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Panou de control, Fig. C-2
Comutator, Fig. C-2-4

• STOP, oprirea convecţiei / rotisorului                          

•  Convecţie (circulația aerului cald în jurul produsului)
•  Rotisor (pentru rumenire uniformă pe toate părţile)
•  Convecţie şi rotisor

Simbol de risc de ardere
Reamintește utilizatorului 
de temperaturile mari.

RECOMANDĂRI
• Înainte de a folosi produsul, citiți instrucțiunile de 

folosire. Păstrați manualul pentru o utilizare viitoare.
• Toate ilustrațiile din acest manual sunt reprezentări 

schematice și pot diferi de obiectele reale.
• Nu mutaţi aparatul când este în funcţiune.
• Utilizaţi aparatul doar pentru gătirea sau încălzirea 

mâncării.
• Nu utilizați aparatul ca o sursă de căldură.
• Nu utilizați aparatul cu uşa deschisă. 
• Folosiți numai ustensile de bucătărie rezistente la 

căldură, potrivite pentru mini cuptor. 
• Nu aşezaţi în aparat căni, sticle, recipiente strâns 

închise sau obiecte prea mari. Acest lucru poate duce 
la o vătămare corporală sau la deteriorarea aparatului.

• Nu așezați carne crudă/pește direct pe grătar, deoarece 
grăsimea și uleiul se pot aprinde. Folosiți o tavă de copt 
şi o hârtie de copt. Asigurați-vă că hârtia nu este în 
contact cu elementele de încălzire. 

• Aşezaţi tava cu hârtie de copt pe un nivel scăzut/mediu. 
• Nu lăsați aparatul nesupravegheat în funcţiune.
• Nu aşezaţi în/pe aparat, hârtie, carton, plastic, 

prosoape, etc, deoarece poate provoca incendiu.
• Folosiţi prosoape sau mănuşi de bucătărie pentru 

a scoate din cuptor tava fierbinte.
• În timp ce utilizați aparatul nu trântiţi uşa, nu aşezaţi tăvi 

sau alte obiecte pe ușă, evitaţi contactul cu apa rece şi 
ușa deschisă încălzită. Fig. A 1.

• Dacă în timpul gătitului, mâncarea ia foc sau scoate 
fum, opriţi aparatul şi deconectaţi-l. Nu deschideţi uşa 
până când incendiul este oprit, pentru că  oxigenul va 
intensifica flacără. Nu turnaţi apă peste aparat, sticla se 
poate fisura. 

Nu folosiţi forţa fizică asupra aparatului, 
pentru a nu se deteriora din vina 
utilizatorului.

Cârlig
Clemă
Închizătoare
Ax
Cuplaj motor 

COMPONENTE Fig. B

Manual de utilizare...................................................1 buc.

Carcasă..................................................................1 buc.
Tavă cu smalţ.....................................................1buc.
Grătar...............................................................1buc.
Mâner pentru tavă şi grătar....................................1buc.
Mâner  pentru  rotisor............................................1buc.
Rotisor..........................................................1buc.
Tavă rotundă 22,8 cm........................................1buc.
Tavă pentru firimituri ..........................................1buc.
Coş pentru peşte.................................................1buc.
Coş pentru grătar.................................................1buc.
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ELEMENTE DE ASAMBLARE, Fig. C-1
Mânerul uşii
Rotisor
Fante pentru grătar și tigăi
Ușă
Panou de control
Orificii de ventilaţie
Indicator luminos
Tavă detașabilă pentru firimituri

Lampă, Fig. C-1-2
Elemente de încălzire superioare şi inferioare, Fig. C-1-1

Construcţie rotisor, Fig. C-5

Reglaj temperatură Fig. C-2-1
•  Ajustarea temperaturii de la 100°C la 250°C

Comutator mod preparare. Fig. C-2-2
• STOP
• Element de încălzire superior (deasupra)
• Element de încălzire inferior (dedesubt)

Р

UTILIZARE
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centrul de service autorizat de OURSSON.
• 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. 

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 
pot 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, nu uitați să 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 

POZIŢIONAREA Fig. A-2
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plată, orizontală, 

rezistentă la căldură, unde să nu ajungă copiii, 
păstrând distanţa faţă de pereţi/mobilă. O parte 
trebuie să fie complet liberă. Este interzis să 
încorporaţi cuptorul.   

• Nu aşezaţi aparatul în funcţiune sub/lângă perdele 
sau alte materiale inflamabile, să nu cauzeze incendiu.

