
TESLA ThermoCook TMX3000 

www.robotworld.ro



 
Stimate client, 
vă mulţumim că aţi ales TESLA ThermoCook TMX3000.  
 
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 scufundaţi niciodată aparatul în apă sau în alte lichide şi nu îl clătiţi sub jet de apă de la 
robinet. Pentru curăţarea aparatului, utilizaţi numai o cârpă umedă. 

 Nu utilizaţi niciodată funcţia de gătit dacă vasul este gol. 

 Nu creşteţi brusc viteza dacă temperatura depăşeşte 60°C. 

 În timpul preparării alimentelor fierbinţi (la temperaturi de peste 60°C), nu atingeţi vasul şi nu 
porniţi modul Pulse. 

 Nu staţi foarte aproape de aburul emis, mai ales când scoateţi capacul vasului de gătit.  

 În timpul funcţionării, nu aşezaţi aparatul pe marginea mesei. Asiguraţi-vă că suprafaţa este 
plană, curată, fără apă şi alte obstacole. 

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

 Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat. 

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

 Nu lăsaţi aparatul în funcţiune nesupravegheat. 

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

 După terminarea gătitului, opriţi aparatul, deconectaţi-l de la reţeaua electrică şi lăsaţi-l să se 
răcească. 

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

 Înainte de conectarea aparatului la reţeaua electrică, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat 
corespunde tensiunii nominale locale. 

 Nu utilizaţi un cablu prelungitor, protejaţi cablul de alimentare de suprafeţele fierbinţi şi nu 
deconectaţi aparatul trăgându-l de cablu. 

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

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

 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. 

 Utilizaţi numai accesorii originale TESLA, concepute pentru acest model. 

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

 Păstraţi-l departe de substanţe inflamabile şi volatile. 

 Dacă aparatul este utilizat incorect, în scopuri profesionale, semiprofesionale sau dacă nu este 
utilizat conform instrucţiunilor din Manualul de utilizare, 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. 

 ATENŢIONARE: Pungile din plastic utilizate pentru ambalarea acestui aparat pot fi periculoase. 
Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsaţi aceste pungi la îndemâna copiilor. Aceste pungi nu sunt 
jucării. 

 
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. 
 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 

1. Îndepărtaţi toate materialele de ambalare, autocolantele şi etichetele. 
2. Spălaţi vasul interior de gătit şi capacul din sticlă cu apă caldă şi detergent. Apoi clătiţi-le cu apă 

curată şi uscaţi-le bine. 
 

Descriere 

 

1 Dozator 
2 Capacul vasului de gătit 
3 Garnitura de etanşare a 

capacului vasului de 
gătit 

4 Mânerul vasului de 
gătit 

5 Vas de gătit din oţel 
inoxidabil 

6 Comutator rotaţii 
7 Corpul aparatului 
8 Capacul vasului de 

aburire 
9 Vasul de aburire 
10 Cuţit de tocat 
11 Paletă de amestecare 
12 Spatulă din silicon 
13 Paletă de amestecare 

aluat 
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Cuţit de tocat 

 

Puneţi dispozitivul de blocare a lamei cuţitului 
pe baza vasului de gătit şi fixaţi lama rotind în 
sensul invers acelor de ceasornic. 
 
Pentru scoaterea lamei din vas, apucaţi lama de 
partea superioară şi eliberaţi-o rotind în sensul 
acelor de ceasornic. Lama este foarte ascuţită. 
Vă rugăm să procedaţi cu prudenţă! 
 
 
 

Nu umpleţi niciodată vasul de gătit cu lichid peste reperul MAX, volumul maxim de lucru este de 1,7 
litri.  

Asamblarea garniturii de etanşare a vasului de gătit 

 

Asamblarea/demontarea vasului de gătit 

 

Îndreptaţi şi introduceţi vasul de gătit în corpul aparatului, fixaţi capacul vasului de gătit rotind în 
sensul acelor de ceasornic şi montaţi dozatorul. 
Pentru dezasamblarea aparatului, opriţi-l şi urmaţi paşii de mai sus în ordine inversă.  

ATENŢIE! 
Aparatul este echipat cu un dispozitiv de blocare de siguranţă între vas şi corpul aparatului. Aparatul 
nu va funcţiona dacă capacul vasului de gătit nu este închis corespunzător. 
Nu încercaţi niciodată să deschideţi cu forţa capacul vasului de gătit. Deschideţi capacul vasului de 
gătit abia după ce mâncarea preparată încetează să se mai amestece.  
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Panou de comandă 

 
 

1 SUPĂ (mod automat) 
În modul Standby, apăsaţi butonul „Supă“, indicatorul se aprinde, iar apoi apăsaţi butonul 
Start/Pauză. Pentru RESET, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 2 secunde. Are 3 programe 
automate. 

