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Destinaţia utilizării 

Destinaţia utilizării 
Acest aparat este destinat în exclusivitate uzului casnic. Utilizaţi aparatul numai 
pentru uz casnic, în vederea preparării de cantităţi normale de alimente şi pentru 
perioade normale de timp. 
Nu depăşiţi cantităţile maxime admise (X „Durate de preparare”, consultaţi 
pagina 18). 
Aparatul este potrivit pentru preparare, coacere, frigere, fierbere înăbuşită, 
preparare la aburi, prăjire, pasteurizare şi încălzirea alimentelor, precum 
şi pentru menţinerea alimentelor calde. Aparatul nu trebuie utilizat pentru 
procesarea altor substanţe sau obiecte. Sunt posibile şi alte utilizări dacă sunt 
folosite ale accesorii decât cele aprobate de producător. Utilizaţi aparatul numai 
cu piesele şi accesoriile originale aprobate. Utilizaţi numai vasul şi accesoriile 
originale cu aparatul de bază. Toate ingredientele trebuie să fie perfect igienice. 
În timpul manipulării, trebuie respectate regulile de igienă în bucătărie. 
Utilizaţi aparatul doar în spaţii interioare la temperatura camerei şi la o înălţime 
de maxim 2000 m deasupra nivelului mării. 
Utilizaţi aparatul numai cu accesoriile originale. 

Notificări importante privind siguranţa 
Citiţi şi urmaţi cu atenţie manualul de utilizare şi păstraţi-l pentru consultări 
ulterioare! Atunci când predaţi aparatul unei alte persoane, înmânaţi-l împreună 
cu acest manual. Dacă instrucţiunile pentru utilizarea corectă a aparatului nu 
sunt respectate, producătorul va fi exonerat de orice responsabilitate. 
Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi/sau cunoştinţe numai sub 
supraveghere sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă 
a aparatului şi au înţeles care sunt pericolele implicate. Copiii trebuie ţinuţi 
la distanţă de aparat şi de cablul de alimentare, fiindu-le interzisă utilizarea 
acestuia. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Nu este permis ca întreţinerea 
şi curăţarea aparatului să fie efectuate de copii. 
W Pericol de electrocutare şi de incendiu! 
■ Aparatul poate fi conectat numai la o sursă de alimentare cu curent alternativ 

printr-o priză instalată corect, cu împământare. Asiguraţi-vă că sistemul de 
protecţie a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a clădirii a fost instalat 
corect. 

■ Conectaţi aparatul şi utilizaţi-l în conformitate cu instrucţiunile de pe 
plăcuţa de identificare cu date tehnice. Nu folosiţi în cazul în care cablul 
de alimentare sau aparatul în sine prezintă semne de defecţiune. Pentru a 
evita pericolele, aparatul trebuie reparat numai de către unitatea noastră de 
service abilitată. 
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Dacă este deteriorat cablul de alimentare al acestui aparat, trebuie să îl 
înlocuiţi cu un cablu special de conectare, care poate fi achiziţionat de la 
unitatea noastră de service abilitată. 

■ Nu conectaţi niciodată aparatul la prize cu temporizator sau la prize 
controlabile de la distanţă. Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în 
timp ce este în funcţiune! 

■ Nu amplasaţi aparatul pe sau lângă suprafeţe fierbinţi, de exemplu, plite. 
Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu componente fierbinţi 
sau să fie tras peste margini ascuţite. 

■ Nu introduceţi niciodată unitatea de bază în apă sau în maşina de spălat 
vase. Nu curăţaţi aparatul utilizând un aparat de curăţare cu abur. Nu utilizaţi 
aparatul cu mâinile umede. 

■ Acesta trebuie să fie întotdeauna deconectat de la reţeaua de alimentare 
cu energie electrică după fiecare utilizare, dacă este lăsat nesupravegheat, 
înainte de asamblare, înainte de dezasamblare, înainte de curăţare şi în 
cazul producerii unei erori. 

W Pericol de rănire! 
■ Nu introduceţi ştecherul până când nu aţi terminat de făcut toate pregătirile 

pentru utilizarea aparatului. 
W Pericol de arsuri! 
■ În timpul funcţionării, aparatul nu trebuie folosit niciodată fără a fi introdus 

vasul. Elemente precum carcasa, vasul şi componentele metalice se 
încălzesc în timp ce aparatul este în uz! 

■ Vasul şi accesoriile trebuie scoase folosind numai ustensilele furnizate. 
Utilizaţi mănuşi pentru cuptor. 

■ Aparatul generează abur fierbinte. Nu vă aplecaţi peste aparat. Deschideţi 
capacul cu grijă. Nu vă aplecaţi peste capacul aparatului. Transportaţi sau 
curăţaţi aparatul doar după ce s-a răcit complet! 