• Amândouă elemente de încălzire simultan 
deasupra şi dedesubt. 

• Element de încălzire superior şi rotisor.    
(Pentru modelele MO2305 şi MO2610

Timer, Fig. C-2-3
• Timer, selectarea timpului 0 şi 60 de minute.
• Poziţia STOP, pentru a opri procesul de gătire. 

Pregătirea pentru utilizare
Înainte de prima utilizare, ștergeți aparatul cu o 
cârpă moale și uscată. Restul componentelor spălaţi-
le cu apă caldă şi detergent. Înainte de asamblare sau 
dezasamblare asigurați-vă că aparatul este scos din priză. 
Uscaţi bine toate componentele.
Porniţi aparatul gol timp de 15 min, setaţi la maxim 
temperatura în modul , pentru a scoate mirosul de 
aparat nou. Aerisiţi camera. Lăsaţi aparatul la răcit. 
Ordinea de utilizare, Fig. C-2
1. Asiguraţi-vă că tava pentru firimituri este instalată, 

şi butonul de timer  este în poziţia  . Conectați 
aparatul la priză.

2. Reglaţi temperatura necesară cu butonul  .
3. Porniţi timerul  pentru 5 minute în modul , pentru 

ca aparatul să se încălzească. Butonul de timer va 
începe automat procesul de gătire.

4. Alegeți modul dorit cu ajutorul reglajelor corespondente: 

5. Așezați produsele pregătite în prealabil pe tavă/grătar/
rotisor. Nu aşezaţi produse mai aproape de 2 cm de 
elementele de încălzire.  

6. Instalaţi cu atenţie grătarul, tava sau rotisorul în cuptor, 
Fig. C-3. Închideţi uşa cuptorului.

7. Porniţi timerul , setând timpul necesar. Nu este 
recomandat să deschideţi ușa în timpul gătirii. 

NOTĂ: Când aparatul funcţionează, lampa din interior  
este pornită şi indicatorul luminos , Fig. C-1 se aprinde 
intermitent.  

8. Când procesul de pregătire este complet, timerul 
(cronometrul) se oprește automat şi veți auzi un semnal 
sonor. Setați toate butoanele în poziția .

9. Deschideţi cu grijă ușa și scoateţi produsul preparat cu 
ajutorul unui prosop de bucătărie sau a unor mănuşi, 
Fig. C-4.

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

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ, Fig. A
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Pâine prăjită (4 pc) 180оС 7 
min

7 
min

10 
min

Tăiaţi pâinea felii. 
Instalaţi tava pentru 
firimituri 7 . Înainte 
de gătire ungeţi 
pâinea cu unt.

Pâine prăjită
franţuzească
(500g)

MO2305 
(23l) 

MO2610 
(26l)

MO3020 
(30l)

120оС 15 
min

15 
min

20 
min

Tăiaţi pâinea 
cubuleţe
(1x1x1 cm). Înainte 
de gătire stropiţi cu 
ulei vegetal, sare, 
piper şi ierburi.

Cartofi prăjiţi
(500g)

150оС 25 
min

25 
min

30 
min

Tăiaţi cartofii felii 
(0.5x0.5x4 cm)
Asezonaţi cu sare 
şi adăugaţi ceapă 
la final.

Legume 
la cuptor

Tocană 
(500g)

100оС 30 
min

30 
min

35 
min

Tăiaţi legumele. 
Folosiţi un recipient 
termo-rezistent.

Grill 
(250g)

120оС 10 
min

15 
min

15 
min

Adăugaţi sare la 
finalul gătitului.

Coacere Plăcintă
(300g)

120оС 30 
min

30 
min

35 
min

Folosiţi o tavă de 
copt rotundă şi 
înaltă. 

Nume produs Mod preparare Poţiţie tavă/
grătar

Tem-
pera-
tură

Timp de gătire Notă

MO2305
(23l)

MO2610
(26l)

MO3020
(30l)

Carne Porc
(800g)

200оС 35 
min

35 
min

40 
min

Săraţi înainte,  tăiaţi 
în bucăţi mici
(3x3x3 cm).

Vită/ 
Miel (800g)

200оС 40 
min

40 
min

45 
min

Săraţi înainte,  tăiaţi 
în bucăţi mici
(3x3x3 cm).

Carne 
semi-
procesată

Cârnaţi 
(500g)

160оС 15 
min

15
min

20
min

Faceţi cruste. 
Instalaţi tava pentru 
firimituri 7  . 

