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RECOMANDĂRI   
•	 Înainte	să	utilizați	aparatul,	vă	rugăm	să	citiți	manualul.	
După	lectură,	păstrați-l	pentru	o	utilizare	viitoare.

•	 Toate	ilustrațiile	din	acest	manual	sunt	reprezentări	
schematice	ale	unor	obiecte	reale,	care	pot	fi	diferite	de	
imaginile	actuale.

•	 Despachetați	aparatul	și	înlăturați	ambalajul.	Ștergeți	
suprafețele	exterioare	și	interioare	cu	o	cârpă	uscată,	
fără	a	folosi	agenți	de	curățare.

Când porniți aparatul pentru prima dată, se 
poate simți ușor un miros de ars, emis în timpul 
primei încălziri a elementului de încălzire a 
aparatului. La următoarele utilizări, acest miros 
va dispărea.

Capacul poate fi deschis numai atunci când 
aveți nevoie să adăugați diferite ingrediente și 
numai atunci când auziți un semnal sonor. Când 
este pornit, nu deschideți capacul și nu scoateți 
cuva pentru pâine.

Funcționarea acestui aparat nu implică folosirea 
forței fizice, deoarece acest lucru poate duce la 
deteriorarea produsului din vina utilizatorului.

•	 Nu	scufundați	cuva	pentru	pâine	în	apă.
•	 Aveți	grijă	când	manevrați	cuva,	orice	deteriorare	poate	
duce	la	defectarea	aparatului.	

•	 Pentru	a	scoate	lama	de	frământare	mai	ușor,	umpleți	
cuva	cu	apă	și	așteptați	10-20	de	minute.	Scoateți	cu	
grijă	lama	de	frământare	și	apoi	spălați	cuva	cu	un	burete	
moale	și	lăsați-o	să	se	usuce.

•	 Nu	folosiți	obiecte	dure,	cuțite	sau	furculițe	pentru	a	
scoate	pâinea	din	cuvă.	Dacă	pâinea	se	scoate	greu,	
lăsați	cuva	să	se	răcească	5-10	minute.	După	aceea	
folosiți	mănuși	pentru	a	scutura	cuva	de	câteva	ori.	Țineți	
mânerul	astfel	încât	să	nu	atingeți	pâinea.

RO

La utilizarea aparatelor electrice trebuie să se respecte 
următoarele măsuri de precauție:
• Utilizați dispozitivul conform manualului de 

instrucțiuni.
• Instalați aparatul pe o suprafață stabilă.
• Folosiți doar instrumentele incluse cu unitatea.

• Pentru a diminua riscul de electrocutare, nu 
introduceți cablul în apă sau alte lichide. În cazul 
în care apa pătrunde în interiorul aparatului, 
contactați un centru de service autorizat 
OURSSON.

• Sursa de curent şi voltajul trebuie să corespundă cu 
datele de pe plăcuţa produsului.

• Nu folosiți aparatul în zone în care aerul poate 
conține vapori ale unor substanțe inflamabile.
• Nu încercați să desfaceţi aparatul fiindcă există 

pericol de electrocutare. Dispozitivul se poate 
defecta și se anulează garanția producătorului. 
Pentru reparații și întreținere contactați un centru 
de service autorizat al produselor OURSSON.

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

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

• Fiţi atenţi şi precauţi la utilizarea aparatului în 
preajma copiilor.

• Nu atingeți suprafețele fierbinți, deoarece acest lucru 
poate provoca leziuni.

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

• Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste 
margini ascuțite sau să atingă suprafețe încălzite.

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

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

• După utilizare, scoateți dispozitivul din priză.
• Protejați aparatul de lovituri, căderi, vibrații și alte 

șocuri mecanice.
• Înainte de curățare sau schimbarea accesoriilor, 

asigurați-vă că aparatul este scos din priză.
• Nu utilizați aparatul în aer liber.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către 

copii sau de către persoanele cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite 
de experiență și cunoștințe. Însă pot utiliza 
produsul numai sub supravegherea unei persoane 
responsabile pentru siguranța lor sau după instruirea 
cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului.

• Acest produs este destinat numai pentru utilizare la 
domiciliu.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit de către un specialist la 
centrul de service autorizat de OURSSON.

