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INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ 

 Simbol de pericol 
 Reamintește utilizatorului de pericolul electrocutării.

 Simbol de avertizare 
 Reamintește utilizatorului să desfășoare toate activitățile conform instrucțiunilor.

• Utilizați dispozitivul conform manualului de 
instrucțiuni.

• Nu folosiți aparatul în zone în care 
aerul poate conține vapori de substanțe 
inflamabile.

• Folosiți doar piesele livrate cu 
multicookerul.

• Pentru a diminua riscul de incendiu 
sau electrocutare, nu introduceți 
multicookerul în apă și nu utilizați 
aparatul în condiții de umiditate ridicată. 
În cazul în care apa pătrunde în interiorul 
aparatului, contactați un centru de 
service autorizat OURSSON.

• Nu încercați să deschideți aparatul fiindcă 
există pericolul electrocutării. Dispozitivul 
se poate defecta și se anulează garanția 
producătorului. 

 Pentru reparații și întreținere contactați 
un centru de service autorizat al 
produselor OURSSON.

• Utilizaţi multicookerul numai cu o sursă de 
curent alternativ şi o priză montată corect de 
către un specialist. Sursa de curent şi voltajul 
trebuie să corespundă cu datele de pe 
plăcuţa produsului.

• Nu expuneți la lumină directă solară, 
temperaturi ridicate sau scăzute și 
umiditate ridicată. Evitați schimbările 
bruște de temperatură și umiditate. 

• În cazul în care mutați aparatul de la 
rece la cald sau invers, despachetați 
multicookerul înainte de a-l utiliza și 
așteptați 1-2 ore, fără să-l porniți.

• Instalați aparatul pe o suprafață stabilă.
• Nu ridicați și nu mutați multicookerul în 

timpul funcționării.
• Nu puneți peste aparat obiecte.220 V

AVERTISMENTE:
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 • Protejați dispozitivul de lovituri, căderi, 
vibrații și alte șocuri mecanice.

 • Atenție! Display-ul este fragil și poate fi 
deteriorat ușor.

• Nu curățați aparatul folosind agenți de 
curățare abrazivi sau detergenți puternici 
(alcool, benzină, etc.). Pentru a curăța 
carcasa este permis să folosiți o cantitate 
mică de detergent obișnuit.

• Nu acoperiți orificiile de aerisire și nu 
instalați aparatul în locuri înguste în care 
răcirea în timpul funcționării nu se poate 
realiza.

• Verificați periodic regulatorul de 
presiune a aburului pentru a vă asigura 
că nu este blocat.

• Aparatul trebuie conectat la priză 
în conformitate cu normele locale 
în vigoare. Priza trebuie echipată cu 
împământare.

 • Pentru a preveni electrocutarea, nu 
introduceţi firele sau aparatul în apă. 

 • Nu lăsați copiii nesupravegheați 
lângă dispozitiv în timpul funcționării 
acestuia.

ATENȚIE!   La prima folosire poate apărea un miros caracteristic de ardere din cauza 
primei încălziri a componentelor interne ale dispozitivului. La folosirea 
ulterioară mirosul dispare.
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 • Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
 • Înainte de curățare sau ștergere cu o cârpă 

umedă asigurați-vă că dispozitivul este 
deconectat de la priză. 

 • După utilizare, nu uitați să scoateți 
dispozitivul din priză.

 • Nu instalați multicookerul lângă sobe, 
cuptoare cu gaz sau electrice.  

 • Nu utilizați dispozitivul în cazul în care 
cablul de alimentare este deteriorat sau 
dacă produsul a fost scăpat pe jos sau 
deteriorat în alt mod. 

 • Cablul de alimentare este fabricat relativ scurt 
pentru a evita riscul de electrocutare.

 • Nu conectați dispozitivul la prize 
supraîncărcate deoarece se pot produce 
șocuri electrice și aparatul se poate 
defecta.

 • Nu utilizați în aer liber.

• Nu lăsați cablul de alimentare să atârne 
peste marginea ascuțită a unei mese sau să 
atingă suprafețe încălzite.
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• Atunci cand scoateți aparatul din priză, nu 
trageti de cablu, ci de ștecăr.

• Acest produs este destinat numai 
utilizării la domiciliu.

 • Folosiți produsul în scopul pentru care a 
fost creat. 

• Acest produs este destinat numai 
utilizării la domiciliu.

 • Înainte de a folosi produsul, citiți 
instrucțiunile de folosire. Vă rugăm să îl 
păstrați pentru o utilizare viitoare.

 • Toate ilustrațiile din acest manual sunt 
reprezentări schematice și pot diferi de 
obiectele reale.

  • Nu folosiți niciodată dispozitivul pentru a 
găti produse inflamabile.

 • Acest produs nu este destinat încălzirii 
încăperilor și folosirii în scopuri 
industriale sau de laborator.

 • Despachetați cu grijă produsul și 
îndepărtați toate materialele de 
ambalare. Ștergeți corpul și părțile 
interioare cu o cârpă umedă curată pentru 
a îndepărta praful. Nu utilizați în acest scop 
detergenți puternici sau bureți abrazivi.

 • Dacă iese fum din aparat, deconectați-l 
de la priză. Nu deschideți capacul pentru a 
preveni răspândirea incendiului. 

 • Nu utilizați multicookerul pentru 
depozitarea alimentelor.

 • Nu folosiți aparatul pentru măsurarea 
timpului.

 • Turnați apă doar în vasul de gătit și nu în 
dispozitiv.

  • Acest produs trebuie împământat. În cazul 
unui scurtcircuit, împământarea reduce riscul de 
electrocutare.  

 • În timpul procesului de preparare, aburul 
este evacuat prin orificiile regulatorului 
de presiune.

RECOMANDĂRI PENTRU INSTALARE, OPERARE, 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE
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• În cazul în care cablul de alimentare este 
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
către un specialist la centrul de service 
autorizat de OURSSON pentru a preveni 
pericolele.

• Multicookerul nu trebuie să funcționeze în 
spații înguste, cum ar fi dulapul.

 

 • Pentru a evita arsurile, nu atingeți 
părțile metalice ale aparatului cu mâinile 
neprotejate înainte ca aceste părți să se 
răcească complet. 