Cârnaţi
hotdog 
(500g)

160оС 15
min

15 
min

20
min

Scoateţi pieliţa 
cârnaţilor. Instalaţi 
tava pentru firimituri 
7 .

Piftele 
(800g)

120оС 20
min

20
min

25
min

Turnaţi 150 ml de 
apă în tavă.

Friptură
de vită 
(350g)

160оС 15
min

15
min

20
min

Faceţi mici cruste  
(tăieturi), frecaţi cu 
sare, condimente şi 
ierburi.

Pui File 
(500g)

1.

2.

        

160оС 25 
min

25 
min

30 
min

Pentru a păstra 
suculenţa folosiţi 
o pungă de copt. 
Frecaţi cu sare, 
condimente şi 
ierburi.

Copănele 
(500g)

160оС 25 
min

25 
min

30 
min

Pentru a păstra 
suculenţa folosiţi 
o pungă de copt. 
Frecaţi cu sare şi 
condimente.

RECOMANDĂRI DE PREPARARE:

Folosirea rotisorului Fig. C-5
1. Luaţi rotisorul şi scoateţi o clemă din el . 
2. Înfigeţi rotisorul în carne şi strângeţi clemele pe 

ambele părţi. Toate bucăţile de carne trebuie să fie 
fixate, să nu atârne nimic.

3. Porniţi timerul  pentru 10 minute în modul , 
pentru ca aparatul să se încălzească. 

4. Instalaţi rotisorul în fante, cu partea ascuţită în orificiul 
din dreapta, iar partea stângă pe suportul special . 

5. Pe nivelul de jos, aşezaţi o tavă, unde să se scurgă 
sucul de la carne.

6. Reglaţi temperatura necesară cu butonul  .
7. Alegeți modul dorit cu ajutorul reglajelor corespondente: 

(la finalul 
preparării 
pentru 

crustă crocantă)

 ( pentru modelul MO2305 şi MO2610) sau ,  
şi  (pentru modelul MO3020). 

8. Porniţi timerul , setând timpul necesar.
9. Când procesul de pregătire este complet, timerul 

(cronometrul) se oprește automat şi veți auzi un 
semnal sonor. Setați toate butoanele în poziția . 

10. Scoateţi rotisorul cu un mâner special 4 , Fig. B, 
aşezând cârligele pe ambele părţi ale rotisorului. Mai 
întâi, ridicaţi cu grijă rotisorul din partea stângă şi 
trageţi, apoi scoateţi rotisorul din orificiul din dreapta. 
Scoateţi carnea din rotisor şi aşezaţi-o pe un tocător  
sau pe o farfurie. 

NOTĂ: Folosirea coşului pentru grătar 9  sau coşului 
pentru peşte 8  (Fig. B) este similară.

Nume produs Mod preparare Poţiţie tavă/
grătar

Tem-
pera-
tură

Timp de gătire Notă

MO2305
(23l)

MO2610
(26l)

MO3020
(30l)

Pui Aripioare 
(500g)

180оС 15 
min

15
min

20 
min

Frecaţi cu sare, 
condimente şi 
ierburi.

Pulpe 
întregi
(500g)

160оС 25 
min

25 
min

30 
min

Frecaţi cu sare, 
condimente şi 
ierburi. Adăugaţi 150 
ml de apă în tavă.

Pui întreg 
(900g)

1.

2.

160оС 30 
min

30 
min

40 
min

Adăugaţi 150 ml de 
apă în tavă.
Frecaţi cu sare şi 
condimente.

Peşte Întreg 
(600g)

130оС 15 
min

15 
min

20 
min

Instalaţi tava 
pentru firimituri  7 . 
Înfăşuraţi în folie de 
aluminiu produsul. 
Pentru a înmuia 
oasele de pește 
aşezaţi felii de 
lămâie.

Bucăţi 
(500g)

150оС 15 
min

15 
min

20 
min

Adăugaţi 150 ml de 
apă în tavă.

(la finalul 
preparării 
pentru 

crustă crocantă) 
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Nume produs Mod preparare Poţiţie tavă/
grătar

Tem-
pera-
tură

Timp de gătire Notă
MO2305

(23l)
MO2610

(26l)
MO3020

(30l)

Coacere Prăjituri 
(200g)

160оС 15 
min

15 
min

20 
min

Folosiţi hârtie de 
copt.

