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Stimate client, 

vă mulţumim că aţi ales TESLA AirCook & Steam QS500. 

Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să citiţi cu atenţie regulile de utilizare în 

siguranţă şi să respectaţi toate regulile generale de siguranţă. 

 Păstraţi acest Manual de utilizare.

 Utilizarea corectă a aparatului îi prelungeşte semnificativ durata de viaţă.

 Respectaţi regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării

dispozitivului sau al rănirii dumneavoastră.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 

PRODUSUL ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC. 

Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile. Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos poate duce la accident 

prin electrocutare, incendiu sau răniri grave. Avertismentele, atenţionările şi instrucţiunile discutate în 

acest ghid nu pot acoperi toate condiţiile şi situaţiile care pot apărea. Utilizatorul trebuie să înţeleagă 

că mintea sănătoasă şi precauţia sunt factori care nu pot fi încorporaţi în acest produs, dar trebuie să 

fie asiguraţi de el însuşi. 

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor 

instrucţiuni: 

 Nu porniţi niciodată aparatul dacă este gol.

 Nu adăugaţi o cantitate mai mare de alimente decât cea recomandată.

 Aparatul nu este potrivit pentru prepararea alimentelor lichide precum supe, sosuri sau tocăniţe!

 Turnaţi apă numai în Rezervorul de apă. Nu turnaţi niciodată apă sau alte lichide, cum ar fi uleiul,

în Coşul interior pentru alimente.

 Nu aşezaţi aparatul sub dulapurile de bucătărie, deoarece acestea ar putea fi deteriorate de aburul

eliberat.

 Nu acoperiţi orificiile de intrare şi de ieşire a aerului în timpul funcţionării aparatului.

 Nu aşezaţi niciodată aparatul pe o suprafaţă moale, deoarece ar putea avea loc astuparea

orificiilor de ventilaţie şi deteriorarea aparatului.

 Nu aşezaţi aparatul pe materiale inflamabile, cum ar fi feţe de masă sau perdele.

 Nu plasaţi aparatul pe perete sau în apropierea imediată a altor aparate. La utilizare, lăsaţi un

spaţiu liber de cel puţin 20 cm în jurul aparatului.

 Nu aşezaţi nimic pe aparat şi nu aşezaţi aparatul pe plita de gătit, există riscul deteriorării

acesteia.

 Nu scufundaţi niciodată capacul care conţine componente electrice şi elementele de încălzire în

apă şi nu îl clătiţi sub jet de apă de la robinet.

 Pentru a preveni accidentarea prin electrocutare, evitaţi pătrunderea apei sau a altor lichide în

aparat.

 Înainte de conectarea aparatului, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii

nominale locale.

 Conectaţi aparatul doar la o priză cu împământare. Asiguraţi-vă întotdeauna că ştecărul este
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introdus corect în priză. 

 Nu utilizaţi un cablu prelungitor.

 După utilizare, deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua electrică.

 Înainte de curăţare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi lăsaţi aparatul să se răcească.

 Nu deconectaţi aparatul trăgându-l de cablu.

 Protejaţi cablul de alimentare de suprafeţele fierbinţi.

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un service autorizat

TESLA sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita accidentele.

 Înainte de transport, lăsaţi aparatul să se răcească peste 30 de minute.

 Utilizaţi numai accesorii originale TESLA, concepute pentru acest model.

 La utilizarea aparatului în apropierea copiilor trebuie acordată o atenţie sporită.

 Nu este recomandată utilizarea aparatului de către copii fără supravegherea acestora de către un

adult.

 Nu preparaţi în aparat alimente cu un conţinut mare de grăsimi.

 Nu turnaţi apă foarte rece în Coşul interior pentru alimente încălzit.

 Nu conectaţi aparatul şi nu utilizaţi panoul de comandă cu mâinile ude.

 Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

 Nu lăsaţi aparatul în funcţiune nesupravegheat.

 În timpul funcţionării este eliberat abur şi aer fierbinte prin orificiile de ieşire a aerului. La

scoaterea Coşului interior din aparat, ţineţi mâinile şi faţa la o distanţă sigură de abur şi de

orificiile de ieşire a aerului.

 Deconectaţi imediat aparatul dacă din acesta iese fum întunecat. Înainte de a scoate vasul din

aparat, aşteptaţi până când nu mai iese fum.

 Nu utilizaţi aparatul în aer liber.

 Nu utilizaţi aparatul în medii extrem de calde, prăfuite sau umede.

 Păstraţi-l departe de substanţe inflamabile şi volatile.