• Când utilizați aparatul, folosiți doar 
piesele livrate cu acesta.

• Pentru a preveni arsurile, protejați-vă fața 
și mâinile de aburul fierbinte evacuat prin 
regulatorul de presiune. 

• În timpul funcționării multicookerului, 
vasul de gătit trebuie sa fie în contact cu 
placa de încălzire. Asigurați-vă că placa 
de încălzire din interiorul rezervorului este 
curată și uscată. Nu folosiți alte recipiente 
în loc de vasul de gătit.

• Nu folosiți vasul de gătit pentru 
prepararea hranei la aragaze, sobe sau 
cuptoare electrice.

Folosiți vasul de gătit din set
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• Multicookerul este un produs 
electrocasnic pentru coacere, fierbere, 
prăjire și gătire la aburi a alimentelor.

• Nu deschideți multicookerul în timpul 
funcționării acestuia și nu îl acoperiți cu 
obiecte. 

• Pentru a reduce cantitatea de vapori 
emanați în timpul gătitului, setați 
presiunea la 1.

• Încălzirea multicookerului cu vasul de 
gătit gol trebuie efectuată numai cu 
capacul închis și pentru cel mult 10 
minute.

• Nu utilizați obiecte metalice pentru a 
amesteca alimente în vasul de gătit, 
fiindcă acestea îl pot deteriora. 

• Înainte de a curăța aparatul deconectați-l 
de la rețeaua electrică și așteptați 
să se răcească toate părțile. Păstrați 
multicookerul cu capacul închis.

• Sita pentru aburi cu două niveluri se pune 
în vasul de gătit. Este necesară o cantitate 
de apă mai mare dacă nivelul de presiune 
este mai mic. Cu cât nivelul de presiune 
este mai mare, cu atât necesarul de apă 
este mai mic deoarece se evaporă mai 
puțin. 

DESTINAȚIA 

NOTĂ! Culoarea stratului 
antiaderent al vasului de 
gătit se poate schimba 
sub influența umidității 
și a vaporilor, însă acest 
lucru nu afectează 
proprietățile vasului. 
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 • După ce puneți ingredientele în vasul 
de gătit, mutați aparatul de la marginea 
mesei pentru a evita căderea în timpul 
gătirii.

• Nerespectarea marcajelor din vasul de gătit 
poate întrerupe procesul de gătire. Acest 
lucru poate provoca, de asemenea, daune 
mecanismului. 

 • Pentru a preveni supraîncălzirea produsului, 
distanța minimă pănâ la perete trebuie să fie 

 • Vasul de gătit se scoate din multicooker 
numai de mânere și drept în sus, nu se 
întoarce și nu se agită. În cazul în care 
vasul de gătit a fost deteriorat, activitatea 
senzorilor de temperatură poate fi 
compromisă.

 • Nu acoperiți aparatul în timpul 

funcționării cu prosoape sau șervețele, 
pentru că astfel se blochează 
eliberarea aburului și se va deteriora 

de 10 cm.
• La sfârșitul procesului de gătire, apăsați 

butonul STOP/ANULARE. Pentru a opri 
funcția ÎNCĂLZIRE, opriți aparatul și lăsați-l 
să se răcească complet. Apoi îndepărtați 
murdăria cu un burete sau o cârpă umedă.

 • Dacă apăsați din greșeală o tastă de pe 
panoul de control al multicookerului, 
procesul de gătire poate fi întrerupt.

 • Nu puneți aparatul în apropierea mobilierului.
În timpul procesul de gătire se emană vapori 
care pot decolora sau deforma obiecte.

2 m 10 cm

SFATURI UTILE
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multicookerul.
 • Utilizați întotdeauna mănuși de bucătărie 

când lucrați cu vasul de gătit fierbinte.
• Nu depășiți marcajul nivelului de 

produse din vasul de gătit. Nu 
supraîncarcați vasul de gătit.

• Utilizați cu prudență vasul de gătit.
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1. Protecție împotriva deschiderii 
capacului în timpul gătirii sub presiune.

Când presiunea vaporilor atinge un anumit nivel, dispozitivul de protecție blochează capacul.

2. Controlul închiderii capacului. În cazul în care capacul nu este complet închis, presiunea de sub capac nu crește.

3. Regulator de presiune pe 3 niveluri. Presiunea se menține la nivelul stabilit, presiunea în exces este îndepărtată.

4. Un indicator clar de presiune. Când indicatorul se ridică, se indică faptul că dispozitivul este sub presiune.

5. Protecție dublă împotriva presiunii 
excesive.

Dacă în timpul procesului de gătire presiunea crește prea mult, se elimină aburul în exces 
pentru a menține presiunea la nivelul necesar.

6. Protecție la deschiderea capacului. Dacă încercați să deschideți capacul prin apăsarea butonului de blocare atunci când 
unitatea este sub presiune, presiunea internă este eliminată.

7. Închidere la supraîncălzire. Dacă în timpul funcționării are loc supraîncălzirea, multicookerul se oprește automat.

SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE 
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8. Protecție suplimentară împotriva 
supraîncălzirii.

La supraîncălzire în timpul procesului de gătit, o siguranță specială se arde și multicookerul se 
oprește.

9. Senzor de temperatură. Controlează încălzirea prin urmărirea temperaturii curente.

10. Semnal de prevenire a supraîncălzirii. Pentru a preveni incendierea, se activează alarma de detectare a incendiilor.

11. Regulator de presiune. Oferă un control suplimentar pentru o securitate sporită.

12. Regulator de presiune sigur. Construcția specială al regulatorului de presiune face eliberarea de abur mai sigură.

13. Detector pentru vasul de gătit. Dacă vasul de gătit este introdus în corpul aparatului, funcțiile aparatului vor fi disponibile. 
Dacă apar probleme, se va afișa un răspuns prompt pe display și aparatul va emite un semnal 
acustic.
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Posibilitate Descriere

Foarte multe opțiuni de a găti Metode populare de gătit și posibilitatea de a face rețete speciale.

Interfață ușor de folosit Indicații clare, sfaturi utile, taste funcționale.

Control comod al procesului de gătire Pe display se indică funcția, timpul rămas și temperatura curentă.

Încălzire Încălzire rapidă a diferitor feluri de mâncare.