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

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ, Fig. А

• Folosiți numai instrumentele incluse cu unitatea.
• Nu curățați aparatul cu agenți de curățare abrazivi 

sau detergenți puternici (alcool, benzină etc.). Pentru 
a curăța carcasa este permis să folosiți o cantitate 
mică de detergent obișnuit. 
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SET PRODUSE
Mașină	de	pâine	..................................................................1	buc.
Cuvă	pentru	pâine	..............................................................1	buc.
Lamă	de	frământare	...........................................................1	buc.
Lingură	gradată	...................................................................1	buc.
Vas	gradat	..............................................................................1	buc.
Manual	de	instrucțiuni	......................................................1	buc.

PĂRȚI COMPONENTE, Fig. B
Capac
Cuvă pentru pâine

Afișaj
Carcasă
Panou	de	control
Vas	gradat	(200	ml)
Lingură	gradată	(5g/	15g)
Lamă	de	frământare

Cantitatea maximă de făină, care poate fi plasată 
în cuva de pâine, nu trebuie să depășească 450 
de grame. Cantitatea maximă de drojdie este de 
8 grame.

• Când programul este complet, apăsați butonul   
pentru a opri programul, deconectați aparatul și lăsați-l 
să se răcească complet. Apoi, scoateți toate firimiturile, 
făină sau alte resturi de murdărie cu un burete umed sau 
o cârpă.

• Mașina de pâine este concepută pentru coacerea pâinii 
cu greutatea de cel mult 750 de grame.

• Fiți atenți atunci când utilizați cuva pentru pâine. Cuva se 
scoate de mâner în sus, nu se întoarce și nu se scutură. 
Dacă din anumite motive cuva a fost deteriorată sau 
afectată, activitatea senzorilor de temperatură poate fi 
compromisă.

UTILIZARE, Fig. C 

Butonul  (Fig. С-5) 
Selectarea greutății. Pentru a selecta mărimea pâinii: 
M - medium (medie), L - large (mare).
Indicator al mărimii  (Fig. С-8)
Când apăsați butonul  se va afișa , care indică 
parametrul selectat. 
Butoanele   (Fig. С-6)
Pentru a seta timpul de coacere întârziată și pentru a seta 
timpul în modul «BAKE». O apăsare înseamnă 10 minute.  
Butonul   (Fig. С-7)
Start/Stop, porniți, opriți programul sau timpul. Pentru a 
anula selecția sau programul, apăsați și țineți apăsat câteva 
secunde.

Apăsați butonul  din panoul de control, pentru a selecta 
programele de coacere, frământare sau dulceață: BASIC, 
FRENCH, DIET, KULICH, QUICK, BAKE, PIZZA, PASTA, 
DOUGH, JAM.

PROGRAME 

Înainte să tăiați pâinea asigurați-vă că lama de 
frământare nu e lăsată în pâine. 

Acoperirea anti-aderentă a cuvei își poate schimba 
culoarea atunci când este expusă la umiditate și 
abur, dar acest lucru nu va afecta performanța.

Când aparatul funcționează, nu încercați să 
scoateți cuva și nu o atingeți. Dacă este necesar, 
apăsați butonul    pentru a opri aparatul și 
deconectați-l.

Pentru a prepara o crustă moale și gustoasă 
selectați unul din aceste moduri .  

•	 Dacă	lama	de	frământare	este	înăuntru,	așteptați	să	se	
răcească	și	scoteți-o.	Aveți grjiă să nu vă ardeți, pentru că 
lama poate fi încă fierbinte.

•	 Depozitați	aparatul	cu	capacul	închis.

• Nu acoperiți aparatul cu un prosop sau șervețel atunci când 
este în funcțiune.

Afișaj  
Afișează numărul programului selectat (Fig. C-1) și timpul 
necesar să-l completeze (Fig. C-9).
Butonul  (Fig. С-3)   
Selectarea programului: 
BASIC, FRENCH, DIET, KULICH, QUICK, PIZZA, PASTA, 
DOUGH, JAM, BAKE 
(vezi rețete). 
Butonul   (Fig. С-4) 
Selectați culoarea crustei. Vă permite să coaceți pâinea cu 
o crustă deschisă, potrivită sau închisă la culoare. 
Indicarea culoarei crustei  (Fig. С-2) 
Când apăsați butonul    afișajul va arăta  , care indică 
parametrul selectat. 