 Aparatul nu este destinat funcţionării cu un temporizator extern sau cu o telecomandă separată.

 Nu reparaţi aparatul, astfel v-aţi expune riscului rănirii prin electrocutare şi pierderii garanţiei.

 Dacă aparatul este utilizat incorect, în scopuri profesionale, semiprofesionale sau dacă nu este

utilizat conform instrucţiunilor din Manualul de utilizare, garanţia devine invalidă.

 Nu încercaţi să reparaţi singur aparatul, altfel garanţia devine invalidă.

 Producătorul şi importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate

prin funcţionarea aparatului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală,

deteriorarea altor bunuri etc.

 Atenţie! Aer fierbinte! 

 Nu atingeţi niciodată părţile interioare ale aparatului dacă acesta este în funcţiune sau imediat

după terminarea gătitului, lăsaţi aparatul să se răcească timp de 30 de minute.

 NU AŞEZAŢI aparatul pe o suprafaţă inflamabilă!

 Nu acoperiţi orificiile de intrare şi de ieşire a aerului atunci când aparatul este în funcţiune.

 La funcţionarea aparatului, temperatura suprafeţelor accesibile poate fi mai mare. Nu atingeţi

suprafaţa încălzită, există riscul de producere a arsurilor.

 Pentru scoaterea şi mutarea vasului şi coşului încălzit, utilizaţi mânerul. Aşezaţi Coşul interior

pentru alimente încălzit numai pe suprafeţe rezistente la căldură. După scoaterea vasului din

aparat, acordaţi o atenţie deosebită pentru a evita opărirea cu aburul fierbinte eliberat din
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alimente sau după terminarea programului „Abur“. 

 Nu mişcaţi aparatul. Vă puteţi opări cu mâncare, ulei sau lichid fierbinte. 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND CABLUL DE ALIMENTARE 

Pentru a reduce riscul accidentării prin electrocutare, nu încercaţi să modificaţi în niciun fel conectorul 

cablului. Lungimea cablului de alimentare reduce riscul de încurcare a cablului  de alimentare sau de 

împiedicare de acesta.  

NU UTILIZAŢI DISPOZITIVUL CU CABLU PRELUNGITOR. 

Conectaţi cablul de alimentare numai direct la o priză electrică 230 V. 

Pregătirea - înainte de prima utilizare 

1. Îndepărtaţi toate materialele de ambalare, autocolantele şi etichetele. 

2. Aşezaţi friteuza cu aer cald pe o suprafaţă stabilă şi plană. Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe 

nerezistente la căldură. 

3. Ştergeţi aparatul cu o cârpă moale umedă şi uscaţi-l bine. 

4. Introduceţi Coşul interior pentru alimente în corpul aparatului 

5. Asiguraţi-vă că lungimea cablului de alimentare este suficientă până la priza electrică şi că este 

asigurată o circulaţie bună a aerului în jurul aparatului. 

 

 

1 Rezervor de apă 4 Coş interior pentru alimente  
2 Panou de comandă  5 Rezervor de colectare condens 
3 Mâner 6 Orificii de ventilaţie 
 

Rezervorul de apă (1) este necesar pentru funcţionarea corectă în modul „Abur“. Înainte de a începe 

fierberea la abur, umpleţi-l cu apă şi introduceţi-l în corpul aparatului. În timpul funcţionării, 

Rezervorul de colectare condens (5) trebuie să fie introdus în corpul aparatului, astfel încât apa 

condensată generată prin fierberea la abur să curgă în el. 

OBSERVAŢIE: Nu turnaţi ulei în vasul interior, acest aparat funcţionează pe principiul circulaţiei aerului 

cald. 
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SIMBOLURILE DE PE PANOUL FRONTAL 

 

1 Indicator luminos al rezervorului de apă gol 7 Setarea duratei încălzirii  
2 Programe  8 Modul „Abur“ 
3 Setarea temperaturii de încălzire 9 Indicator de funcţionare a aparatului 
4 Temperatura de încălzire 10 Pornire/Oprire/Începere 

5 Program de curăţare 11 Modul „Aer cald“ 

6 Timpul de încălzire   

 

PRIMA UTILIZARE 
Aşezaţi aparatul pe blatul de bucătărie sau pe o altă suprafaţă de lucru uscată, curată, plană, rezistentă 

la căldură şi umezeală. Asiguraţi suficient spaţiu liber pe toate părţile (minim 20 cm în lateral şi 50 cm 

în partea de sus). Trăgând de Mâner (3), scoateţi Coşul interior pentru alimente (4) din aparat. 