Brioşe 
(300g)

100оС 30 
min

30 
min

35 
min

Folosiţi o tavă 
pentru brioşe. 

Pizza 6 inch/ 
15 cm

180оС 6 
min

6 
min

8 
min

Ungeţi marginile 
la pizza cu sos de 
roşii sau alte sosuri, 
pentru a preveni 
uscarea. Folosiţi 
oală rotundă. 6 .

8 inch/
20 cm

180оС 8 
min

8 
min

10 
min

Lasagna MO2305 
(23l) 

MO2610 
(26l)

MO3020 
(30l)

100оС 25 
min

25 
min

30
min

Folosiţi o tavă cu 
margini înalte. 

Musaca - legume, caş, 
carne, cartofi. (500g)

100оС 30 
min

30 
min

35 
min

Folosiţi un recipient 
termorezistent. 
Adăugaţi amestec 
din smântână si ouă.

Carne/pui la rotisor
(900g)

150оС 40 
min

40 
min

40 
min

Ungeţi suprafaţa cu 
ulei vegetal.

Cârnaţi la rotisor
(250g)

150оС 15 
min

15 
min

20 
min

Ungeţi suprafaţa cu 
ulei vegetal.

POSIBILE PROBLEME ŞI SOLUŢII
Probleme posibile Cauze posibile Soluţii

Aparatul nu porneşte. Nu e curent electric. Scoateţi din priză şi aşteptaţi până revine 
curentul. 

Ies aburi. 
Atunci când gătiți alimente cu 
o cantitate mare de lichid, pot 
apărea anumite cantităţi de abur. 

Aveţi grijă când deschideţi uşa să nu vă 
ardeţi de la aburi. 

Miros de ars.
1. Sunt firimituri rămase pe tavă.
2. Grăsime acumulată pe grătar, 

tavă sau în interiorul cuptorului.

1.  Curăţaţi tava de firimituri după fiecare 
utilizare. 

2. Ştergeţi interiorul (rece) şi spălaţi grătarul 
şi tava imediat după folosire. 

RECICLAREA  
•  Înainte de reciclarea vechiului aparat, din motive de 

siguranţă, tăiaţi cablul pentru a preveni utilizarea lui.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE,  Fig. D
 •   Deconectaţi aparatul din priză. 
 •   Lăsaţi-l să se răcească înainte de curăţare. 

• Deschideţi uşa complet şi scoateţi tava pentru firimituri. 

Pentru a scoate tava, prindeţi de marginea tăvii, 
ridicaţi-o uşor şi trageţi încet câtre dvs.

• Spălaţi grătarul, tava, tava rotundă, coşul pentru 
peşte, coşul pentru grătar, mânerul pentru tavă şi 
grătar, mânerul pentru rotisor, rotisorul în apă caldă. 
Pot fi spălate în maşina de spălat vase. Temperatura 
în maşina de spălat vase trebuie să fie sub 60oC.

• Ştergeţi carcasa aparatului, tava pentru firimituri şi 
suprafaţa interioară (în afară de elementele de încălzire) 

cu o cârpă umedă şi moale.  
• Pentru a preveni șocul electric nu scufundați 

aparatul în apă niciodată.  
• Uscaţi bine toate componentele.

NOTĂ. Timpul și temperatura de gătit din tabel sunt doar 
de referinţă și pot varia în funcție de rețetă.

RECOMANDĂRI DE PREPARARE

Specificaţii tehnice
MODEL МO2305 МO2610 МO3020

Volum, L 23 26 30

Convecţie - - +

Mărime tavă, mm 336,2x260 349,5x250 377,6x267

Consum energie, W                                                            Max 1500

Voltaj                                                                  220-240 V~ ; 50/60 Hz

Temperatură de transport şi depozitare               de la -25°C până la +35°C

Temperatură de funcţionare                                          de la+5°C până la +35°C

Cerințe umiditate                                               15-75% fără condens

Clasa de protecţie împotriva şocurilor electrice                                                                         I

Dimensiuni, mm (înălţime x lăţime x lungime)                              467х350х290 489х340х322 522х393х322

Greutate, kg                                                             7,5  8,5 9,3

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

*Produsele ar trebui depozitate într-un loc uscat, ventilat la o temperatură de sub - 25°C.

Doar un specialist calificat din centrul de service OURSSON trebuie să facă reparații.
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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:

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 
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.

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 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 

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 (MO 
–  Mini-Oven).

 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

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
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