DESCRIEREA PROGRAMELOR

Nr. 
Program Program Simbol 

Program Notă Timp de 
gătire

1 BASIC Potrivit pentru copt pâine albă și de secară din făină de copt. 2 ore. 
50 min.

2 QUICK (RAPID)
Folosit pentru coacerea rapidă a pâinii. Pâinea este mai 
densă, dar la fel de gustoasă. Programul este util, dacă ai 
puțin timp disponibil.

1 oră. 
15 min.
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DESCRIEREA PROGRAMELOR

Programe Basic Quick Diet French
Mărimea aluatului L M L M L M L M
Timpul de finalizare a programului 
(ore:minute) 2:50 2:48 1:15 1:04 3:30 3:28 3:20 3:18

Timer (ore) până la 
13

până la 
13 - - până la 

13
până la 

13
până la 

13
până la 

13
Încălzire (min) - - - - - - - -
Prima frământare (min) 10 10 12 11 11 11 14 14
Prima dospire (min) 20 20 - - 30 30 30 30
A doua frământare (min) 13 13 - - 15 15 12 12
A doua dospire (min) 25 25 - - 42 42 31 31
A treia dospire (min) 40 40 20 15 50 50 40 40
Coacere (min) 62 60 43 38 62 60 73 71
Pâine caldă (min) 60 60 60 60 60 60 60 60

Înainte de a utiliza programul 10, nu uitați să scoateți lama pentru frământare.

Urmați cu atenție ordinea de adăugare a ingredientelor 
în mașina de pâine. Drojdia trebuie să fie întotdeauna 
pusă în partea de sus și să fie uscată. Pentru dozare 
corectă, folosiți întotdeauna vasul gradat și lingura 
gradată care sunt incluse în setul de accesorii. Umpleți 
întotdeauna măsurile până la margini. La umplerea 
măsurilor nu presați conținutul. Dozarea corectă este 
cheia succesului. 

Toate ingredientele folosite pentru mașina de 
pâine trebuie să fie la temperatura camerei.

Nr. 
Program Program Simbol 

Program Notă Timp de 
gătire

3 DIET (Pâine 
integrală)

Vă permite să coaceți pâine din grâu integral. Util pentru 
cei care țin cont de greutatea lor și nu doresc să renunțe la 
pâinea proaspăt coaptă. Această pâine se coace mai încet 
și mai greu, dar conține mai multe substanțe nutritive și 
vitamine.

3 ore.
30 min.

4 FRENCH (Paine 
franțuzească)

Potrivit pentru rețete cu puțin zahăr, permite coacerea pâinii 
cu o crustă crocantă și miez aerat și fraged.

3 ore. 
20 min.

5 KULICH (Brioșe) Puteți coace brioșe, plăcinte cu brânză și pască. 3 ore. 
47 min.

6 DOUGH (Aluat) Prepararea aluatului clasic pentru diferite produse de 
panificație.

2 ore. 
05 min.

7 PASTA (Paste) Prepararea aluatului pentru paste, găluște, tăiței. 0 ore. 
20 min.

8 PIZZA Prepararea aluatului pentru pizza. 0 ore. 
45 min.

9 JAM  (Dulceață și 
gem)

Gemul este preparat la temperatura optimă fără a fi nevoie 
să amestecați.

1 oră. 
20 min.

10 BAKE (Coacere)
Folosit pentru coacerea prăjiturilor, pâinea din aluatul 
pregătit mai devreme sau pâinea necoaptă, care din 
anumite motive nu s-a copt destul.

De la 10 
min. până 
la 1 oră. 40 
min.
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Programe Kulich Dough Pasta Pizza Jam Bake
Mărimea aluatului L M - - - - -
Timpul de finalizare a programului 
(ore:minute) 3:47 3:45 2:05 0:20 0:45 1:20 0:10- 1:40

Timer (ore) până la 
13 până la 13 până la 13 până la 13 până la 13 - -

Încălzire (min) - - - 20 - - -
Prima frământare (min) 10 9 12 - 10 - -
Prima dospire (min) 20 20 23 - 12 15 -
A doua frământare (min) 18 18 15 - 8 - -
A doua dospire (min) 60 60 35 - - - -
A treia dospire (min) 60 60 40 - 15 65 -
Coacere (min) 59 58 - - - 65 0:10-1:40
Pâine caldă (min) 60 60 - - - - 60