Introduceţi în coş alimentele pe care doriţi să le gătiţi. La introducerea alimentelor, nu depăşiţi reperul 

MAX marcat pe partea interioară a coşului pentru alimente.  

 

ATENŢIONARE: Aparatul nu va funcţiona dacă Coşul interior pentru alimente nu este introdus 

integral. La manipularea vasului exterior fierbinte/coşului de prăjire trebuie acordată o atenţie 

deosebită. 

Butonul Pornire/Oprire (10) 

Este utilizat pentru pornirea şi oprirea aparatului sau pentru a începe procesul de gătit. 

Modul „Abur“ (8) 

Este utilizat pentru pornirea fierberii la abur. Acest mod poate fi utilizat numai cu Rezervorul de apă (1) 

plin. Temperatura aburului este limitată la 100°C şi nu poate fi modificată. Este potrivit pentru 

prepararea blândă a legumelor, peştelui sau a cărnii de pui. Astfel mâncarea rămâne deosebit de 

suculentă. 

Modul „Aer cald“ (11) 

Este utilizat pentru a porni încălzirea cu aer cald. 

Setarea temperaturii de încălzire (4) 

Cu ajutorul săgeţilor, setaţi temperatura în intervalul cuprins între 80°C şi 200°C. 
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Setarea duratei de încălzire (3) 

Cu ajutorul săgeţilor, setaţi durata de încălzire în intervalul cuprins între 1 şi 60 minute. 

Indicatorul luminos al rezervorului de apă gol (1) 

Dacă indicatorul clipeşte şi emite un semnal sonor intermitent (bip), trebuie adăugată apă în 

Rezervorul de apă (1) 

Programul de curăţare (5) 

Această funcţie poate fi pornită numai cu Rezervorul de apă (1) plin. Este utilizat pentru curăţarea 

sistemului de apă al aparatului.  

PREPARAREA MÂNCĂRII 
Pregătiţi alimentele, introduceţi-le în Coşul interior pentru alimente (4), iar apoi introduceţi coşul în 

corpul aparatului. Pentru modul de fierbere la abur, umpleţi Rezervorul de apă (1). Aparatul are opt 

programe presetate şi un program manual, care este activat după pornirea aparatului. Dacă este 

selectat unul dintre programele presetate, clipeşte pe panoul de control (2). 

Porniţi aparatul cu butonul Pornire (10). Toate elementele de pe panoul de control (2) se aprind. 

Selectaţi modul dorit (Aer cald (11) sau Abur (8)). Simbolul modului setat începe să clipească. 

Selectaţi programul sau setaţi temperatura (7) şi durata de încălzire (3) manual. Începeţi gătitul cu 

butonul Începerea încălzirii (10).  

Procesul de încălzire începe şi Indicatorul de funcţionare a aparatului (9) se aprinde. Temperatura şi 

timpul de încălzire rămas se afişează pe display alternativ. După expirarea timpului setat, procesul de 

încălzire se opreşte în mod automat şi pe display se afişează OFF. Ventilatorul mai funcţionează încă 

câteva secunde pentru a răci aparatul, apoi veţi auzi cinci bipuri şi aparatul se va opri complet.  

Trăgând de Mâner (3), scoateţi Coşul interior pentru alimente (4) din corpul aparatului şi aşezaţi-l pe o 

suprafaţă rezistentă la căldură. În cazul în care Coşul interior pentru alimente (4) este scos din aparat 

în timpul gătitului, procesul va fi întrerupt şi pe display se va afişa „- - -“. Procesul de încălzire va fi 

reluat după introducerea Coşului interior pentru alimente (4) în corpul aparatului. Scoateţi mâncarea 

gătită şi lăsaţi aparatul să se răcească.   

ATENŢIONARE: La manipularea vasului exterior fierbinte şi a coşului trebuie acordată o atenţie 

deosebită. 

Simbolurile de pe panoul frontal 

 
 

Steak 

20 minute/180°C  

Legume 

15 minute/180°C 

 
 

Cartofi pai 

15 minute/200°C  

Pizza  

20 minute/180°C 

 
 

Carne de pui (pulpe) 

20 minute/200°C  

Creveţi 

25 minute/160°C 

 

Carne 

15 minute/160°C  

Peşte 

20 minute/160°C 
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MODUL MANUAL 

Durata: 15 min (aer cald)/20 min (abur) 

Temperatura: 180°C (aer cald)/100°C (abur) 

Potrivit pentru: batoane de mozzarella, plăcintă de mere, sarmale, legume, peşte, carne de pui 

 În general, pentru pregătirea mâncării, nu este nevoie de ulei sau poate fi utilizată numai o 

cantitate mică. 