 
2 BUTONUL PENTRU MĂRIREA TIMPULUI PROGRAMULUI 

 
3 TEMPERATURA - apăsaţi pentru comutarea între temperaturi, într-un ciclu. A şasea apăsare 

reglează temperatura la 0°C. 

 
4 START/PAUZĂ - La setarea AUTO sau a programului manual, prin apăsarea butonului, porniţi sau 

opriţi programul (în afară de regulatorul de viteză). Pentru Reset, ţineţi apăsat butonul Start/Pauză 
timp de 2 secunde. În timpul funcţionării, indicatorul Start/Pauză luminează continuu. La oprirea 
programului, indicatorul Start/Pauză va lumina intermitent. Pentru continuarea programului, 
apăsaţi din nou butonul Start/Pauză. 

 
5 INDICATORUL TEMPERATURII DE ÎNCĂLZIRE 

 
6 DESERT (mod automat) 

În modul Standby, apăsaţi butonul „Desert“, indicatorul se aprinde, iar apoi apăsaţi butonul 
Start/Pauză. 

 
7 BUTONUL PENTRU REDUCEREA TIMPULUI PROGRAMULUI 

 
8 GĂTIRE LENTĂ (mod automat) 

În modul Standby, apăsaţi butonul „Gătire lentă“, indicatorul se aprinde, iar apoi apăsaţi butonul 
Start/Pauză. 
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9 ALUAT (mod automat) 
În modul Standby, apăsaţi butonul „Aluat“, indicatorul se aprinde, iar apoi apăsaţi butonul 
Start/Pauză.  

 
10 COMUTATOR TURAŢII - prin rotirea în sensul acelor de ceasornic, măriţi viteza turaţiilor.  

Gama de viteze este 1, 2, 3, 4, 5, 6, P, unde „P“ (Pulse) reprezintă acţionare manuală.  
 
În cazul în care conţinutul vasului de gătit se încălzeşte la 60°C, funcţia „P“ nu funcţionează. 
Modul Pulse funcţionează numai dacă nu este pornit niciun program sau încălzirea (butonul 
Start/Pauză luminează intermitent). Dacă temperatura reală este egală sau mai mare de 60°C, iar 
viteza turaţiilor este egală sau mai mare decât nivelul 3, aparatul va atinge încet viteza ţintă şi va 
opri încălzirea. 
Modul de lucru nivelul 1: amestecare timp de 10 secunde şi oprire timp de 3 secunde în ciclu.  

 
TEMPORIZATOR 
Intervalele temporizatorului: 30 secunde - 99 minute pentru program manual, intervalul de setare este 
de 30 de secunde. Apăsaţi butonul „+“ pentru mărirea duratei temporizatorului sau „-“ pentru 
reducerea duratei. Dacă setaţi timpul programului sau selectaţi unul dintre programele automate, 
temporizatorul aparatului numără invers (... 5 4 3 2 1) până când se atinge timpul setat, iar aparatul se 
opreşte automat. Dacă nu setaţi timpul, temporizatorul aparatului numără (1 2 3 4 5 ...) până când 
aparatul se opreşte automat. La setarea doar a vitezei, timpul este limitat la 5 minute. Pentru 
programele automate, duratele de timp sunt presetate şi pot fi reglate după cum doriţi.  

DISPLAY 
Afişează timpul actual al programului, a se vedea aliniatul TEMPORIZATOR. După 5 minute de 
inactivitate, aparatul se opreşte automat. 

MODUL DE LUCRU 

Modul 1: pentru prepararea obişnuită a mâncării, amestecare, mixare 
La pregătirea ingredientelor dure, cum ar fi boabele de cafea sau migdalele, nu tocaţi ingredientele mai 
mult de 40 de secunde. Lăsaţi aparatul să se răcească şi apoi repetaţi procesul. Cantitatea maximă 
recomandată de aluat care poate fi frământată este de 250 de grame. 

1. Conectaţi aparatul la priză/porniţi-l cu butonul din modul Standby 
2. Setaţi timpul dorit (durata maximă este de 5 minute) şi selectaţi viteza. După selectarea vitezei, 

aparatul începe prepararea în mod automat. 
3. Aparatul emite un beep şi după terminare se opreşte automat. 
4. Scoateţi vasul de gătit din corpul aparatului. 
5. Scoateţi mâncarea din vasul de gătit.  
 
