
IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this
product, always read the instruction Manual carefully before using.

…is how I cook!…is how I cook!
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Aspecte interzise

AVERTISMENT DE SIGURANŢĂ

Notă

Recomandări

Acest aparat nu ia în considerare următoarele 
situaţii:
• Utilizarea aparatelor de către copii nesupra-
vegheaţi şi persoane cu dizabilităţi

• Folosirea aparatului pe post de jucărie

• Nu fierbeţi apă cu acest aparat.
• Nu introduceţi ştifturi, sârme metalice sau alte 
obiecte în orificiul de la baza aparatului pentru a 
evita şocurile electrice şi vătămarea.

• Nu deconectaţi şi nu conectaţi ştecherul cu 
mâinile ude pentru a evita şocurile electrice si 
vătămarea.

• Nu utilizaţi aparatul dacă ştecherul cablului de 
alimentare este deteriorat pentru a evita 
incendiul, şocurile electrice sau scurtcircuitul.

• Nu permiteţi copiilor să îl opereze şi să-l 

• Pentru a evita vătămarea şi deteriorarea 
bunurilor dvs. şi a celorlalţi, asiguraţi-vă că 
respectaţi următoarele măsuri de siguranţă.

• Nerespectarea avertismentelor de siguranţă 
şi utilizarea incorectă pot cauza accidente.
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folosească pe cont propriu şi nu-l lăsaţi la 
îndemâna copiilor pentru a evita accidentele, 
cum ar fi şocurile electrice şi arsurile.

• După utilizare, întrerupeţi alimentarea cu energie 
electrică, curăţaţi interiorul şi exteriorul la timp, 
dar nu introduceţi aparatul în apă şi nu îl spălaţi 
cu apă, pentru a nu deteriora performanţa de 
izolare a aparatului.

• în timpul funcţionării, este interzisă mutarea sau 
scuturarea aparatului.

• Nu modificaţi: cu excepţia tehnicienilor de service, 
nimeni altcineva nu are voie să îl dezasambleze 
sau să îl repare, pentru a evita incendii, şocuri 
electrice şi vătămări.

• Nu utilizaţi următoarele metode pentru a evita 
incendiul şi şocurile electrice din cauza deteriorării 
cablului de alimentare: îndoirea cablului de 
alimentare cu forţa, apropierea de temperaturi 
ridicate, blocarea sau transportul obiectelor grele.

• Nu amplasaţi aparatul într-un loc instabil, umed 
sau aproape de alte surse de incendiu sau 
căldură, altfel poate fi deteriorat sau pot apărea 
accidente.

• Dacă trebuie să reparaţi produsul sau să înlocuiţi 
piese, mergeţi la un centru de service desemnat 
de Midea, pentru a evita pericolele ascunse din 
cauza întreţinerii necorespunzătoare sau a alege-
rii necorespunzătoare a accesoriilor.

• Nu folosiţi aparatul cu un timer extern sau cu un 
sistem de telecomandă independent.

AVERTISMENT DE SIGURANŢĂ



  
Aspecte interzise 

• Acest produs este destinat exclusiv utilizării în 
interior.

• Utilizaţi o priză separată cu un fir de împămân-
tare cu curent nominal de 10A sau mai mult. Dacă 
este utilizat în combinaţie cu alte aparate elec-
trice, priza poate fi anormală şi poate provoca 
incendii şi alte pericole.

• Nu folosiţi alte tensiuni decât AC 220V pentru a 
evita un incendiu şi şocuri electrice. Nu utilizaţi 
cablul de alimentare deteriorat.

• Nu dezasamblaţi, nu inspectaţi sau nu scoateţi 
capacul din spate fără permisiune.

• Dacă produsul se defectează, acesta trebuie 
trimis la punctul de service desemnat pentru 
reparare.

• Ştecherul trebuie introdus complet în priză pentru 
a evita un incendiu, electrocutarea sau scurtcir-
cuitul.