 Timpul de gătit depinde de mărimea şi cantitatea alimentelor, precum şi de temperatura de gătit. 

De regulă, timpul de gătit este mai scurt decât într-un cuptor convenţional. Începeţi gătitul setând 

un timp mai scurt, iar apoi adaptaţi durata gustului dvs. personal.  

 

Agitarea/amestecarea mâncării pentru cel mai bun rezultat de încălzire 

Pentru un rezultat cât mai bun, vă recomandăm ca, în timpul gătitului, să agitaţi/amestecaţi 

mâncărurile din carne şi carne de pasăre o dată sau de două ori, astfel încât partea superioară a 

acestora să nu se usuce, să fie uniform coapte şi crocante. De asemenea, mâncărurile, cum ar fi 

friptura, le puteţi întoarce pentru a asigura o rumenire şi coacere uniformă. Agitarea/amestecarea este 

necesară, de regulă, la preparatele mai mici, care sunt suprapuse, cum ar fi cartofi prăjiţi sau nuggets. 

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ 

 

Scoateţi Rezervorul de apă din aparat, rotiţi-l conform figurii şi deşurubaţi supapa de închidere. 

Umpleţi Rezervorul de apă cu apă rece de la robinet, înşurubaţi supapa de închidere şi introduceţi-l 

înapoi în corpul aparatului (a se vedea figura). Nu utilizaţi alte lichide. 

ATENŢIONARE 

 Din motive de igienă, apa din Rezervorul de apă trebuie schimbată de fiecare dată când începeţi 

să gătiţi în modul „Abur“. 

 Asiguraţi o ventilaţie suficientă atunci când aparatul este în funcţiune. 

 Nu utilizaţi dispozitivul mai mult de 3 ore fără pauză. 

 Nu mutaţi aparatul în timpul funcţionării. 

 Aparatul funcţionează numai dacă Coşul interior pentru alimente este introdus integral în corpul 

aparatului. 

 

CURĂŢAREA SISTEMULUI DE APĂ 
Umpleţi Rezervorul de apă. Porniţi aparatul cu butonul Pornire (10). Porniţi programul de curăţare prin 

apăsarea butonului (5). Procesul de curăţare durează aproximativ 25 de minute, după care aparatul se 

opreşte în mod automat. 
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Decalcificarea 

Depunerile de calcar produc pierderi de energie şi reduc durata de viaţă a aparatului. De aceea, vă 

recomandăm să îndepărtaţi în mod regulat calcarul, în funcţie de calitatea apei din zona 

dumneavoastră şi de frecvenţa utilizării aparatului. Pentru a îndepărta calcarul, umpleţi Rezervorul de 

apă cu un amestec de apă şi agent de decalcificare în loc de folosirea numai a apei şi apoi porniţi 

programul de curăţare. Pentru decalcificare, poate fi utilizat un agent de decalcificare convenţional 

pentru echipamentele de bucătărie. În ceea ce priveşte raportul dintre apă şi agentul de decalcificare, 

citiţi instrucţiunile de utilizare a agentului de decalcificare. După decalcificare, efectuaţi cel puţin trei 

cicluri de curăţare cu apă pentru curăţarea sistemului de apă al aparatului.  

CURĂŢARE FACILĂ 

 Înainte de curăţare, lăsaţi aparatul să se răcească complet. 

 Curăţaţi aparatul după fiecare utilizare şi înainte de depozitarea lui pe termen lung.  

 Vă recomandăm să curăţaţi aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca resturile de alimente să 

se usuce, pentru a preveni formarea de agenţi patogeni. Nu lăsaţi resturile de alimente să se 

usuce complet. 

 Curăţaţi baza aparatului cu o cârpă umedă şi detergent. 

 Clătiţi Rezervorul de apă cu detergent şi apă caldă şi lăsaţi-l să se usuce cu capacul deschis. 

 Componentele detaşabile destinate contactului cu alimentele pot fi spălate în maşina de spălat 

vase, cu toate acestea, vă recomandăm spălarea manuală a acestora, pentru o protecţie mai 

lungă (durabilitatea) a suprafeţei antiaderente. Spălaţi aceste componente cu apă caldă de la 

robinet, utilizând detergent neutru de vase, clătiţi-le cu apă curată şi ştergeţi-le bine până la 

uscare.   

 Pentru a păstra stratul antiaderent de pe Coşul interior pentru alimente pe o durată cât mai lungă 

de timp, nu utilizaţi obiecte ascuţite sau metalice sau obiecte metalice sau materiale de curăţare 

abrazive.  