Mod de pornire întârziată Puteți seta timpul total de preparare (timpul până la pornirea întârziată adunat cu timpul de 
preparare propriu-zisă) de la 1 oră până la 8 ore și 50 de minute.

Gătire a alimentelor sub presiune Trei trepte de presiune. Posibilitate de a scădea sau crește presiunea în orice moment și în 
orice mod de gătire.

Gătire la aburi Datorită sitei de gătit la aburi cu 2 niveluri puteți pregăti măncarea rapid sub   presiune.

CARACTERISTICI SPECIALE
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Posibilitate Descriere 

Funcția de a menține alimentele calde Multicookerul menține mâncarea caldă până la 12 ore dacă este pregătită cu una din funcțiile 
FIERBERE, FRIPTURĂ, CEREALE, BĂUTURI. 
Mâncarea gătită se menține caldă până la 12 ore după terminarea procesul de gătire dacă 
nu scoateți vasul de gătit din multicooker la sfărșitul procesului de gătit și nu închideți 
programul apăsând funcția STOP/ANULARE.

Accesorii Număr mare de linguri de măsurare, pahare și o sită pentru aburi cu două niveluri.

Panou de comanda ușor de folosit Se afișează metodele de preparare și câteva feluri de mâncare.

Acoperire antiaderentă DYKING Tehnologie unică de acoperire DYKING dezvoltată special pentru a gătit sub presiune înaltă cu 
ajutorul aburului.
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• Panou digital
• Display LCD
• Semnale acustice
• Programe automate de gătit: FRIPTURĂ, 

ABURI, TOCANĂ, FIERBERE, PRĂJIRE, 
SOS, CEREALE, CHIFTELE, COACERE, 
BĂUTURI, IAURT

 • Stabilirea parametrilor de gătire 
personalizată cu funcția LA ALEGERE

• Gătire rapidă sub presiune
• 3 trepte de presiune
• Controlul automat al temperaturii de gătire

• Acoperire antiaderentă durabilă DYKING 
Anti-Steam

• 13 niveluri de siguranță la utilizare
• Volum maxim al mâncării gătite: 3 litri

DESCRIEREA PRODUSULUI
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PĂRȚILE EXTERIOARE ALE MULTICOOKERULUI 

Corp al regulatorului de presiune

Rozeta regulatorului de presiune

Indicator de presiune

Buton pentru deblocarea capacului

Cablu de alimentare

Display LCD

Panou de comandă 
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ATENȚIE! Vasul de gătit trebuie utilizat numai în multicooker. Nu îl folosiți pentru încălzirea alimentelor la aragaze, sobe 
electrice sau cuptoare. Sita pentru aburi poate fi utilizată numai în acest multicooker.

• Multicooker ................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 
• Vas de gătit  ............................................................................................................................................................................................................................................................................1 
• Spatulă pentru amestecat .................................................................................................................................................................................................................................................1 
• Lingură pentru măsurat .....................................................................................................................................................................................................................................................4 
• Sită pentru aburi cu 2 niveluri .........................................................................................................................................................................................................................................1 
• Pahar pentru măsurat .........................................................................................................................................................................................................................................................2 
• Manual de utilizare ...............................................................................................................................................................................................................................................................1
•  Certificat de garanție ...........................................................................................................................................................................................................................................................1
• Carte de bucate ......................................................................................................................................................................................................................................................................1  

Sită pentru aburi 
cu 2 niveluri

Pahare de măsurat 
200 și 500 ml

Linguri de măsurat Spatulă 
pentru amestecat

LISTA DE OBIECTE DIN SET
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Sistem de protecție împotriva 
presiunii excedentare

Placă de încălzire

Corp al regulatorului de 
presiune 

Indicator de presiune

Jgheab pentru acumularea 
condensului

Vas de gătit

ATENȚIE!  Nu apăsați supapa 
regulatorului de presiune.  
Dacă supapa este blocată 
în interiorul corpului 
de cauciuc, îndepărtați 
regulatorul de presiune și

                 fixați supapa în poziția 
corectă (vedeți pag. 23). 
Dacă aparatul este utilizat 
cu supapa blocată în 
poziția greșită, ar putea 
scăpa aburii.

 corect                        greșit 

Inel de etanșare
Se scoate și se spală cu grijă 
după fiecare utilizare.

Senzor de temperatură 
Controlează temperatura în timpul gătirii 
și al încălzirii. Stabilește, de asemenea, 
dacă vasul de gătit este în interiorul 
multicookerului.

PĂRȚILE INTERIOARE ALE MULTICOOKERULUI
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5. Rozeta regulatorului de presiune 

7. Capacul regulatorului de presiune 

arc

2. Capac multicooker 

1. Piuliță

corp

siguranță

duză

4. Duză și corp

3. Clema duzei

6. Divizor de vapori

Capacul și regulatorul de presiune trebuie 
demontate și curățate periodic.
Pentru asamblarea corectă vedeți figura 
alăturată.
Dacă se încălcă ordinea de asamblare și 
piesele se îmbină greșit, în timpul funcționării 
aparatul se poate deteriora sau se pot 
întâmpla accidente.
Este periculos să utilizați multicookerul dacă 
unele dintre componente sunt deteriorate. 
Întrerupeți utilizarea dispozitivului și contactați 
un centru de service autorizat OURSSON 
pentru a înlocui piesele deteriorate.
Toate părțile capacului și corpului 
regulatorului de presiune pot fi spălate cu apă. 
Este necesar ca periodic să le demontați și să 
le spălați.

CAPACUL ȘI REGULATORUL DE PRESIUNE
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Ansamblarea se efectuează în ordinea 
următoare:

1.  Introduceţi regulatorul de presiune în 
orificiul din capac şi strângeţi piuliţa. Fixați 
regulatorul de presiune. (fig. 1)

2.  Rotiţi şi blocaţi regulatorul de presiune. Rotiţi 
astfel încât adâncitura de pe el să coincidă cu 
partea indicată în figură cu o săgeată mică. 
(fig. 2)

3.   Amplasaţi indicatorul nivelului de presiune 
suprapunând partea interioară proeminentă 
a acestuia cu adâncitura racordului, după 
cum este indicat în figură. Strângeţi-l până 
când se fixează. (fig. 3)

4.  Fixaţi capacul regulatorului de presiune, 
strângându-l uşor şi rotindu-l în direcţia 
acelor de ceasornic.

ATENȚIE! Nu scoateți garniturile 
de cauciuc atașate 
fiecărei piese pentru 
a evita pierderea lor. 
Lipsa lor poate duce la 
pierderi de abur.