• în cazul în care cablul de alimentare este deterio-
rat, acesta trebuie înlocuit de profesionişti de la 
producător, departamentul de service sau de-
partamente similare pentru a evita pericolul.

• în timpul funcţionării aparatului, unele suprafeţe 
se vor încălzi. Este strict interzis să atingeţi tava de 
copt şi suprafaţa aparatului cu mâinile pentru a 
evita opărirea.
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AVERTISMENT DE SIGURANŢĂ



• Dacă există urme de praf sau apă pe ştecherul 
de alimentare, capătul ştecherului sau priză, 
curăţaţi-le la timp pentru a evita un incendiu, 
electrocutarea sau scurtcircuitul.
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• Când uleiul se revarsă, ştergeţi-l la timp. Nu lăsaţi 
petele de ulei să curgă în produs, pentru a nu 
afecta funcţionarea normală a aparatului.

Aspecte care indică vătămări minore sau daune 
ale proprietăţii

• în timpul procesului de gătit, nu tăiaţi alimentele 
în tava de copt cu un cuţit sau o ustensilă metal-
ică. Nu frecaţi tava de copt cu metal sau obiecte 
aspre, pentru a nu deteriora stratul antiaderent.

• Nu utilizaţi aparatul în scopuri comerciale, pentru 
a nu afecta durata de viaţă a aparatului.

  Recomandări

• Datorită modificărilor de temperatură interne în 
timpul utilizării, este normal să se audă un „clic" 
atunci când piesele se contractă şi se dilată.

• Când produsul este utilizat pentru prima dată, o 
cantitate mică de fum uleios se va evapora, ceea 
ce este normal.

• Gama de altitudine în care funcţionează în mod 
normal aparatul este 0-2000m.

Aspecte care pot cauza daune

AVERTISMENT DE SIGURANŢĂ
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• Vă rugăm să păstraţi manualul corect pentru 
referinţe ulterioare.
Declaraţie

întreg conţinutul acestui document a fost verificat 
cu atenţie. Dacă există erori de imprimare sau 
neînţelegeri în conţinut, vă rugăm să ne consultaţi.
Notă: Dacă aparatul suferă îmbunătăţiri tehnice, 
acestea vor fi incluse în noua versiune a manualu-
lui fără notificare prealabilă. Aspectul şi culoarea 
produsului pot fi modificate.

DESCRIEREA APARATULUI

Notă
Acest aparat nu ia în considerare următoarele situaţii:
• Utilizarea aparatelor de către copii și persoane cu dizabilităţi fără supraveghere
• Folosirea aparatului pe post de jucărie

Părţi componente

AVERTISMENT DE SIGURANŢĂ
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Mâner  Dispozitiv de blocare 

Tavă de copt 
superioară 

Tavă de copt 
inferioară 

Buton rotativ 

Buton 

Capac superior 

Bază 

MC-JK1312P201 cu tavă pentru sandwich, tavă tangram.

Tavă pentru sandwich  Tavă pentru vafe Tavă tangram 

DESCRIEREA APARATULUI

CURĂŢAREA SI ÎNTREŢINEREA
• După fiecare utilizare, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de 

alimentare, aşteptaţi câteva minute, apoi ştergeţi aparatul cu o 
cârpă umedă. Dacă este lăsat necurăţat

• mult timp, trebuie curăţat cu detergent.
• Nu folosiţi produse de curăţare abrazive sau solvenţi pentru 

curăţare.
• Scurgeţi uleiul după utilizare şi înlocuiţi cu ulei curat de fiecare 

dată când gătiţi.
• Nu spălaţi aparatul în apă pentru a evita şocurile electrice şi 

defecţiunile.
• Toate componentele trebuie uscate înainte de depozitare şi 

plasate într-un loc sigur şi uscat.
• Nu aşezaţi aparatul direct sub jet de apă pentru curăţare.
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MC-JK1312P201 de exemplu 

1. Trageţi dispozitivul de blocare în sus și ţineţi de 
mâner pentru a deschide aparatul.

2. Instalaţi/eliminaţi corect tava de copt.

Apăsaţi butonul în sus

 

 
1. Conectaţi corespunzător ștecherul de 

alimentare și porniţi aparatul.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
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2. După încheierea preîncălzirii, acoperiţi suprafaţa tăvii de 
copt cu ulei de gă�t și așezaţi alimentele pe aceasta după
ce uleiul este încălzit.