Indicație de afișare atunci când se 
adaugă ingrediente suplimentare 3:11 3:10 1:20 - - - -

FĂINĂ 
Ingredientul principal pentru pâine, conține gluten (ajută 
pâinea să crească, îi oferă consistență). 
Făina de grâu e obținută prin măcinarea grâului. Tărâțele 
și semințele sunt eliminate prin procesare. Cea mai bună 
făină pentru copt este cea pe care scrie «pentru copt».
Făina integrală făcută din grâul integral. Pâinea din acestă 
făină este foarte utilă, dar necesită condiții speciale de 
coacere și crește mai puțin și este mai consistentă.
Făina de secară se obține prin măcinarea boabelor de 
secară. În comparație cu grâul, făina de secară are mai mult 
fier, magneziu și potasiu, care sunt esențiale pentru corpul 
uman. Cu toate acestea, conținutul de gluten este mai mic, 
astfel încât pâinea este mai densă și puțin crescută. Când 
coaceți pâinea de secară nu depășiți cantitatea de făină de 
secară din rețetă, aceasta poate duce la supraîncălzirea 
motorului.

DROJDIE USCATĂ 
Face aluatul să crească. Folosiți numai drojdie care nu 
are nevoie de fermentație (nu folosiți drojdie proaspătă 
sau drojdie uscată care necesită fermentație înainte de 
utilizare). În plus, se recomandă utilizarea drojdiei care 
acționează rapid. Când se utilizează drojdie împachetată, 
închideți imediat pachetul după utilizare, se păstrează în 
frigider, utilizați în perioada recomandată de producător.

APĂ 
Folosiți doar apă potabilă. Măsurați apa cu ajutorul vasului 
gradat.

LICHIDE

DROJDIE

INGREDIENTE USCATE

ALEGEREA INGREDIENTELOR

Făina trebuie să fie cântărită, apoi trece printr-o 
sită de saturație de oxigen pentru o calitate mai 
bună.

SARE 
Îmbunătățește gustul și intensifică efectul de creștere a 
aluatului. Pâinea poate lua dimensiuni mai mici și poate 
pierde gustul dacă sarea nu este luată în calcul.
GRĂSIMI
Adaugă aromă și savoare pâinii. Se recomandă să utilizați 
unt sau margarină.
ZAHĂR
Conferă un gust dulce pâinii, schimbă culoarea crustei.
Puteți folosi zahăr pudră, zahăr nerafinat, miere, etc. 
LACTATE 
Aduce savoare și valoare nutritivă.
Dacă folosiți lapte în loc de apă, valoarea nutritivă a pâinii 
va fi mai mare, dar nu utilizați pornirea întârziată, pentru că 
laptele poate deveni acru. Reduceți cantitatea de apă în 
funcție de cantitatea de lapte.
FRCUTE, LEGUME
Când adăugați ingrediente suplimentare în pâine, trebuie 
să luați în considerare conținutul de zahăr, apă și grăsime. 
Prin urmare, greutatea totală a umpluturii nu trebuie să 
depășească 15% din greutatea totală a ingredientelor. 
Înălțimea pâinii cu adaosuri poate fi mai mică decât cea 
simplă, deoarece impuritățile perturbă structura glutenului 
din aluat. Adaosurile trebuie adăugate după un semnal 
sonor.
ALUAT GATA PENTRU COPT
Puteți utiliza aluat gata pentru copt în mașina de pâine. Se 
recomandă să utilizați pachete de 500 de grame pentru 
coacerea rapidă a pâinii, sau jumătate din conținut. 

PROCEDURA DE SELECȚIE A 
PROGRAMELOR: BASIC, FRENCH, 
DIET, KULICH, QUICK
1. Deschideți capacul mașinii de pâine. Luați cuva de 

mâner și rotiți-o cu grijă invers acelor de ceasornic până 
când se oprește, pentru a o debloca. Apoi scoateți cuva 
de copt drept în sus, ținând de mâner.

2. Montați lama de frământare.
3. Puneți ingredientele în cuvă conform rețetei, începând cu 

lichidele și terminând cu ingredientele uscate. Ordinea 
de adăugare este foarte importantă pentru o bună 
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framântare.
4. Ștergeți făina și apa de pe marginea și exteriorul cuvei.