MONTAREA REGULATORULUI DE 
PRESIUNE

1

2

3
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1.  Supapa de control a presiunii se află pe 
partea interioară a capacului. Pentru a scoate 
dispozitivul trageți de el ușor în direcția 
săgeții.

2.  Dispozitivul este scos. 

3.  Apăsați cu degetul pe axul proeminent în 
direcția săgeții.

4.  Dispozitivul are pinul în interior.

5.  Introduceți dispozitivul în orificiul din capac 
și atașați-l.

6.  Dispozitivul este instalat corect.

Dacă supapa de control al presiunii nu este în 
poziția corectă, vor ieși aburul și o parte din 
căldură.
Dacă dispozitivul este în poziție incorectă, 
înainte de utilizare este necesar să îl demontați 
așa cum se vede în figură și să-l puneți în pozitia 
corectă. Dacă aburul continuă să iasă, contactați 
un centru de service autorizat OURSSON.
Când dispozitivul este utilizat o perioadă lungă 
de timp unele părți se pot uza treptat.
Se recomandă ca la fiecare 6 luni sau 1 an să 
inspectați și să înlocuiți piesele uzate.

DEMONTAREA SI MONTAREA SUPAPEI DE 
CONTROL AL PRESIUNII

1 4

52

3 6



INTRODUCERE

25

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Buton STARTButon ÎNCĂLZIRE

Buton MENIUButon SETĂRI

Ecran LCD

Buton TIMERButon +

Buton STOP/ANULAREButon -

PANOUL DE COMANDĂ
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Buton ÎNCĂLZIRE  
Când apăsați se încălzesc alimentele.

Buton SETĂRI 
Fiecare apăsare pune la dispoziție schimbarea 
unuia din urmatorii parametri: minute, 
ore, temperatură sau timp pentru pornirea 
întârziată. 

Butoanele + și - 
Fiecare apăsare scurtă crește sau scade 
valoarea parametrului cu o unitate.

În timp ce țineți apăsat butonul, obțineți o 
continuă schimbare a parametrului.

Unități: pentru ore - o oră, pentru minute - un 
minut, pentru temperatură - 1˚C.

Buton START 
Apăsați pentru a porni programul selectat.

Buton MENIU 
Apăsați pentru a selecta programul de gătit.

Buton TIMER 
Permite pornirea întârziată.

Buton STOP/ANULARE 
Apăsați pentru finalizarea oricărui program.
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Ecranul LCD

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Se afișează programele de gătit.

Se indică modul ÎNCĂLZIRE.

Se indică pornirea întârziată. 

Se indică temperatura în timpul funcționării. 

Se indică procesul de gătire și modul 
MENȚINEREA CĂLDURII.

Se indică: 
• timpul până la sfârșitul 
procesului de gătit;
• cu cât timp întârzie pornirea;
• de cât timp are loc încălzirea.

Friptură

Aburi

Tocană

Fierbere

Prăjire

Sos

Cereale

Chiftele

Coacere

Băuturi

Iaurt

La
alegere

Afișajul în modul de așteptare
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2. Ecranul va afișa cifrele pentru timpul stabilit 
în mod implicit. Cifrele minutelor apar și 
dispar în mod repetat.

3. Pentru a începe să gătiți apăsați butonul 
START. Display-ul afișează timpul rămas 
pentru gătit (numărătoarea inversă cu 
unități de 1 minut) și temperatura în vasul 
de gătit.

1. Apăsați tasta MENIU pentru a selecta 
programul de gătit dorit.

Friptură

Tocană

Fierbere

Prăjire

Aburi

Sos

Cereale

Chiftele

Coacere

Băuturi

Iaurt

    La 
alegere

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Timer

Clipește

Friptură

Tocană

Fierbere

Prăjire

Aburi

Sos

Cereale

Chiftele

Coacere

Băuturi

Iaurt

    La 
alegere

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Timer

Clipește

Friptură

Tocană

Fierbere

Prăjire

Aburi

Sos

Cereale

Chiftele

Coacere

Băuturi

Iaurt

    La 
alegere

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Timer

Clipește 
de 3 ori

Clipește

Gătire

SELECTAREA PROGRAMULUI 
DE GĂTIT
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ATENȚIE!  Modificarea temperaturii de 
gătit se poate face doar în 
modul LA ALEGERE.

5. Modificarea temperaturii  
După ce ați stabilit timpul de gătire, 
apăsați butonul SETĂRI. Afișajul indică 
temperatura implicită. Setați temperatura 
cu butoanele + și -. Pentru a porni 
programul, apăsați butonul START.

4. Modificarea timpului de gătit 
După ce ați selectat programul de gătit 
cifrele minutelor încep să apară și să dispară 
în mod repetat. Puteți crește sau descrește 
minutele cu butoanele + și - în trepte de 
1 minut. Pentru a modifica numărul de ore 
apăsați butonul SETĂRI.  
Cifrele orelor încep să apară și să dispară 

Friptură

Tocană

Fierbere

Prăjire

Aburi

Sos

Cereale

Chiftele

Coacere

Băuturi

Iaurt

    La 
alegere

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Timer

Clipește

în mod repetat, indicând faptul că 
acestea sunt disponibile pentru editare. 
Creșteți sau scădeți numărul de ore cu 
butoanele + și - în trepte de 1 oră. Pentru 
a porni programul, apăsați butonul START. 
Se afișează timpul rămas și temperatura 
din interior.

Tocană

Fierbere

Prăjire

Sos

Coacere

Băuturi

Iaurt

    La 
alegere

Setări

Start

Meniu

Timer

Încălzire

Stop/Anulare

Sos

Coacere

Băuturi

Iaurt

    La 
alegere

Clipește
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3. În modul MENȚINEREA CĂLDURII apare 
pe ecran temperatura setată. Pentru a 
vedea temperatura actuală, este necesar să 
apăsați butonul SETĂRI. După următoarea 
apăsare, ecranul revine la temperatura 
setată.