3. După încheierea procesului de gă�t, opriţi 
comutatorul și deconectaţi ștecherul. După ce 
tava de copt este răcită corespunzător, ștergeţi 
tava cu un prosop umed.

 

Denumire aliment Ingrediente
Tavă de copt 
recomandată

Tavă de copt 
recomandată

Sandwich cu brânză 
și șuncă

2 felii de pâine prăjită, 2 felii de șuncă, 
1 felie de brânză

Tavă de 
sandwich

Sandwich cu șuncă și 
castraveţi

2 felii de pâine prăjită, 2 felii de șuncă, 3 felii de 
castravete

Sandwich cu somon și 
salată verde

2 felii de pâine prăjită, 3 felii de sashimi de 
somon, can�tate adecvată de salată verde 
mărunţită, can�tate adecvată de sos de salată

Sandwich cu ciocolată 
și brânză

2 felii de pâine prăjită, 5 bucăţi de 
ciocolată, 1 felie de brânză

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

Denumire aliment Ingrediente
Tavă de copt 
recomandată

Tavă de copt 
recomandată

Vafe originale

55g făină cu conţinut scăzut de gluten, 1g praf de 
copt, 12g amidon de porumb, 1 ou, 35g lapte, 25g 
zahăr tos, 20g unt

Vafe matcha 

55g făină cu conţinut scăzut de gluten, 1g praf de 
copt, 12g amidon de porumb, 1 ou, 35g lapte, 25g 
zahăr tos, 20g unt, 2g pudră matcha

Vafe cu ciocolată

55g făină cu conţinut scăzut de gluten, 1g praf de 
copt, 12g amidon de porumb, 1 ou, 35g lapte, 25g 
zahăr tos, 20g unt, 2g praf de cacao

 

Acest produs nu ia în considerare următoarele situaţii: 
•  Denumirile alimentelor enumerate în tabelul de mai sus pot fi diferite de 

denumirile obișnuite din diferite locuri, iar durata poate fi ajustată în funcţie 
de condiţiile reale, cum ar fi greutatea alimentelor. 

• Reţetele de mai sus se aplică numai produselor echipate cu tavă de copt
corespunzătoare. 



 

Problemă Cauză Soluţie

Becul 
indicator este 
întotdeauna 
s�ns

Aparatul nu 
încălzește

1. Alimentarea nu este pornită
2. Cablul intern este deconectat
3. Elementul de încălzire electric este ars
4. Siguranţa arsă
5. Termostatul este deteriorat
6. Comutatorul basculant este deteriorat

1. Verificaţi dacă ștecherul, priza și 
cablul de alimentare sunt în stare 
bună, iar ștecherul și priza trebuie 
introduse în poziţie. 
2, 3, 4, 5, 6. Trimiteţi aparatul 
la centrul de service pentru 
reparaţii

Încălzire 
normală

Becul indicator este ars Trimiteţi aparatul la centrul de service 
pentru reparaţii

Becul 
indicator este 
întotdeauna 
aprins

Nu încălzește 1. Termostatul este deteriorat
2. Cablul interior este deconectat

Trimiteţi aparatul la centrul de service 
pentru reparaţii

Încălzire 
normală

Termostatul este deteriorat Trimiteţi aparatul la centrul de service 
pentru reparaţii

 

Linia poate fi supusă modificărilor fără no�ficare prealabilă. 

Rezistenţă 

Indicator 
alimentare 

Rezistor 

Timer 

Termostat 

Placă de 
încălzire 
electrică 
superioară 

Placă de 
încălzire 
electrică 
inferio

GHID DE REPARAŢII
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