M

L

1. Puteți programa aparatul pentru a avea produsul gata 
la ora pe care o alegeți, cu pâna la 13 ore în avans, în 
intervale de 10min.

2. Apăsând butoanele  - timpul va fi schimbat în 
intervale de 10 min.

3. Apăsați butonul  de două ori. Prima apăsare – 
confirmă setarea, a doua – pornește programul, după un 
minut timpul va fi afișat, iar cronometrul începe.

PORNIREA îNTâRZIATĂ

Adăugarea ingredientelor este posibilă în programele 
BASIC, QUICK, DIET, FRENCH, KULICH, DOUGH. 
Deoarece prima frământare în mașina de pâine este foarte 
puternică, ingredientele fragile, cum ar fi stafide, măsline, 
nuci, se pot fărâmița, astfel că acestea ar trebui să fie 
adăugate în aluat mai târziu, în a doua frământare. Un 
semnal sonor vă va alerta atunci când trebuie să faceți 
acest lucru. 
Reguli importante:
• Fructele uscate trebuie să fie tăiate în cubulețe de aprox. 

5 mm. 
• Pentru a evita ca aceste ingrediente să se lipească, 

presărați-le cu făină.
• Ingredientele umede trebuie să fie măsurate în 

conformitate cu rețeta, să nu se perturbe cantitatea de 
apă din aluat.

ADĂUGAREA INGREDIENTELOR

M

L

1. Alegeți o rețetă și puneți toate ingredientele în cuvă cu 
lama de frământare. Așezați cuva în mașina de pâine și 
închideți capacul. 

2. Alegeți unul din programele: DOUGH / PIZZA / PASTA 
apăsând butonul .

3. Apăsați . 
4. Afișajul va arăta timpul necesar. Mașina de pâine va 

începe să frământe aluatul. Adăugarea ingredientelor 
suplimentare este permisă doar în programul DOUGH.

5. După ce timpul specific programului selectat se 
termină, veți auzi un semnal sonor.

6. Aluatul trebuie scos, așezat într-un vas, dat prin făină și 
folosit conform rețetei. 

PREPARAREA ALUATULUI

Folosirea timerului este descrisă în tabelul de 
programe.

M

L

1. Puteți găti un gem foarte gustos în mașina de pâine. 
Folosiți butonul  și alegeți programul JAM. 

2. Pentru a prepara gem aveți nevoie de fructe de padure, 
zahăr și suc de lămâie. Puteți lua afine, căpșuni, 
zmeură sau alte fructe de padure cu o coajă subțire. 
Zahărul și sucul de lămâie oferă aromă si pastrează 
culoarea fructelor de pădure. În procesul de pregătire, 
ingredientele sunt încălzite și amestecate. 

PREPARAREA GEMULUI

5. Așezați cuva în mașina de pâine cu grijă. Rotiți cuva în 
sensul acelor de ceasornic până când se oprește, pentru 
a se fixa.

6. Puneți capacul. Introduceți ștecherul în priză. Afișajul va 
porni automat. 

7. Selectați numărul programului dorit cu butonul  , setați 
mărimea pâinii conform rețetei, setați culoarea crustei. 
Parametrii selectați vor fi afișați. 

8. Apăsați  , timpul necesar va fi afișat. 

• Semințele tari și grele pot zgâria cuva. Este mai bine să 
le măcinați și să le adăugați la început.

• Dacă utilizați pornirea întârziată, este mai bine să puneți 
ingredientele la început cu făina.

• În a doua frământare, veți auzi un semnal sonor, care 
înseamnă că puteți adăuga ingrediente suplimentare. 
Frământarea nu este întreruptă, aveți grijă. Deschideți 
capacul și adăugați ingredientele în cuvă. Închideți 
capacul. Nu lăsați capacul mult timp deschis pentru a nu 
afecta temperatura.
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3. Apăsați butonul . Timpul programului – 1 oră, 20 de 
minute se va afișa. 

4. După o oră și 20 de minute veți auzi un beep care va 
semnala că e gata. Gemul obținut se poate consuma pe 
pâine, poate fi adăugat la înghețată sau ca umplutură 
pentru plăcinte.

După răcire, gemul se pune într-un borcan de 
sticlă în frigider. Pentru a schimba consistența 
gemului, adăugați o lingură de pectină.