W Pericol de asfixiere! 
Nu permiteţi copiilor să se joace cu ambalajul. 
W Pericol de incendiu! 
■ Nu conectaţi niciodată aparatul dacă există încă accesorii sau alte obiecte în 

vas. 
■ Dacă începe un program nedorit, apăsaţi butonul H pentru a opri programul 

şi pentru a intra în modul de aşteptare. 
W Important! 
■ După utilizare sau curăţare, cu vasul îndepărtat, lăsaţi aparatul să se usuce 

timp de cel puţin 30 de minute cu capacul deschis pentru a preveni formarea 
condensului. 

■ Este esenţial să curăţaţi aparatul temeinic după fiecare utilizare sau după o 
perioadă îndelungată de neutilizare. X „Curăţarea şi întreţinerea”, consultaţi 
pagina 15 

Notificări importante privind siguranţa 
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Prezentare generală 

Felicitări pentru achiziţionarea noului 
dumneavoastră aparat Bosch. 
Astfel aţi optat pentru un aparat casnic 
modern, superior calitativ. La următoarele 
pagini ale acestor instrucţiuni de utilizare 
veţi găsi informaţii utile în ceea ce priveşte 
utilizarea în siguranţă a acestui aparat. 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să respectaţi 
aceste instrucţiuni de utilizare. Astfel, veţi 
avea siguranţa că veţi beneficia de utilitatea 
acestui aparat pentru o perioadă îndelungată 
de timp, iar rezultatele vor confirma faptul că 
aţi făcut o alegere excelentă. 
Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare 
pentru consultarea ulterioară sau pentru 
următorul deţinător al aparatului. Puteţi găsi 
informaţii suplimentare despre produsele 
noastre pe site-ul nostru web. 

Cuprins 
Destinaţia utilizării........................................8 
Notificări importante privind siguranţa .........8 
Prezentare generală ..................................10 
Înaintea primei utilizări ............................... 11 
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Modificarea presetărilor .............................13 
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Sistemul de siguranţă împotriva  
accesului copiilor .......................................15 
Curăţarea şi întreţinerea ............................15 
Eliminarea ecologică .................................16 
Garanţia .....................................................16 
Lista programelor de preparare .................16 
Durate de preparare ..................................18 
Depanarea defecţiunilor minore ................19 
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Prezentare generală 
X Fig. A 

1 Aparat Multicooker (aparatul de bază) 
2 Panou de comandă 
3 Capac 
4 Buton de deschidere a capacului 
5 Evacuare abur demontabilă 
6 Mufă pentru conectarea cablului de 

alimentare electrică 
7 Vas cu strat neadeziv 
8 Capac demontabil accesoriu de 

preparare la aburi 
9 Accesoriu de preparare la aburi 
10 Cleşte pentru vas 
11 Cablu de alimentare electrică 
Accesorii (disponibile separat) 
12 Coş pentru prăjire în baie de ulei 

MAZ0FB 

Panoul de comandă 
Panoul de comandă este alcătuit din 
comenzi (butoane) şi indicatori (LED-uri). 
Butoanele pot fi utilizate pentru selectarea 
programelor individuale de preparare şi 
pentru adoptarea diferitelor opţiuni de setare 
(de exemplu, temperatura şi durata de 
preparare). Setările sunt indicate prin  
LED-urile iluminate şi afişaj. 
X Fig. B 

Elemente de comandă 
B Aşteptare

D Selectarea unui program de 
preparare 

E Aplicarea duratei de preparare 
presetate
short (scurtă) 
medium (medie) 
long (lungă) 

G Pornire program 

A Setarea orei de pornire cu întârziere

C Setarea temperaturii de preparare 
individuale 

F Setarea duratei de preparare 
individuale 

H Ştergerea unei setări sau oprirea 
unui program 



Înaintea primei utilizări 

X Fig. C 

Indicatori 
a Afişaj 
b timer (temporizator) 
c Etape de preparare/avansarea 

programului 
d finished (finalizat) 
e keep warm (menţinere la cald) 
f Afişarea duratei de preparare 

presetate (scurtă, medie, lungă) 
g Lista programelor de preparare 
h my mode (modul meu) 

Înaintea primei utilizări 
Înainte de a utiliza noul aparat, acesta trebuie 
să fie complet despachetat, curăţat şi verificat. 
Avertisment! 
Nu utilizaţi niciodată un aparat defect! 
■ Scoateţi din ambalaj unitatea de bază şi 

toate accesoriile şi eliminaţi materialele 
utilizate pentru ambalare. 

■ Verificaţi ca toate componentele să fie 
prezente şi examinaţi-le ca să nu aibă 
deteriorări. 
X Fig. A 

■ Înaintea primei utilizări, curăţaţi temeinic şi 
uscaţi toate piesele. 
X „Curăţarea şi întreţinerea”, consultaţi 
pagina 15 

Pregătirea 
Consultaţi instrucţiunile privind siguranţa de la 
începutul manualului. 
X Secvenţă de imagini D 

1. Amplasaţi unitatea de bază pe suprafaţă 
plată, curată şi stabilă. 

2. Conectaţi mai întâi cablul de alimentare 
furnizat la aparat şi apoi conectaţi-l la priză. 

3. Pe panoul de comandă, butoanele B şi G 
şi toate LED-urile se aprind scurt o dată şi 
se aude un semnal sonor pe cinci niveluri. 
Apoi, butonul B clipeşte. Aparatul este în 
modul de aşteptare şi este pregătit pentru 
funcţionare. 