Modul 2: pentru încălzirea mâncării 
Potrivit pentru prepararea, de exemplu, a pilafului, supelor de legume etc. 

1. Conectaţi aparatul la priză/porniţi-l cu butonul din modul Standby 
2. Setaţi timpul şi temperatura dorită. Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul. 
3. Aparatul emite un beep şi după terminarea gătitului se opreşte automat. 
4. Scoateţi vasul pentru gătit din corpul aparatului. 
5. Scoateţi mâncarea din vasul de gătit. 
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Nu atingeţi partea metalică a corpului vasului de gătit sau cuţitul de tocat atât timp cât aceste părţi 
sunt calde. Nu încălziţi niciodată vasul de gătit fără alimente. Nu încălziţi mai mult de 500 ml de lapte. 

Modul 3: pentru încălzire şi amestecare, mixarea mâncării 
Potrivit pentru prepararea, de exemplu, a pilafului, gemului, supelor, tocăniţelor etc. 

1. Conectaţi aparatul la priză/porniţi-l cu butonul din modul Standby 
2. Ataşaţi accesoriile potrivite – cuţitul de mixare sau paleta de amestecare 
3. Setaţi timpul şi temperatura dorită şi setaţi viteza. După selectarea vitezei, aparatul începe 

prepararea în mod automat. 
4. Aparatul emite un beep şi după terminarea gătitului se opreşte automat. 
5. Scoateţi vasul de gătit din corpul aparatului. 
6. Scoateţi mâncarea din vasul de gătit. 
 
Nu atingeţi partea metalică a corpului vasului de gătit sau cuţitul de tocat atât timp cât aceste părţi 
sunt calde. Nu încălziţi niciodată vasul de gătit fără alimente. Nu încălziţi mai mult de 500 ml de lapte. 
Dacă temperatura de încălzire atinge sau depăşeşte 60°C, sunt disponibile numai vitezele de la „1“ la 
„3“. 

Modul 4: abur 
Potrivit pentru prepararea legumelor, crenvurştilor, peştelui etc. 

 

 
 

1. Puneţi în vasul de gătit cel puţin o jumătate de litru de apă. Acest volum poate fi utilizat pentru 
aburire timp de aproximativ 30 de minute de funcţionare. 

2. Acoperiţi vasul de aburire cu capacul fără dozator. 
3. Ataşaţi vasul de aburire, inclusiv capacul 
4. Selectaţi modul „2“, setaţi temperatura dorită la 100°C şi timpul de gătit. Apăsaţi butonul 

PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul.  
5. Aparatul emite un beep şi după terminarea gătitului se opreşte automat. 
6. Scoateţi mâncarea din vasul de aburire. 
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REMEDIEREA PROBLEMELOR 

Eroare Descriere Remedierea 

E01 Vasul de gătit nu este instalat Instalaţi din nou vasul de gătit 

E02 Eroare mecanică Contactaţi service-ul TESLA 

E03 Capacul vasului de gătit nu este 
corect instalat 

Opriţi aparatul şi instalaţi din nou capacul vasului de 
gătit 

E04 Motorul este supraîncălzit Lăsaţi motorul să se răcească timp de 10 - 30 minute 

E05 Protecţie împotriva fierberii 
uscate 

Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească complet 

 
INSTRUCŢIUNI PENTRU CURĂŢARE 

 Înainte de curăţarea aparatului, opriţi-l şi scoateţi-l din priză. 

 În timpul curăţării, nu scufundaţi vasul de gătit în apă. 

 După răcire, scoateţi lama din vasul de gătit. Curăţaţi interiorul şi exteriorul vasului de gătit. 
Păstraţi pinii de contact de pe fundul vasului întotdeauna curaţi şi uscaţi. Ştergeţi pinii de contact 
numai cu o cârpă umedă! 

 Nu spălaţi vasul de gătit în maşina de spălat vase! 

 Nu folosiţi niciodată obiecte ascuţite sau cu vârfuri ascuţite pentru curăţare, deoarece acestea ar 
putea deteriora componentele funcţionale sau afecta siguranţa aparatului. 

 Lama cuţitului este foarte ascuţită! Vă rugăm să o manevraţi cu atenţie! 

 Vă recomandăm să ungeţi lama cuţitului cu ulei vegetal. 

 Ştergeţi corpul aparatului numai cu o cârpă moale umedă! 

 Dacă vasul de gătit şi lama se curăţă cu greu, adăugaţi în vas apă fierbinte şi detergent şi porniţi 
aparatul timp de câteva secunde la viteza 1.   

 
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 produse în urma unei reparaţii neautorizate 

 numărul de serie ilizibil al dispozitivului 
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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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