După ce gemul este gata trebuie să-l turnați 
imediat într-un alt vas. Cuva trebuie să fie umplută 
cu apă caldă și se spală imediat după răcire, 
pentru că orice reziduuri uscate de gem pot 
deteriora stratul non-aderent.

După ce coacerea este gata, lasați produsul să se 
răcească timp de 10 minute în mașina de pâine, 
iar apoi cu grijă scoateți-l din cuvă. 

Fiți atenți atunci când setați timpul de coacere, 
numerele clipesc. Prima apăsare a butonului 

 confirmă timpul selectat. Numerele se 
opresc din clipit. A doua apăsare a butonului 

 pornește programul BAKE. Se afișează 
cronometrul. Afișajul începe să clipească. 

M

L

1. Nicio frământare sau dospire a aluatului nu se întâmplă 
în acest program, deci nu este necesar să instalați lama 
pentru frământare. 

2. Mașina de pâine funcționează ca și un cuptor. Puteți coace 
sau încălzi prăjituri și produse de panificație.

3. Introduceți ștecherul în priză.
4. Selectați programul BAKE, folosind butonul .
5. Cu ajutorul butoanelor  , setați timpul necesar 

pentru coacere, de la 10 minute la 1 oră și 40 de 
minnute. Apoi apăsați butonul  de două ori iar 
coacerea va începe.

6. Când coacerea este gata, veți auzi un semnal 
sonor.

COACEREA

GLAZURĂ PENTRU ALUAT
Urmăriți ca aluatul să creacă mai mult. Pentru glazurare 
folosiți o pensulă. Coacerea trebuie făcută după rețetă. 
Pentru o crustă aurie folosiți glazură de ou sau de gălbenuș. 
Pentru o crustă fragedă, folosiți glazură din albuș de ou, 
fără gălbenuș pentru a nu avea o culoare aurie.
REȚETE DE GLAZURĂ
GLAZURĂ DE OU  – Bateți 1 ou mare și 1 lingură de apă 
împreună.
GLAZURĂ DE GĂLBENUȘ – Bateți un gălbenuș cu o 
lingură de lapte sau apă.
GLAZURĂ ALBĂ – Bateți un albuș de ou cu o lingură de 
lapte sau apă. 

Păstrarea pâinii
Pâinea trebuie să fie păstrată într-o pungă închisă, la 
temperatura camerei,  nu mai mult de 3 zile. Într-un mediu 
cald sau umed, pâinea trebuie să fie păstrată în congela-
tor, într-o pungă de plastic închisă ermetic, nu mai mult de 
o lună. Înainte de a se depozita în congelator, se taie felii 
pentru o folosire mai ușoară.
Congelarea produselor de panificație
Înainte de a pune produsele de panificație în congelator 
lăsați-le să se răcească. Produsele se pun la congelat 
numai după răcire. Împachetați-le numai după o oră de 
răcire. Folosiți folie de plastic sau pungi ca ambalaje. Pro-
dusele congelate pot fi depozitate între 6 și 8 săptămâni. La 
dezghețare, scoateți ambalajul.
Congelarea aluatului dospit
La sfârșitul frământării aluatul rezultat poate fi congelat în 
congelator. Împărțiți aluatul în bucăți și rulați în fâșii nu mai 
mari de 2 cm grosime. Puneți aluatul pe tăvi și puneți-le în 
congelator sa se întărească. Aluatul congelat înfășurați-l în 
pungi de plastic sau folie. Aluatul poate fi păstrat în congela-
tor până la 4 săptămâni.
Pentru decongelare, scoateți aluatul, cel mai bine de seara 
până dimineața și lăsați-l la temperatura camerei. Aluatul se 
frământă bine după dezghețare, iar apoi va fi gata pentru 
a fi folosit. Puteți recongela aluatul deja dezghețat. Singura 
diferență este că, atunci când dezghețați, este necesar să 
se aducă aluatul la temperatura camerei si să se umfle, 
astfel încât să crească de două ori în volum. Aluatul se 
coace conform rețetei.

PĂSTRAREA PâINII ȘI A 
PRODUSELOR DIN ALUAT

POSIBILE PROBLEME ȘI SOLUȚII

Probleme Soluții

Pâinea este prea 
mare 

• Folosiți prea multă drojdie sau apă. Verificați rețeta și măsurați cantitățile cu ajutorul vasului gradat 
Asigurați-vă că nu a fost lăsată apă din alte ingrediente.