2. Modificarea temperaturii în modul 
MENȚINEREA CĂLDURII 
Setați temperatura dorită cu tastele + 
și - cu intervalul de la 60˚C până la 80˚C. 
Temperatura selectată se setează fără a 
apăsa alte butoane.

1. După finalizarea programelor de gătit 
FIERBERE, PRĂJIRE, CEREALE și BĂUTURI, 
aparatul se comută automat în modul 
MENȚINEREA CĂLDURII la temperatura 
implicită de 73˚C.

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Timer

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Timer

MODIFICAREA TEMPERATURII ÎN 
MODUL MENȚINEREA CĂLDURII
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4. Pentru a anula modul MENȚINEREA 
CĂLDURII apăsați butonul STOP/
ANULARE.

 Nivelul temperaturii va fi salvat, iar 
aparatul trece în modul de așteptare.

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer
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2. În acest moment timpul total (acesta 
reprezintă timpul până la pornire adunat 
cu timpul de preparare propriu-zisă) este 
setat implicit la 8 ore. Timpul de preparare 
propriu-zisă a alimentelor este în funcție de 
programul selectat. 

3. Setarea timpului total de preparare
 De îndată ce apăsați butonul TIMER, 

pe afișaj apare timpul total după care 
mâncarea va fi gata preparată. Cifrele 
clipesc, ceea ce înseamnă că ele pot fi 
modificate. Pentru a mări sau a micșora 
timpul total apăsați butoanele + și –.

 Puteți să modificați timpul total în ore de 

1. Pentru a comuta la pornire întârziată, apăsați 
butonul TIMER.  
Apăsați butonul MENIU pentru a selecta 
programul dorit. Acesta va începe să 
clipească.  
Pornirea întârziată este posibilă numai 
pentru programele: FIERBERE, PRĂJIRE, 
CEREALE și BĂUTURI.

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Clipește

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Clipește

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Clipește

PORNIREA ÎNTÂRZIATĂ
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4. Setarea timpului de preparare 
 propriu-zisă 

Pentru a modifica timpul de preparare 
propriu-zisă, apăsați butonul SETĂRI o 
dată. Pe ecran se afișează timpul prestabilit. 
Cifrele minutelor clipesc. Măriți sau micșorați 
numărul de minute cu butoanele + și – în 
trepte de 1 minut. Dacă apăsați butonul 

SETĂRI încă o dată, cifrele pentru ore 
încep să clipească, indicând faptul că 
acestea sunt disponibile pentru modificare.  
Măriți sau micșorați orele cu butoanele   
+ și – în trepte de 1 oră.

la 1:00 la 8:50 cu trepte de 10 minute. 

 Timpul poate fi schimbat:
• imediat după ce apăsați butonul TIMER;
• imediat după alegerea programului dorit;
• în orice moment dacă apăsați de 3 ori 

butonul SETĂRI.

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Clipește
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6. Procesul de preparare propriu-zisă a măncarii 
va începe înainte de finalul timpului total cu 
numarul de ore și minute setate la începutul 
programului.

7. Dacă multicookerul este în așteptare și 
apasați butonul SETĂRI, pe display se va 
afișa timpul setat. După 3 secunde, ecranul 
va reveni la numărătoarea inversă.

5. După ce toți parametrii necesari sunt setați 
(modul de pornire întârziată, timpul după 
care alimentele vor fi gata, programul și 
timpul de preparare propriu-zisă), apăsați 
butonul TIMER sau START. Pe ecran va 
începe numărătoarea inversă.

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

Clipește

Clipește 
de 3 ori

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere

Tocană

Aburi

Încălzire

Setări
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Setări
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Meniu
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Timer
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8. Număratoarea inversă a timpului total, 
după care alimentele trebuie să fie gata, 
începe de la apăsarea butonului START 
și durează până la sfârșitul procesului de 
preparare.

 Exemplu: Acum e ora 7:00, setați timpul 
total de 8 ore (la ora 15:00 alimentele vor 
fi gata) și timpul de preparare de 2 ore. Cu 
2 ore înainte de expirarea timpului total, 
adică la ora 13:00, va începe prepararea 
alimentelor.

ATENȚIE!  Nu utilizați pornirea întârziată 
în cazul în care rețeta include 
ingrediente perisabile.

Friptură

La 
alegere

Iaurt

Băuturi

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Prăjire

Fierbere
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Aburi

Încălzire

Setări

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

   3 sec
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1 Apasând o dată tasta ÎNCĂLZIRE în modul 
așteptare se include imediat încălzirea, fără 
alte setări suplimentare.  
Pe ecran se afișează timpul implicit de 30 
de minute. Începe numărătoarea inversă.

2. Modificarea timpului în modul 
ÎNCĂLZIRE. 
Creșterea sau reducerea timpului de 
încălzire se realizează cu butoanele + și –. 
Intervalele de timp disponibile sunt de la 
1 minut la 1 oră în trepte de 5 minute.

3. La sfârșitul procesului de încălzire, veți 
auzi un semnal sonor, iar pe display va 
apărea mesajul End.  
La sfârșitul programelor FIERBERE, PRĂJIRE, 
CEREALE și BĂUTURI aparatul de gătit se 
comută automat în modul MENȚINEREA 
CĂLDURII (alimentele rămân calde).  
În această situație butonul ÎNCĂLZIRE 
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alegere
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MODUL ÎNCĂLZIRE
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nu funcționează. Pentru a comuta la  
ÎNCĂLZIRE, opriți modul MENȚINEREA 
CĂLDURII apasând butonul STOP/
ANULARE, apoi apasați butonul  
ÎNCĂLZIRE. 

La 
alegere

Iaurt

Coacere

Chiftele

Cereale

Sos

Fierbere

Tocan

Aburi

Start

Meniu

Stop/Anulare

Timer

 Numărul de ore rămas până la 
finalizarea programului va fi afișat în 
partea de sus a săgeții, iar minutele 
în partea de jos, conform imaginii 
următoare.

PROGRAMUL IAURT
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DESTINAȚIA PROGRAMELOR DE GĂTIT 

Program Recomandări

ABURI Gătire la aburi. Presiunea trebuie setată la 1 pentru a preveni evaporarea rapidă a lichidului. 