4. Apăsaţi butonul B pentru a accesa modul 
de selectare a funcţiilor. 

5. Butonul B şi indicatorul [my mode] (modul 
meu) se aprind. Butonul G clipeşte. 

6. Pe afişaj apare „00:00”. Aparatul este gata 
de folosire. 

Notă: dacă nu se apasă pe panoul de comandă 
în decurs de 5 minute, aparatul trece automat în 
modul de aşteptare. 

Utilizarea 
Reţete AutoCook 
Pentru cele mai bune şi mai gustoase rezultate, 
vă recomandăm să utilizaţi reţetele din 
aplicaţia noastră AutoCook, care a fost special 
dezvoltată pentru aparatele AutoCook. Reţetele 
sunt dezvoltate şi completate în mod constant. 
Aplicaţia oferă informaţii detaliate despre 
cantităţile necesare de ingrediente, recomandări 
pentru durata şi temperatura de preparare, 
precum şi combinaţii inteligente ale programelor 
de preparare. Pentru a accesa aplicaţia, utilizaţi 
următoarea adresă URL sau scanaţi codul QR: 
https://autocook-app.com 

Vă rugăm să consultaţi următorul tabel înainte 
de utilizare pentru o prezentare generală a 
diferitelor programe de preparare, precum şi 
duratele de preparare recomandate. 
X „Lista programelor de preparare”, consultaţi 
pagina 16 
X „Durate de preparare”, consultaţi pagina 18 
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Utilizarea 

Unele programe au mai multe etape. Etapa 
curentă a programului este indicată pe 
afişaj. După terminarea unei etape, se aude 
un semnal sonor, iar afişajul şi butonul G 
clipesc. Adăugaţi ingrediente în funcţie de 
reţetă şi apăsaţi din nou butonul G. Va începe 
următoarea etapă de preparare. 
În funcţie de programul ales sau de etapa de 
preparare, capacul trebuie să fie închis sau 
deschis. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi 
aplicaţia AutoCook. 

Selectarea şi pornirea unui program 
Avertisment! 
– Nu umpleţi vasul dincolo de marcajul  

[4,0 litri]! 
– Utilizaţi numai ustensile de plastic pentru 

amestecare (nu folosiţi ustensile metalice). 
Important: Consultaţi instrucţiunile privind 
siguranţa de la începutul manualului. 
X Secvenţă de imagini E 

1. Ţineţi apăsat butonul D până când este 
selectat programul de preparare dorit.  
LED-ul corespunzător se aprinde pe 
panoul de comandă şi durata de preparare 
presetată pentru programul de preparare 
selectat clipeşte. 

2. Apăsaţi butonul E pentru a modifica 
durata de preparare presetată. Afişajul se 
schimbă de la [medium] (medie) la [long] 
(lungă) şi apoi la [short] (scurtă) înainte de 
a reveni la [medium] (medie). Durata de 
preparare presetată este indicată pe afişaj. 

3. Deschideţi capacul şi adăugaţi 
ingredientele necesare în funcţie de reţetă. 

4. În funcţie de programul de preparare, 
închideţi capacul. 

5. Apăsaţi butonul G pentru a începe 
programul de preparare. 

6. Aparatul încălzeşte vasul până la atingerea 
temperaturii ţintă. În timpul etapei de 
încălzire, pe afişaj apar linii care se aprind 
în sens orar. 
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7. După atingerea temperaturii ţintă, liniile se 
sting şi pe afişaj este indicată durata de 
preparare rămasă. 

Notă: pentru programele cu mai multe etape de 
preparare, odată ce a fost atinsă temperatura 
ţintă sau după finalizarea etapei de preparare, 
se aude un semnal sonor. Adăugaţi alte 
ingrediente şi apăsaţi butonul G pentru a 
începe următoarea etapă de preparare. 
8. Când se termină programul de preparare, 

se aude un semnal sonor, iar indicatorul 
[finished] (finalizat) şi butonul G se aprind. 
Afişajul clipeşte şi indică „00:00”.

Notă: pentru unele programe, odată finalizate, 
este activată automat funcţia de menţinere 
la cald. Indicatorul [keep warm] (menţinere la 
cald) se aprinde. 
9. Apăsaţi butonul B pentru a comuta în 

modul de aşteptare. Scoateţi ştecherul din 
priză. 