• Nu a fost pusă destulă făină. Verificați cantiatea de făină adăugată.
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Probleme Soluții

Păinea este prea 
albă și umedă

• Nu e destulă drojdie. Folosiți lingura gradată. Vedeți dacă drojdia nu este expirată. După ce 
deschideți pachetul de drojdie păstrați-l la frigider.

• A fost o pană de curent și mașina de pâine s-a oprit. Mașina de pâine se oprește dacă curentul este 
întrerupt mai mult de 10 minute. Trebuie să începeți din nou cu alte ingrediente.

• Verificați rețeta și măsurați cantitatea exactă de făină și de apă.

Făină deasupra 
pâinii.

• E prea multă făină sau prea puțină apă. Verificați rețeta și măsurați cantitatea corectă de făină și de 
apă folosind vasul gradat.

Ingredientele nu 
sunt amestecate 
bine.

• Nu a fost instalată lama pentru frământare. Înainte să puneți ingredientele asigurați-vă că lama de 
frământare este la locul ei.

• A fost o pană de curent și mașina de pâine s-a oprit. Se pare că trebuie să începeți din nou, însă 
poate avea un rezultat negativ dacă frământarea a început deja.

Pâinea nu se 
coace.

• Ați selectat programul DOUGH (aluat). Proramul DOUGH doar frământă, nu coace. 
• A fost o pană de curent și mașina de pâine s-a oprit. Mașina de pâine se oprește dacă curentul este 

întrerupt mai mult de 10 minute. Încercați să coaceți aluatul dacă este crescut. 
• Nu a fost destulă apa iar protecția motorului s-a activat. Se întâmplă când aparatul este 

supraîncărcat; motorul lucrează la limita maximă. Consultați centrul de service. Data viitoare verificați 
rețeta pentru a adăuga cantitățile corecte de ingrediente. 

• Nu e instalată lama pentru frământare. 
• Malaxorul pentru amestecat nu se rotește. În cazul în care axul pentru amestecare nu se rotește 

atunci când se introduce lama de frământare, trebuie să înlocuiți malaxorul. Contactați un centru de 
service autorizat OURSSON.

Aluatul se scurge 
din cuvă.

• O cantitate mică de aluat se poate scurge prin ventilatoare. Acest lucru este normal, dar uneori 
trebuie să vă asigurați că malaxorul se rotește corect.

Lama de 
frământare face 
zgomot.

• E din cauză că lama de frământare se mișcă pe ax. (nu e un defect). 
• Pâinea a fost lăsată prea mult în cuvă după ce a fost coaptă. Scoateți pâinea imediat după coacere.

Pâinea s-a lăsat și 
e umedă la bază.

• A fost o pană de curent și mașina de pâine s-a oprit. Mașina de pâine se oprește dacă curentul este 
întrerupt mai mult de 10 minute. Încercați să coaceți aluatul dacă este crescut.  

Pâinea este 
umedă cu felii 
inegale.

• A fost prea fierbinte când ați tăiat-o. Lăsați pâinea să se răcească înainte de a o tăia felii.

Miros de fum. Iese 
fum din găurile 
pentru abur.

• Posibil ca ingredientele să se scurgă pe elementul de încălzire. 
• Uneori o cantitate mică de ingrediente se poate scurge pe elementul de încălzire în timpul 

amestecării. Pur și simplu curățați elementul de încălzire după coacere, când mașina de pâine este 
complet răcită.

Lama de 
frământare se 
înțepenește în 
pâine.

• Aluatul este prea dens. Lăsați pâinea să se răcească și apoi scoateți lama de frământare.
• S-a format crustă sub lamă. Spălați lama de frământare după fiecare utilizare.

Crusta se face 
moale când se 
răcește.

• Vaporii de apă care rămân în pâine pot să înmoaie crusta. Pentru a reduce aburul, reduceți 
cantitatea de apă cu 10-20 de ml.

Crusta nu e 
crocantă. • Pentru a deveni crocantă, folosiți programul FRENCH sau «DARK» culoarea închisă pentru crustă.