PRĂJIRE Se recomandă în primele 8-10 minute să încălziți vasul de gătit fără alimente și fără capac, apoi se adaugă ulei sau grăsimi. În 
continuare se adaugă produsele conform rețetei.

FIERBERE Se gătesc ciorbe și supe. Presiunea se setează la 1 sau mai mult.

COACERE Se gătesc prăjituri, checuri și alte produse de panificație.

TOCANĂ

Feluri de mâncare cu rețete oferite în cartea de bucate.

SOS

FRIPTURĂ

CEREALE

CHIFTELE

BĂUTURI

IAURT

LA ALEGERE Setări personalizate. Stabiliți timpul de preparare și temperatura.
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Multicookerul oferă utilizatorului posibilitatea 
să folosească presiunea în procesul de gătire. 
Presiunea poate fi creată în orice moment al 
gătirii: la început, înainte de a apăsa butonul 
START, în momentul când apare o evaporare 
puternică, sau orice alt moment.
Puteți alege oricare dintre cele 3 niveluri de 
presiune:
 • nivelul 1 – 0,3 kg/cm²;

 • nivelul 2 – 0,5 kg/cm²;
 • nivelul 3 – 0,7 kg/cm².

Presiunea poate fi folosită:
 • pentru a accelera procesul de gătire
 (nivelurile 2 și 3); 
 • pentru a opri zgomotul de aburi 
 (nivelul 1); 
 • pentru a preveni evaporarea
 lichidului (nivelul 1).

Vă rugăm să rețineți că pentru unele programe 
se recomandă utilizarea presiunii, dar decizia este 
la latitudinea utilizatorului.

GĂTIREA SUB PRESIUNE
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DESCRIEREA PROGRAMELOR DE GĂTIT

Program Friptură Aburi Tocană Fierbere Prăjire Sos Cereale Chiftele Coacere Băuturi Iaurt La alegere

Timp de gătire implicit
(ore:minute)

1:00 1:00 0:40 0:40 0:40 0:20 0:40 0:30 1:00 1:00 1:00 0:10

Setarea 
timpului de gătit

de la 40 
min  

până la 
12 ore 
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore  
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore  
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 
59 min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 59 

min

de la 10 
min  

până la 
12 ore 59 

min

de la 60 
min  

până la 
48 ore

de la 10 
min până la 

12 ore
59 min

Setarea 
temperaturii de gătit

50 - 130°C,  
implic. 
120°C

Setarea pornirii întârziate,  
implicit 8 ore

de la 1 
oră până 
la 8 ore 
50 min

de la 1 
oră până 
la 8 ore 
50 min

de la 1 
oră până 
la 8 ore 
50 min

de la 1 
oră până 
la 8 ore 
50 min

Funcția MENȚINEREA 
CĂLDURII

12 ore 12 ore 12 ore 12 ore
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Conectați aparatul în rețeaua electrică. Acesta 
este acum în modul de așteptare.
Dacă o rețetă necesită încălzirea, se încălzește 
vasul de gătit gol. Ingrediente se adaugă în 
momentul indicat în rețetă.

ATENȚIE! Vasul de gătit gol se încălzește 
întotdeauna cu capacul închis 
și nu mai mult de 10 minute.

Dacă nu este necesară încălzirea, ingredientele 
se pun în vasul de gătit înainte de selectarea 
programului.
Volumul total de apă și alimente nu trebuie 
să depășească nivelul MAX din interiorul 
vasului nici în momentul încărcarii, nici în 

timpul procesul de preparare. Luați în calcul 
posibilitătea de creștere a volumului unor 
ingrediente. 
Dacă prepararea are loc sub presiune, 
capacul trebuie închis și regulatorul de 
presiune trebuie setat în poziția dorită. În 
toate celelalte cazuri, prepararea poate 
avea loc cu capacul închis sau fără capac la 
alegerea utilizatorului
Dacă bucatele trebuie gătite la o anumita oră, 
apăsați butonul TIMER, vedeți continuarea la 
pagina 32.
Dacă doriți să încălziți mâncarea, apăsați 
butonul ÎNCĂLZIRE, vedeți continuarea 
la pagina 36. Pentru a găti în alte situații 
vedeți pagina 38. 
La expirarea timpului de preparare termică veți 
auzi un semnal sonor și pe display se va afișa 
un mesaj care atenționează că procesul de gătit 
s-a terminat sau că aparatul a trecut în modul 
MENȚINEREA CĂLDURII.

Pentru a opri programul apăsați butonul 
STOP/ANULARE. Unitatea va intra în modul 
de așteptare. Dacă ați gătit cu presiune 
capacul este blocat. Pentru a scoate capacul 
rotiți mănerul regulatorului de presiune la 
poziția        (în această poziție presiunea este 
0). 

PROCEDURA DE PREPARARE 
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Problema Cauza posibilă Soluții

Mâncarea nu este gătită. • Cablul de alimentare al multicookerului nu 
este conectat la priză.
• S-a produs o pană de curent în timpul 
gătirii.
• A fost apăsat butonul STOP/ANULARE în 
timpul gătirii.

Introduceți cu grijă cablul de alimentare în priză.
În cazul unei pene de curent lungi reporniți              
multicookerul. 
Nu apăsați butonul STOP/ANULARE în timp ce gătiți.

Capacul nu se deschide la finalul 
programului de gătit.

• Indicatorul de presiune este ridicat. Rotiți mânerul regulatorului de presiune în sensul opus 
acelor de ceas. Așteptați sa iasă aburul, apoi deschideți 
capacul.

Apare condens pe display-ul LCD. • Există apă pe suprafața exterioară sau în 
interiorul multicookerului.
• A pătruns apă în interiorul capacului.

Ștergeți apa și uscați aparatul înainte de utilizare.               
Condensul va disparea în timp.
Curățați și uscați capacul.

Aburul iese de sub capac. • S-a rupt inelul de etanșare.
• Corpuri străine.
• Vasul de gătit sau capacul sunt deformate. 

• Supapa regulatorului de presiune este 
deschisă (pag. 21).