10. Serviţi preparatul terminat şi lăsaţi aparatul 
să se răcească complet. 

■ După ce s-a răcit complet, curăţaţi toate 
piesele. X „Curăţarea şi întreţinerea”, 
consultaţi pagina 15 

Terminarea etapei de preparare 
curentă înainte de finalizare 
Dacă ingredientele sunt preparate mai repede 
în timpul uneia dintre etapele de preparare, 
etapa poate fi finalizată şi manual. 
■  Apăsaţi butonul G timp de cel puţin  

2 secunde. 
■ Acest lucru va întrerupe etapa actuală 

de preparare. Apoi, se va auzi un semnal 
sonor imediat ce se poate trece la etapa 
următoare. 

■ Pe panoul de comandă, LED-urile 1, 2, 3 
sau 4 sunt afişate în consecinţă şi butonul 
G clipeşte. 

■ Apăsaţi butonul G pentru a începe 
următoarea etapă de preparare. 

Terminarea programului de 
preparare înainte de finalizare 
■ Apăsaţi butonul H pentru a încheia 

programul de preparare. 



my mode (modul meu) 
Preparare manuală cu setări personalizate 
pentru durata şi temperatura de preparare. 
■ Odată ce aparatul a fost pornit, în modul 

de selectare a funcţiilor, butonul B şi 
indicatorul [my mode] (modul meu) sunt 
aprinse permanent. Butonul G clipeşte. 
Pe afişaj se aprinde „00:00”. 

■ Apăsaţi butonul F o dată. Pe afişaj 
clipeşte mesajul „00:00”. 

■ Continuaţi să apăsaţi sau apăsaţi şi 
menţineţi apăsat butonul F până când 
este afişată temperatura de preparare 
dorită. 

■ Apăsaţi butonul C o dată. Pe afişaj clipeşte 
mesajul „00c”. 

■ Continuaţi să apăsaţi sau apăsaţi şi 
menţineţi apăsat butonul C până când este 
afişată temperatura de preparare dorită. 

■ Apăsaţi butonul G pentru a porni sau 
a continua programul de preparare cu 
valorile individuale. 

■ Aparatul încălzeşte vasul până la 
atingerea temperaturii ţintă. 

■ După atingerea temperaturii ţintă, liniile se 
sting şi pe afişaj este indicată durata de 
preparare rămasă. Procesul de preparare 
începe automat. 

Modificarea presetărilor 
În funcţie de program, valorile presetate 
pentru temperatură, durată sau pornire cu 
întârziere pot fi modificate în funcţie de nevoile 
dumneavoastră individuale. 
Valorile sunt setate prin apăsarea butonului 
aferent. Valorile se vor modifica mai repede 
dacă butonul este apăsat şi menţinut apăsat. 
Odată ce a fost atinsă valoarea maximă a unei 
setări, afişajul va reveni la valoarea minimă. 

Setarea orei de pornire cu 
întârziere 
În funcţie de programul de preparare, poate fi 
setat timpul până la pornirea programului. 
■ Selectaţi programul de preparare. 
■ Apăsaţi butonul A. Butonul G clipeşte.  

O valoare presetată clipeşte pe afişaj. 

Modificarea presetărilor 

■ Apăsarea butonului A măreşte timpul 
afişat. 

■ Apăsaţi butonul G când este afişată ora 
de pornire cu întârziere dorită. 

■ Ora de pornire cu întârziere dorită este 
indicată pe afişaj. Pe afişaj se aprinde 
indicatorul [timer] (temporizator). 

■ Începe numărătoarea inversă până la 
pornirea preparării. Apoi, procesul de 
preparare începe automat. 

Vă rugăm să aveţi în vedere: 
■ Pornirea cu întârziere poate fi oprită în 

orice moment apăsând butonul G. Apoi, 
programul de preparare începe imediat. 

■ Dacă durata presetată nu clipeşte pe 
afişaj, nu poate fi setată o oră de pornire 
cu întârziere pentru programul de 
preparare selectat. 

Setarea temperaturii de preparare 
Temperatura poate fi modificată individual 
înainte sau în timpul preparării. 
■ Înainte de preparare: 

În modul de selectare a funcţiilor, ţineţi 
apăsat butonul D până când este selectat 
programul de preparare dorit. 

■ Apăsaţi butonul C o dată. Temperatura de 
preparare presetată clipeşte pe afişaj. 

■ În timpul preparării: 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul C. 
Temperatura curentă de preparare este 
indicată scurt pe afişaj. 

■ Modificarea valorilor: apăsaţi butonul C 
în mod repetat sau apăsaţi şi menţineţi 
apăsat butonul până când se atinge 
temperatura de preparare dorită. 

■ Apăsaţi butonul G pentru a porni sau 
a continua programul de preparare cu 
valorile individuale. 

Notă: dacă nu este apăsat butonul G, 
programul de preparare va continua cu 
temperatura setată anterior. 
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Setarea duratei de preparare 
■ Înainte de preparare: 

În modul de selectare a funcţiilor, ţineţi apăsat 
butonul D până când este selectat programul 
de preparare dorit. 

■ Apăsaţi butonul F o dată. Durata de 
preparare presetată clipeşte pe afişaj. 

■ În timpul preparării: 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul F. Durata 
de preparare curentă este indicată pe afişaj. 