Vă rugăm să consultați problemele posibile înainte să contactați service-ul.
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Specificații 
MODEL BM0800J
Consum de putere, W 580
Voltaj ~ 220V; 50 Hz
Cantitatea maximă de pâine coaptă 750 g
Timer până la 13 ore

Cerințe temperatură
Funcționare +15 °C la + 35 °C
Depozitare și transport -40 °C la + 55 °C

Cerințe umiditate
Funcționare 15-75% 
Depozitare și transport 15-75%

Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice I
Dimensiuni (H x l x L), mm 348х255х280
Greutate kg 4,8
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SERVICE
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.

Condiții de garanție OURSSON:
1. Garanția OURSSON este furnizată de OURSSON. 

Se aplică numai pentru modelele destinate și 
distribuite pe teritoriul României, care 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 doar atunci 
când produsul este utilizat exclusiv pentru uz casnic. 
Garanția OURSSON nu se aplică utilizării în scop 
comercial.

3. Perioada de garanție a produselor marca OURSSON:

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

• În cazul în care defectul produsului este asociat cu 
utilizarea sa în combinație cu utilaje suplimentare 
(accesorii), altele decât echipamentele suplimentare 
recomandate de OURSSON pentru utilizare cu acest 
produs. OURSSON nu este responsabil pentru 
calitatea echipamentului suplimentar (accesorii) 
fabricat de către terți, pentru calitatea produselor 
lor, împreună cu astfel de echipamente, precum și 
calitatea funcţionării echipamentelor suplimentare 
OURSSON împreună cu produsele altor producători.

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 
fie 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 produsele oamenilor, 
animalelor de companie, proprietăților, în cazul în 
care au avut loc ca urmare a nerespectării regulilor 
și condițiilor de utilizare, depozitare, transport sau 

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.

Produs                      Durata de 
viaţă, luni               

Garanaţie,
luni 

Cuptoare cu microunde, 
mașină de facut pâine, plită 
cu inducție

60 24

Multicookere, aparate de 
bucătărie, fierbătoare, grătare 
electrice, blendere, mixere, 
mixere, mașini de tocat carne, 
prăjitoare de pâine, thermpot-
uri, storcătoare, aburizatoare, 
espressoare, tocătoare, deshi-
dratoare, iaurtiere, fermen-
tatoare, mini congelatoare, 
frigidere, maşini de cafea 
automate, aparate de spumat 
lapte, râşniţă de cafea

36 24

Cântare de bucătărie                               24 24

CERTIFICATUL PRODUSULUI
Pentru informații privind certificatul, accesați http://www.oursson.com sau cereți o copie de la distribuitor.

Doar un specialist calificat din centrul de service OURSSON trebuie să facă reparații.
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instalare a produsului, acțiuni intenționate sau 
neglijente ale utilizatorului sau terților.

8. În niciun caz OURSSON nu va fi raspunzător pentru 
orice pierderi sau daune speciale, accidentale, 
indirecte sau de consecință, inclusiv, dar fără a 
se limita la, pierderi de profit, pierderi cauzate de 
întreruperea activităților comerciale, industriale sau 
de altă natură care apar în legătură cu utilizarea sau 
imposibilitatea de utilizare a produsului.

9. Datorită îmbunătățirii permanente a designului, 
produsele și unele caracteristici tehnice se pot 
modifica fără o notificare prealabilă a producătorului.

Utilizarea produselor după termenul de garanţie (durata 
de viaţă):
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. Manipularea cu atentie a produselor și 
respectarea normelor de funcționare, poate crește 
durata reală de utilizare depășind astfel 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.
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. Data de 
fabricație poate fi duplicată pe ambalaj și / sau produs. 
Numărul de serie este amplasat pe panoul din spate al 
produsului, pe ambalaj și în certificatul de garanție.

 Primele două litere - grupul de produse (Bread Maker 
– BM).

 Primele două cifre - anul fabricării.
 Următoarele două cifre - săptămâna fabricării.
 Ultimele cifre - numărul de serie al produsului.

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 
vănzătorului, 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.

OURSSON

Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de produsele OURSSON - vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail: 
info@oursson.ro

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, Utokvay 39, 8008 Zurich, Elveția.
2. Importator exclusiv pentru România - Oursson Appliance SRL, Brașov, str. Zizinului nr 109D,   

www.oursson.ro
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