Înlocuiți inelul de etanșare.
Curățați marginea multicoookerului care vine în contact 
cu capacul.
Dacă folosiți alte vase în multicooker, se poate deforma 
rezervorul principal.
Puneți supapa în poziția corectă (pag. 23).
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Problema Cauza posibilă Soluții

Prin regulatorul de presiune curge 
apă.

• Vasul de gătit este prea plin. Volumul total de apă și alimente nu trebuie să depășească 
nivelul MAX din interiorul vasului nici în momentul 
încărcarii, dar nici în timpul procesul de preparare.

Display-ul LCD afișează • Senzorul de temperatură nu funcționează. Contactați un centru de service autorizat.

În timpul funcționării se aud 
clicuri.

• Zgomotul este făcut de releul care 
controlează procesul de gătire.
• Apa a pătruns în interiorul                  
multicookerului sub vasul de gătit.

Este posibil să se audă click-uri în timpul gătirii.

Eliminați apa și ștergeți interiorul multicookerului. 

Display-ul LCD afișează • Vasul de gătit lipsește. Fără vasul de gătit multicookerul nu funcționează. Puneți 
vasul de gătit în multicooker. 
La încălzirea vasului de gătit gol închideți cu capac.

Este necesar mai mult timp pentru 
a găti alimentele.

•  Verificați calitatea ingredientelor. Reporniți programul de gătit și setați timpul de gătit 
mai mare (timpul de preparare poate varia în funcție de 
ingrediente).

Funcția ÎNCĂLZIRE
nu funcționează.

• Verificați dacă multicookerul este în modul 
de menținere a căldurii.

Apăsați butoanele STOP/ANULARE apoi ÎNCĂLZIRE.
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere maximă 1200 W

Alimentare electrică ~ 220 V; 50 Hz

Presiune 68,6 kPa

Capacitatea vasului de gătit 5 l

Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice I

Dimensiuni 304 x 330 x 300 mm

Masă 5,7 kg
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Inelul de etanșare
Scoateți inelul de etanșare din capac și spălați-le 
separat sub jet de apă.
În cazul în care apa rămâne în interiorul 
capacului, în timpul gătitului ar putea ieși vapori 
de apă.
Toate părțile capacului pot fi spălate cu apă, dar 
înainte de utilizare, ștergeți-le astfel încât să fie 
uscate.

Vasul de gătit
Pentru a nu deteriora suprafața vasului, nu 
utilizați cârpe dure, perii metalice sau alte 
materiale abrazive.
Spălați recipientul cu apă caldă folosind un 
detergent slab. Apoi clătiți-l bine și ștergeți-l.

ATENȚIE! Înainte de curățare 
asigurați-vă că 
multicookerul nu este în 
priză și este rece.

 Nu pulverizați sau udați 
interiorul. Nu utilizați 
soluții puternice de 
curațat pe bază de 
petrol sau solvenți 
pentru a curăța aparatul. 

 Curățarea insuficientă 
a multicookerului 
poate duce la mirosuri 
neplăcute.

CURĂTARE ȘI INTREȚINERE
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Interiorul
În cazul în care în interior sunt firmituri sau 
obiecte străine, scoateți-le. Ștergeți cu o cârpă 
umedă cu grijă senzorul de temperatură și placa 
de încălzire. Apoi ștergeți cu o cârpă uscată. 
Ștergeți suprafața exterioară a vasului de gătit 
și partea de jos a vasului de gătit înainte de 
a-l introduce în aparat. Obiectele străine sau 
lipicioase care aderă la senzorul de temperatură 
sau placă de încălzire pot duce la măsurarea 
incorectă a temperaturii și, în consecință, la risc 
de incendiu.

Jgeabul pentru apă
Jgheabul preia umiditatea care apare în timpul 
funcționării multicookerului. Ștergeți-l cu o 
cârpă moale.
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Orificiile pentru ieșirea vaporilor de apă
După utilizare, scoateți capacul regulatorului 
de presiune rotindu-l în sensul acelor de 
ceasornic. Spălați-l cu un burete cu detergent 
de vase.

ATENȚIE! Nu atingeți interiorul 
multicookerului și nu-l 
curățați imediat după 
preparare sau încălzire. 
Acest lucru poate duce la 
arsuri. 

NOTĂ!     Toate părțile regulatorui 
de presiune pot fi spălate 
cu apă.



ALTELE

48

Compania OURSSON își exprimă aprecierea către dumneavoastră pentru alegerea produselor noastre. Am făcut tot posibilul ca acest produs să corespundă 
nevoilor dumneavoastră și calitatea sa fie în conformitate cu cele mai înalte standarde europene. Dacă produsul dumneavoastră OURSSON va avea nevoie de 
întreținere, vă rugăm să sunați la unul din centrele de service autorizate. O listă completă a centrelor de service și adresele lor exacte pot fi găsite pe site-ul www.
oursson.ro, precum și prin telefon la numărul pentru asistență OURSSON.
 
Dacă aveți întrebări sau probleme cu produsele OURSSON, vă rugăm să ne contactați în scris prin e-mail la info@oursson.ro sau prin poștă 
la adresa: Str. Avram Iancu Nr. 48A, Sc. B, Ap. 16, Brașov. Telefon: 0368 414 600, 0731 164 000, 0752 189 186, 0800 080 200 (apel gratuit din 
rețelele: Orange, Vodafone, Cosmote, Romtelecom).

Condiții de garanție OURSSON:
1.  Garanția OURSSON este furnizată de OURSSON. Se aplică numai pentru modelele destinate și distribuite pe teritoriul României, care sunt
 dobândite în Romania, au fost certificate în conformitate cu standardele din țară.

2.  Garanția OURSSON este în conformitate cu legislația în vigoare pentru a proteja drepturile consumatorilor. Garanția este reglementată 
de legile țării în care este furnizat produsul și este valabilă numai atunci când produsul este utilizat exclusiv pentru uz casnic. Garanția 
OURSSON nu se aplică utilizării în scop comercial.

SERVICE
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3.  Perioada de garanție a produselor marca OURSSON:

4.  Garanția OURSSON nu se aplică la piesele care au o uzură obișnuită, în cazul în care înlocuirea lor este prevăzută de proiectare:
 • baterii;
 • ambalaj, accesorii pentru transport și montaj, documentația ce însoțește produsul.