■ Modificarea valorilor: apăsaţi butonul F în 
mod repetat sau apăsaţi şi menţineţi apăsat 
butonul până când se atinge durata de 
preparare dorită. 

■ Apăsaţi butonul G pentru a porni sau a 
continua programul de preparare cu valorile 
individuale. 

Aplicaţii speciale 
Prepararea la aburi folosind 
accesoriul de preparare la aburi 
Pentru prepararea la aburi a legumelor, a 
cărnii sau a peştelui. Accesoriul din 2 părţi de 
preparare la aburi permite gătirea separată în 
acelaşi timp a unor ingrediente diferite  
(de exemplu, legume în partea de jos şi peşte 
în partea de sus). 
Important: Consultaţi instrucţiunile privind 
siguranţa de la începutul manualului. 
X Secvenţă de imagini F 

1. În modul de selectare a funcţiilor, selectaţi 
programul de preparare [steam] (abur). 
Modificaţi valorile presetate dacă este 
necesar. X „Modificarea valorilor presetate”, 
consultaţi pagina 13 

2. Umpleţi vasul cu apă maxim până la marcajul 
[0,5 J] (0,5 litri). 

3. Introduceţi partea inferioară a accesoriului de 
preparare la aburi în vas. 

4. Pentru prepararea diferitelor ingrediente la 
aburi, umpleţi partea de jos până la marginea 
inferioară. 

5. Poziţionati partea superioară şi adăugaţi 
ingrediente suplimentare. 

6. Închideţi capacul. Apăsaţi butonul G pentru a 
începe programul de preparare. 
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7. Când se termină programul de preparare,  
se aude un semnal sonor. Deschideţi capacul 
aparatului. 

8. Ridicaţi partea superioară şi partea inferioară 
a accesoriului de preparare la aburi din vas. 

Prăjirea delicată 
Pentru prăjirea cărnii, a peştelui, a legumelor 
etc. în ulei sau grăsime fierbinte. 
Important: Consultaţi instrucţiunile privind 
siguranţa de la începutul manualului. 
■ În modul de selectare a funcţiilor, selectaţi 

programul de preparare [soft fry] (prăjire 
delicată). Modificaţi valorile presetate dacă 
este necesar. X „Modificarea valorilor 
presetate”, consultaţi pagina 13 

■ Umpleţi vasul cu ulei sau grăsime pentru 
prăjit maxim până la marcajul [1,0 I]  
(1 litru). 

■ Închideţi capacul. 
■ Apăsaţi butonul G pentru a începe 

programul de preparare. 
■ Uleiul este fierbinte. După atingerea 

temperaturii ţintă, se aude un semnal sonor şi 
butonul G clipeşte. 

■ Deschideţi capacul aparatului. 
■ Folosind un polonic, introduceţi cu grijă în vas 

maxim 200 g de alimente congelate sau  
300 g de alimente necongelate pentru 
prăjirea în baie de ulei. 

■ Nu închideţi capacul. 
■ Apăsaţi butonul G pentru a începe 

următoarea etapă de preparare. 
■ Când se termină programul de preparare,  

se aude un semnal sonor. 
Notă: pentru o prăjire mai simplă, Bosch are un 
coş de prăjit disponibil ca accesoriu.  
Nr. art.: MAZ0FB 

Prepararea sous-vide 
Sous-vide gătit este o metodă de preparare în 
vid la temperaturi scăzute. Sous-vide gătit este 
o metodă delicată şi cu un conţinut scăzut de 
grăsimi pentru prepararea cărnii, a peştelui,  
a legumelor şi a deserturilor. Pentru a sigila la 
cald alimentele într-o pungă de gătit specială, 
rezistentă la căldură, se foloseşte o maşină de 
ambalat în vid. 

Aplicaţii speciale 



W Risc pentru sănătate! 
Sous-vide este o metodă de preparare la 
temperaturi scăzute. Prin urmare, este important 
să respectaţi întotdeauna instrucţiunile de 
aplicare şi de igienă de mai jos: 
■ Folosiţi numai alimente proaspete, de bună 

calitate. 
■ Spălaţi şi dezinfectaţi-vă mâinile. Utilizaţi 

mănuşi de unică folosinţă sau cleşti pentru 
gătit/grill. 

■ Acordaţi o atenţie deosebită când preparaţi 
alimente sensibile, cum ar fi carne de pasăre, 
ouă şi peşte. 

■ Preparaţi întotdeauna puiul la min. 65 °C. 
■ Spălaţi întotdeauna temeinic şi/sau curăţaţi 

de coajă fructele şi legumele. 
■ Păstraţi întotdeauna suprafeţele de lucru şi 

planşetele de tăiat curate. Utilizaţi planşete 
de tăiat diferite pentru diferite tipuri de 
alimente. 

■ Menţineţi temperatura scăzută. Asiguraţi-vă 
că permiteţi schimbarea uşoară a temperaturii 
doar pentru a prepara alimentele, apoi 
reintroduceţi alimentele în punga vidată şi 
în frigider pentru depozitare înainte de a le 
prepara. 