 

ATENŢIONARE: NU SCUFUNDAŢI NICIODATĂ APARATUL ÎN APĂ SAU ÎN ALTE LICHIDE. 
 

Protecţie la supraîncălzire 
Dacă aparatul se supraîncălzeşe, acesta se va opri în mod automat. Înainte de a utiliza din nou 

aparatul, lăsaţi-l să se răcească. 

DEPOZITAREA 
Dacă nu veţi folosi aparatul pe o perioadă mai lungă de timp, trebuie să scoateţi toată apa din 

Rezervorul de apă şi din Rezervorul de colectare condens. Înainte de reutilizare, curăţaţi bine 

Rezervorul de apă. Păstraţi aparatul şi toate accesoriile acestuia într-un loc curat şi uscat, care nu se 

află la îndemâna copiilor şi a animalelor.  
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REMEDIEREA PROBLEMELOR 

Problema Remedierea 
Aparatul nu funcţionează. Verificaţi dacă aparatul este într-adevăr conectat la 

230 V. 

Introduceţi complet vasul exterior în aparat. 

Mâncarea nu este suficient gătită. Introduceţi porţii mai mici de alimente în coşul 

interior detaşabil pentru alimente. În cazul în care 

coşul este umplut în exces, alimentele pot fi 

insuficient gătite. 

Creşteţi temperatura sau timpul de gătit. 

Mâncarea nu este coaptă uniform. Preparatele care sunt suprapuse sau aproape unul de 

altul ar trebui să fie agitate sau întoarse în timpul 

gătitului. 

Mâncarea nu este crocantă după 

prăjire. 

Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei le 

poate face mai crocante. 

Cartofii pai nu s-au prăjit bine. Adăugaţi o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. 

La pregătirea cartofilor prăjiţi din cartofi cruzi, 

înmuiaţi cartofii tăiaţi timp de 15 minute în apă, 

pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. 

Înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei, uscaţi-i. 

Tăiaţi cartofii în benzi longitudinale de 0,5 cm x 7 cm. 

Coşul nu poate fi introdus cu 

uşurinţă în friteuză. 

Asiguraţi-vă că Coşul interior pentru alimente nu este 

umplut în exces cu alimente şi că este introdus 

corect în corpul aparatului. 

Din aparat iese fum alb. La prima utilizare, friteuza poate produce un fum alb. 

Acest lucru este normal. 

Verificaţi dacă Coşul interior pentru alimente şi 

interiorul friteuzei sunt bine curăţate şi că nu sunt 

murdare de grăsime. 

Gătirea alimentelor grase duce la scurgerea uleiului 

în vasul exterior. Acest ulei va crea un fum alb şi 

vasul poate fi mai cald decât de obicei. Acest lucru 

este normal şi nu ar trebui să afecteze gătitul. 

Manipulaţi vasul cu atenţie. 

Din aparat iese fum întunecat. Deconectaţi imediat friteuza. Mâncarea arde. Înainte 

de a scoate Coşul interior pentru alimente, aşteptaţi 

până când fumul se împrăştie. 

Pe display este afişată eroarea „E1“, 

„E2“ sau „E3“ 

Contactaţi departamentul de service TESLA. 

 

REPARAŢIA ÎN PERIOADA DE GARANŢIE  
Pentru reparaţia în perioada de garanţie, contactaţi comerciantul de la care aţi cumpărat produsul 

TESLA. 
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Garanţia NU ACOPERĂ: 

 utilizarea aparatului în alte scopuri 

 uzura obişnuită  

 nerespectarea „Instrucţiunilor de siguranţă importante“ din Manualul de utilizare  

 defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare  

 pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile 

etc.  

 pagube cauzate de reparaţii neautorizate  

 numărul de serie ilizibil al aparatului 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv respectă cerinţele esenţiale şi alte 

dispoziţii relevante din normele şi reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.  

 

 

Acest produs îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene. 

 

 

Dacă simbolul coşului cu roată tăiat este ataşat la produs, acest lucru 

înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă 

rugăm să vă informaţi în privinţa sistemul local de colectare separată a 

produselor electrice şi electronice. Vă rugăm să urmaţi reglementările locale 

şi să nu aruncaţi produsele vechi la deşeurile menajere obişnuite. Eliminarea 

corectă a produsului vechi va ajuta la prevenirea consecinţelor negative 

potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane. 

 

Având în vedere dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica 

Manualul de utilizare. Versiunea actuală a prezentului Manual de utilizare poate fi găsită întotdeauna pe 

www.tesla-electronics.eu.  

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă, fiind rezervate erori de 

imprimare. 
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