5.  Garanția nu se aplică în cazul defectelor cauzate produsului ca urmare a încălcării instrucțiunilor de utilizare, depozitare sau de transport, acțiunii unor terțe 
părți sau de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele cazuri:

Denumire Durata medie de utilizare Perioada de garanție

Cuptor cu microunde, mașină de facut pâine, plită cu inducție 60 luni 24 luni

Multicooker, procesor de bucătărie, fierbător, blender, mixer, mașină de 
tocat carne, prăjitor de pâine, storcător 60 luni 24 luni

Cântar de bucătărie 60 luni 24 luni
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• În cazul în care defectul produsului este rezultatul manipulării neglijente, utilizării greșite, încălcării instrucțiunilor de utilizare prevăzute în 
manualul de instrucțiuni, inclusiv ca urmare a expunerii la temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau praf, urme de deschidere 
a incintei și/sau de autoreparare, nepotrivire a parametrilor curentului electric, dacă există în interiorul produsului lichide, insecte sau alte 
corpuri străine, substanțe și utilizarea pe termen lung a produsului la limita performanțelor sale.

• În cazul în care defectul produsului este rezultatul încercării neautorizate de a testa produsul sau de a face orice modificări de design sau 
software, inclusiv servicii de reparații sau întreținere neautorizate de OURSSON.

• În cazul în care defectul produsului este urmare a utilizării de echipamente, accesorii, piese de schimb de calitate proastă sau neconforme.

6.  Defectele produsului apărute în perioada folosirii sunt reparate de service-urile autorizate. În perioada de garanție, repararea defectelor este 
gratuită la prezentarea certificatului de garanție și a actelor care confirmă faptul și data contractului de cumpărare cu amănuntul (factură și bon 
fiscal/chitanță). Trebuie să fie luate în considerare următoarele:
• Configurarea și instalarea produsului, descrisă în manualul de utilizare, nu este inclusă în domeniul de aplicare al garanției OURSSON și pot fi 

efectuate de către utilizator sau de către personalul din service-uri autorizate, fiind un serviciu cu plată.
• Lucrările de întreținere (curățarea și lubrifierea componentelor, schimbul de consumabile și materiale etc.) sunt efectuate cu plată.

7.  OURSSON nu este răspunzător pentru daunele cauzate direct sau indirect de produse oamenilor, animalelor de companie, proprietăților, în 
cazul în care au avut loc ca urmare a nerespectării regulilor și condițiilor de utilizare, depozitare, transport sau instalare a produsului, acțiuni 
intenționate sau neglijente ale utilizatorului sau terților.
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8.  Datorită îmbunătățirii permanente a designului, produsele și unele caracteristici tehnice se pot modifica fără o notificare prealabilă a 
producătorului.
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Utilizarea produselor
1.  Durata de viață stabilită de OURSSON pentru produse este valabilă numai în cazul în care utilizarea lor este exclusiv în condiții de uz casnic, precum 

și în condiția respectării instrucțiunilor de utilizare, depozitare și transport. În condiția manipulări atente a produselor și respectarea normelor de 
funcționare, durata reală de utilizare poate depăși durata medie de utilizare stabilită de OURSSON.

2.  La sfârșitul duratei medii de utilizare a produsului, trebuie să contactați un service autorizat pentru întreținerea de rutină a produsului. Lucrările  
de întreținere și service vor fi efectuate cu plată.

3.  OURSSON nu recomandă utilizarea produselor la sfârșitul duratei medii de utilizare fără o verificare la un centru de service autorizat, deoarece în 
acest caz, produsul poate fi periculos pentru viața, sănătatea sau proprietatea consumatorului.

Reciclarea produselor
Produsele nu pot fi aruncate împreună cu resturile menajere. Trebuie depuse la centre pentru reciclare a echipamentelor electrice și 
electronice în conformitate cu legislația română. Prin reciclarea acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale și prevenirea 
deteriorării mediului și sănătății. Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați 
biroul local de eliminare a deșeurilor menajere. 
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ATENȚIE!   Pentru a evita confuziile, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și condițiile de garanție, verificați corectitudinea 
certificatului de garanție. Certificatul de garanție este valabil numai în cazul în care este completat în mod corect și clar: modelul, 
numărul de serie, data achiziționării, ștampila și semnătura vânzătorului, semnătura clientului. Numărul de serie si modelul 
produsului trebuie să corespundă cu certificatul de garanție. La nerespectarea acestor condiții, precum și în cazul în care informațiile 
din certificatul de garanție sunt modificate sau șterse, certificatul devine nul.

Data fabricării
Fiecărui produs îi este atribuit un număr de serie unic în formă alfanumerică dublat de codul de bare care conține următoarele informații: numele 
grupului de produse, data fabricării, numărul de serie al produsului.
Numărul de serie este amplasat pe panoul din spate al produsului, pe ambalajul și în certificatul de garanție.
1  Primele două litere - grupul de produse (multicooker – MP)
2  Primele două cifre - anul fabricării
3  Următoarele două cifre - săptămâna fabricării
4  Ultimele cifre - numărul de serie al produsului



OURSSON oferă prin telefon sprijin și informare în România. Operatori profesioniști vor răspunde rapid la orice întrebare. Aveți 
posibilitatea să vă adresați pentru recomandări despre instalare și conectare, să vă informați despre promoții și tombole organizate de 
companie, precum și în legătură cu activitatea companiei pe teritoriul României.
Doriți să puneți întrebări? Sunați-ne, vă putem ajuta!
Telefon: 0368 414 600, 0731 164 000, 0752 189 186, 0800 080 200 (apel gratuit)
Program de lucru: luni-vineri 9.00-18.00.
Acest manual este protejat în temeiul legislației române și europene de legea dreptului de autor. Orice utilizare neautorizată, inclusiv 
copiere, imprimare și distribuție, fără limitare la acestea, implică utilizarea de răspundere civilă în conformitate cu legislația în vigoare.
Contact
1. Producător - OURSSON, Utokuay 39, 8008 Zurich, Elveția.
2. Importator exclusiv pentru România - Silverzone Online SRL, Str. Avram Iancu Nr. 48A, Office 16B, Brașov, România, 500086, e-mail: 
info@oursson.ro.

OURSSON
FabRICat ÎN ChINa
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