■ Alimentele sunt potrivite doar pentru 
consumul imediat. Odată ce mâncarea este 
preparată, consumaţi-o imediat. Nu o păstraţi 
după preparare – nici măcar în frigider.  
Nu este potrivită pentru reîncălzire. 

Pungile pentru vidat 
■ Când utilizaţi metoda de gătit sous-vide, 

folosiţi numai pungi pentru vidat rezistente la 
căldură, destinate utilizării în acest scop. 

■ Nu preparaţi alimente în punga în care 
le-aţi cumpărat (de exemplu, bucăţi de 
peşte). Aceste pungi nu sunt potrivite pentru 
prepararea sous-vide. 

Vidarea 
■ Folosiţi o maşină de vidat care poate crea un 

vid de cel puţin 99% pentru a vida alimentele. 
Aceasta este singura modalitate de a obţine 
un transfer de căldură uniform şi, prin urmare, 
un rezultat perfect al preparării. 

Note: 
■ Capacitatea maximă de gătit prin metoda 

sous-vide este de 3 l. După adăugarea 
alimentului, nivelul apei din vas nu trebuie să 
depăşească 3 l. 

■ Asiguraţi-vă că puneţi capacul ori de câte ori 
utilizaţi metoda de preparare sous-vide. 

Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor 

Sistem de siguranţă împotriva 
accesului copiilor 
Sistemul de blocare împotriva accesului copiilor 
poate fi activat şi dezactivat în timpul procesului 
de preparare. Dacă sistemul de blocare împotriva 
accesului copiilor a fost activat, toate butoanele 
de pe aparat sunt blocate şi nu mai pot fi 
efectuate setări pe acesta. 
W Avertisment 
Când sistemul de blocare împotriva accesului 
copiilor este activ, procesele de preparare nu 
pot fi modificate sau anulate. Mai întâi, trebuie 
dezactivat sistemul de blocare împotriva 
accesului copiilor. 
■ Activare 

Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan 
butoanele C şi F timp de 3 secunde.  
Se aude un semnal sonor scurt. Sistemul de 
siguranţă împotriva accesului copiilor este 
acum activat. 

■ Dezactivare 
Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan 
butoanele C şi F timp de 3 secunde,  
din nou. Se aude un semnal sonor scurt. 
Acum, sistemul de siguranţă împotriva 
accesului copiilor este dezactivat. 

Curăţarea şi întreţinerea 
Aparatul şi piesele utilizate trebuie curăţate 
temeinic după fiecare utilizare. 
Important: Consultaţi instrucţiunile privind 
siguranţa de la începutul manualului. 
Avertisment! 
– Nu utilizaţi niciun agent de curăţare care 

conţine alcool sau spirt. 
– Nu folosiţi obiecte ascuţite sau metalice. 
– Nu folosiţi lavete aspre sau agenţi de 

curăţare abrazivi. 
– Lăsaţi aparatul să se răcească complet 

înainte de a-l curăţa. 
X Secvenţă de imagini G 

1. Deschideţi capacul. Scoateţi vasul cu 
cleştele. 

2. Scoateţi capacul. 
3. Scoateţi evacuarea pentru abur. 
4. Demontaţi evacuarea pentru abur. 
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Curăţarea unităţii de bază 

■ Ştergeţi carcasa şi interiorul aparatului 
folosind o lavetă moale, umedă şi apoi  
uscaţi-le. 

■ Curăţaţi panoul de comandă folosind o lavetă 
uscată din microfibre. 

Curăţarea capacului, a orificiul de 
evacuare a aburului, a vasului şi a 
accesoriilor 
■ Curăţaţi componentele individuale cu o 

soluţie de detergent şi o lavetă moale sau  
un burete. 

■ Clătiţi cu apă curată şi uscaţi. 

Notă: vasul, cleştii pentru vas şi accesoriul de 
preparare la aburi pot fi introduse şi în maşina de 
spălat vase. 
Avertisment! 
Înainte de a introduce vasul, verificaţi dacă 
interiorul aparatului este uscat şi curat,  
şi asiguraţi-vă că nu există obiecte prezente  
în interiorul aparatului. 

Eliminarea ecologică 

J Eliminaţi ambalajul în mod ecologic. Acest 
aparat este etichetat în conformitate cu 
Directiva europeană 2012/19/UE privind 
aparatele electrice şi electronice uzate 
(deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice - DEEE). Norma defineşte 
cadrul pentru returnarea şi reciclarea 
aparatelor uzate aplicabil în toate 
statele membre ale UE. Vă rugăm să 
contactaţi reprezentanţa locală pentru a 
obţine informaţii despre normele privind 
eliminarea ecologică aflate în vigoare. 

