Veti anula setarea curenta si veti intra in modul manual.
4> In timpul setarii timpului apasarea pe "+"si "
" pentru mai mult de 3 secunde,se va auzi un bipait
apoi iar actuala setare va fi anulata si se va intoarce in modul standby.
5> Va sfatuim sa utilizati cuptorul timp de 15 minute la 200 de grade pentu a distruge orice fel de reziduuri.
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ACCESORII

Raft cu gratii Potrivit pentru prajirea mancarurilor,
coacerea mancarurilor si prajiturilor.

Panou de glisare : Aceste rafturi suporta rafturile si pot fi
indepartate pentru a curata peretii interiori ai
cuptorului. (prezent doar la anumite modele)

Tava universala: Pentru a gati cantitati mari de mancare
precum prajituri, placinte, mancaruri congelate etc,sau
pentru colectarea sucurilor din carnuri.

Glisiera telescopica: Unele modele pot fi echipate cu
glisiera telescopica pentru a facilita uzul cuptorului.
Aceste glisiere telescopice pot fi dezasamblate
pentru a fi curatate doar prin desurubarea suruburilor
ce o fixeaza.
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AVERTISMENTE PRIVIND PLASAREA RAFTURILOR:
Pentru a va asigura ca rafturile opereaza in mod sigur, plasarea corecta a acestora pe spatiile de pe
partile laterale este necesara. Acest lucru asigura ca scoaterea rafturilor din cuptor ce contin
mancaruri si alimente calde nu va permita ca acestea sa alunece.

SAU

INLOCUIREA BECULUI
Pentru inlocuire procedati astfel:
1>.Deconectati apratul de la sursa de curent.
2>Scoateti sticla de protectie intorcand-o in sens invers acelor de ceasornic (poate fi intepenita)
inlocuiti becul cu unul nou de acelasi model.
3>.Puneti sticla de protectie la loc.
NOTA: Folositi doar lampi cu halogen 25-40W/220V-240V , T300°C.

FIXAREA CUPTORULUI
1. Montati cuptorul in spatiul sau specific.
2. Deschideti usa cuptorului.
3. Fixati cuptorul in cadrul mobilei de bucatarie cu cele
doua distantatoare "A" care incap in gaurile din cadrul
cuptorului si insurubati cele doua suruburi "B".
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GURILE DE VENTILATIE
Cand procesul de gatit este finalizat sau in pauza, daca temperatura centrala a cuptorului este de
peste 75 de grade ventilatorul de racire va continua sa functioneze timp de 15 minute. Cand
temperatura centrala a cuptorului scade sub 75 de grade, ventilatorul de recire se va opri.

Ventilating openings

CONECTAREA LA CUPTOR

N
L

INSTALARE

G560
80
250

100
F570
min.

A595

E600

H560
D606

C575
B595
Remarca:
1.Doar abateri pozitive de la cote sunt permise.
2.Pachetul nu contine priza sau comutator electric.

NOTA: Numarul de accesorii depinde de modelul aparatului achizitionat.
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CURATARE SI MENTENANTA
Pentru aspect si functionabilitate, pastrati aparatul curat. Designul modern al aparatului faciliteaza un
nivel minim de mentenanta. Partile componente care au contact cu mancarea trebuie curatate
frecvent.
Inainte de a curata aparatul deconectati-l de la sursa de curent.
Comutati toate optiunile pe comanda OFF.
Asteptati pana cand temperatura din interior este usor calduta- curatarea este mai usoara astfel.
Curatati suprafata cu o carpa umeda, o perie moale sau un burete apoi stergeti cu o carpa
uscata. In caz de murdarie intensa, Folositi apa calda cu agenti de curatare non-abrazivi.
Pentru a curata geamul usii cuptorului,nu folositi agenti de curatare abrazivi sau obiecte metalice
ascutite, acestea pot zgaria suprafata si pot avaria sticla.
Nu lasati substante acide (suc de lamaie, otet) pe partile din otel inoxidabil.
Nu folositi un curatator cu presiune. Componentele pentru coacere pot fi spalate cu un
detergent slab.

Acest aparat a fost marcat in conformitate cu directiva europeana 2012/19/EU privind deseurile
electrice si electronice(WEEE).
Asigurandu-va ca aruncati corespunzator aparatul, ajutati la prevenirea potentialelor consecinte negative
asupra mediului si a vietii umane,care pot fi cauzate in anumite situatii de necunoasterea normelor
necesare. Simbolul de pe produs indica faptul ca acesta nu trebuie tratat ca deseu menajer. In schimb
aparatul trebuie predat la un centru de colectare si reciclare a echipamentelor electrice si elctrocasnice.
Procesul de aruncare trebuie facut in conformitate cu normele locale de reciclare si protejarea mediului.
Pentru mai multe detalii privind reciclarea corespunzatoare contactati autoritatile locale, distribuitorul sau
serviciile locale.
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