Garanţia 
Condiţiile de garanţie pentru acest aparat sunt cele 
stabilite de către reprezentanţa companiei noastre 
în ţara în care a fost achiziţionat acesta. Detaliile 
cu privire la aceste condiţii pot fi obţinute de la 
reprezentanţa de la care a fost achiziţionat aparatul. 
În orice situaţie de solicitare a garanţiei, trebuie să 
prezentaţi dovada achiziţionării sau chitanţa. 

Ne rezervăm dreptul de a face modificări fără 
preaviz. 

Lista programelor de preparare 
AutoCook vă oferă în total 48 de programe de preparare. Acestea includ 16 programe de bază, fiecare 
având câte 3 opţiuni de setare a duratei. Tabelul şi descrierea scurtă prezentate în continuare conţin 
cele mai importante date pentru diferitele programe de preparare. 
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Eliminarea ecologică 

Program Numărul 
etapelor de 
preparare

Funcţie de 
menţinere 
la cald 
disponibilă

Capac

my mode (modul meu)
Setare personalizată pentru temperatura şi durata de 
preparare dorite

1 — Deschis / închis *

warm up (încălzire)
Încălzirea preparatelor reci (pre-gătite)

1 G Închis

soup (supă)
Prepararea supelor şi tocanelor

scurtă: 1
medie: 2
lungă: 2

G Deschis / închis *

* În funcţie de reţetă/etapa de preparare – Consultaţi aplicaţia AutoCook pentru note cu privire la 
utilizarea corectă a programelor şi pentru informaţii despre ingrediente, cantităţi şi durate de preparare.



Lista programelor de preparare 
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Program Numărul 
etapelor de 
preparare

Funcţie de 
menţinere 
la cald 
disponibilă

Capac

steam (aburi)
Prepararea cu aburi a legumelor, cărnii şi peştelui 
(este necesar accesoriul de preparare la aburi)

1 G Închis

stew (fierbere înăbuşită)
Fierberea înăbuşită a legumelor, cărnii şi peştelui.

scurtă: 1
medie: 2
lungă: 2

G Deschis / închis *

fry (prăjire)
Prăjirea legumelor, cărnii şi peştelui.

1 G Deschis

soft fry (prăjire delicată)
Prăjirea delicată a unor cantităţi mici de alimente  
(de exemplu, carne, peşte, produse de patiserie 
etc.). Nu este potrivită pentru ingredientele 
congelate.

1 — Deschis

baking (coacere)
Coacerea alimentelor

1 — Închis

cooking (preparare)
Prepararea alimentelor

1 G Închis

porridge (terci)
Prepararea lactatelor

1 G Închis

rice (orez)
Prepararea cerealelor sau a orezului

1 G Închis

jam (gem)
Conservarea fructelor sub formă de gemuri

1 — Deschis

legumes (legume)
Prepararea fasolei

scurtă: 1
medie: 2
lungă: 2

G Închis

sous vide
Prepararea delicată a alimentelor într-o pungă pentru 
vidat 

1 — Închis

risotto (rizoto)
Prepararea de rizoto

3 G Deschis / închis *

pasta (paste)
Prepararea pastelor

1 — Închis / deschis*

yogurt (iaurt)
Prepararea iaurtului

1 — Închis

* În funcţie de reţetă/etapa de preparare – Consultaţi aplicaţia AutoCook pentru note cu privire la 
utilizarea corectă a programelor şi pentru informaţii despre ingrediente, cantităţi şi durate de preparare.



Durate de preparare 

Durate de preparare 
Următorul tabel conţine o prezentare generală a duratelor de preparare pentru diferite feluri de 
mâncare. Următoarele durate de preparare depind de grosimea şi consistenţa alimentelor şi ar 
trebui considerate drept recomandări pentru durate minime. Ajustaţi duratele de preparare în 
consecinţă. În cazul alimentelor congelate, durata de preparare creşte cu cel puţin 20%. 
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Program Setare Durată Preparat Cantitate 
recomandată 
(maxim)

steam (aburi) medium (medie) 30 min Fasole verde (proaspătă) 500 g (800 g)
short (scurtă) 10 min Conopidă (bucăţi de aceeaşi 

mărime)
500 g (800 g)

long (lungă) 50 min Cartofi (de dimensiuni medii, 
întregi)

500 g (1200 g)

short (scurtă) 10 min File de peşte 500 g (1000 g)
medium (medie) 30 min Chiftele 500 g (700 g)
short (scurtă) 10 min Ouă 8 (12)
medium (medie) 30 min Găluşte 500 g (600 g)
short (scurtă) 5 min Broccoli 500 g (800 g)
short (scurtă) 3 min Mazăre verde 500 g (800 g)
medium (medie) 30 min Morcovi 500 g (800 g)
medium (medie) 30 min Piept de pui 500 g (800 g)
medium (medie) 30 min Sfeclă (de dimensiuni medii, 

întregi)
500 g (800 g)

rice (orez) medium (medie) 30 min Orez alb cu bob mediu 
(garnitură)

500 g de orez, 
700 ml de apă

medium (medie) 25 min Orez alb cu bob mediu 
(garnitură)

250 g de orez, 
500 ml de apă

long (lungă) 60 min Orez negru 500 g de orez, 
500 ml de apă

long (lungă) 45 min Orez negru 250 g de orez, 
350 ml de apă

porridge (terci) long (lungă) 45 min Terci pe bază de lapte 250 g de orez cu bob 
rotund, 1000 ml de 
lapte, 100 g de zahăr

medium (medie) 30 min Terci pe bază de lapte 125 g de orez cu bob 
rotund, 500 ml de lapte, 
50 g de zahăr 

soft fry  
(prăjire delicată) 

medium (medie) 20 min Pulpe de pui 300 g
short (scurtă) 10 min Ciuperci 200 g
medium (medie) 20 min Cannelloni 300 g
short (scurtă) 10 min File de peşte 200 g
short (scurtă) 10 min Şniţel vienez (curcan) 200 g
short (scurtă) 10 min Şniţel vienez (porc) 200 g



Depanarea defecţiunilor minore 

Depanarea defecţiunilor minore 
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Program Setare Durată Preparat Cantitate 
recomandată (maxim)

steam + soft fry 
(aburi + prăjire 
delicată) 

short + short (scurtă + 
scurtă)

10 min +
10 min

Legume crude (de ex., conopidă) 200 g

baking 
(coacere)

long (lungă) 60 min Spată de porc 1500 g
medium (medie) 40 min Ruladă de carne 800 g
long (lungă) 60 min Prăjitură 500 g

fry (prăjire) medium (medie) 15 min Legume 300 g
medium (medie) 15 min Peşte 200 g
medium (medie) 15 min Carne 500 g
short (scurtă) Setare 

manuală: 5 min
Cepe 200 g

sous vide 1) short (scurtă), 60 °C 60 min Muşchi file de vită (în sânge) După adăugarea 
alimentului, nivelul apei 
din vas nu trebuie să 
depăşească 3,0 l.
 

medium (medie), 65 °C 50 min Muşchi file de vită (mediu)
medium (medie), 70 °C 45 min Muşchi file de vită (bine făcut)
short (scurtă), 60 °C 30 min Peşte (somon)
medium (medie), 65 °C 60 min Carne de pasăre (piept de pui)
long (lungă), 85 °C 60 min Sparanghel
long (lungă), 85 °C 80 min Cartofi

 long (lungă), 85 °C 100 min Legume rădăcinoase
1) Atunci când folosiţi metoda de gătit sous vide, trebuie luate măsuri de igienă speciale. Acordaţi o atenţie 
deosebită instrucţiunilor de siguranţă şi recomandărilor de preparare! 
X „Prepararea sous vide”, consultaţi pagina 14

Defecţiune Cauză Acţiune de remediere
Alimentul preparat este pe 
jumătate crud.

Umplere peste capacitate. Nu umpleţi vasul dincolo de marcajul [4,0 litri]!
Raportul dintre cantitatea de apă şi 
ingrediente este incorect.

Ajustaţi raportul dintre cantitatea de apă şi 
ingrediente.

Obiecte străine în interiorul 
aparatului.

Scoateţi toate obiectele străine. Nu utilizaţi 
apă în acest scop!

Vasul este deformat. Contactaţi unitatea de service abilitată.
Defecţiune a aparatului.
Defecţiune a senzorului.

Alimentul preparat este ars. Există reziduuri sub vas. Curăţaţi bine vasul şi interiorul aparatului.
Vasul este deformat. Contactaţi unitatea de service abilitată.
Defecţiune a aparatului.
Defecţiune a senzorului.



Depanarea defecţiunilor minore 
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Defecţiune Cauză Acţiune de remediere
Aparatul dă pe afară. Umplere peste capacitate. Ajustaţi cantitatea.

Temperatura este prea ridicată. Reduceţi temperatura.
Programul de preparare selectat 
presupune prepararea alimentului 
cu capacul deschis.

Deschideţi capacul aparatului.

LED-ul nu se aprinde. Aparatul este oprit. Porniţi aparatul.
Defecţiune la cablul de 
alimentare.

Contactaţi unitatea de service abilitată.

Plita nu funcţionează. Defecţiune a aparatului. Contactaţi unitatea de service abilitată.
Plita este defectă.

Se scurge apă din aparat. Aparatul este umplut excesiv. Scoateţi apa. Scoateţi vasul şi utilizaţi o 
lavetă pentru a şterge şi a usca interiorul 
aparatului. Asiguraţi-vă că nu pătrunde 
apă în interiorul aparatului. 

Afişaj 
E1~E5

Defecţiune a aparatului. Anulaţi programul de preparare. 
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică. Reporniţi 
aparatul. 
Contactaţi unitatea de service abilitată 
dacă problema persistă.

Dacă defecţiunile nu pot fi remediate, contactaţi întotdeauna unitatea de service abilitată! 
Puteţi găsi numerele de telefon la sfârşitul acestor instrucţiuni de utilizare.
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