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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A OALEI ELECTRICE PENTRU 
CONSERVARE 
 
Produs: Oală electrică pentru conservare, de 27 l, cu supapă de evacuare 
 
Producător: Gastro 
 
Suntem încântați că ați ales acest produs și dorim să vă mulțumim pentru încredere. Vă vor 
plăcea, cu siguranță, serviciile sale simple, sigure și versatile. Respectați cu atenție 
următoarele măsuri de precauție și păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. 
 

Notă importantă 
 
Oala electrică pentru conservare este destinată preparării conservelor, gătitului, fierberii, 
fierberii în bain-marie și preparării băuturilor fierbinți. Oala pentru conservare este destinată 
exclusiv uzului casnic. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de alte 
utilizări. 
 

Date tehnice 
 
Tensiunea de alimentare trebuie să fie aceeași cu cea indicată pe plăcuța de identificare. 
Conectați numai la o priză electrică. 
 
Tensiune: 230 V – 40 Hz 
Putere: 1800 W 
Capacitate: 27 litri 
 

Instrucțiuni generale de siguranță 
 
• Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. 
• Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu sau 
rănire. 
• Asigurați-vă că tensiunea de rețea este identică cu datele de pe plăcuța de identificare. 
• Conectați numai la o priză electrică. 
• Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Asigurați-vă că nu atingeți nicio parte fierbinte a 
aparatului și nu acoperiți cablul de alimentare, la fel ca și în cazul altor aparate electrice și al 
componentelor acestora. 
• Așezați unitatea pe o suprafață fermă, plată și fără căldură. Nu așezați niciodată aparatul 
pe o suprafață fierbinte sau în apropierea unei flăcări deschise. 
• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu funcționează corect, înainte de curățare și după 
utilizare. 
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• Nu cufundați niciodată încălzitorul în apă și, de asemenea, protejați cablul de alimentare 
de umiditate. Oala pentru conservare este destinată numai pentru uz casnic, și nu în scopuri 
comerciale. 
• Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale 
sau mentale, sau cu experiență și cunoștințe insuficiente (inclusiv de către copii). Excepție 
face cazul în care aceștia sunt sub supravegherea unei persoane responsabile cu protecția 
persoanelor sau acela când au fost instruiți de respectiva persoană să utilizeze 
echipamentul. Copiii ar trebui să fie supravegheați, pentru a fi siguri că nu se vor juca cu 
dispozitivul. 
• În cazul deteriorării aparatului sau a cablului de alimentare, deconectați imediat aparatul. 
• Aparatele electrice respectă normele de siguranță relevante. Ele pot fi reparate numai de 
către experți. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un risc semnificativ pentru 
utilizator. 
• Copiii nu sunt conștienți de eventualele pericole care pot apărea în timpul funcționării 
aparatelor electrice. Prin urmare, nu lăsați copiii nesupravegheați când folosiți aparate 
electrice. 
• Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de operare duce la 
pierderea garanției. 
 

Instrucțiuni importante pentru utilizare 

 
• Înainte de prima utilizare, curățați interiorul recipientului și nu cufundați niciodată în apă 
vasul de evapore încălzit electric. 

• Fluidele dense care tind să se ardă ar trebui încălzite lent, cu agitare continuă. 

• Vasul este destinat conservării, gătitului, fierberii, fierberii în bain-marie și preparării 
băuturilor fierbinți. 

• Dacă s-a evaporat tot lichidul, opriți aparatul, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. 
Înainte de a umple cu apă, lăsați oala să se răcească în mod corespunzător, în caz contrar 
există riscul de opărire prin formarea bruscă a aburului. În plus, s-ar putea deteriora 
suprafața vasului. 

• Atenție! Risc de rănire și arsuri! Atenție! În timpul funcționării, aparatul este fierbinte, așa 
că nu atingeți decât toartele izolate și nu îl mutați în timpul funcționării sau răcirii. 

• Deconectați întotdeauna de la rețea înainte de umplerea, golirea și curățarea aparatului. 

• Oala electrică pentru conservare este un aparat distinct și nu trebuie utilizat pe surse 
externe de căldură, precum plite electrice, pe gaze sau cărbune. 

 

Reglarea temperaturii/setarea termostatului 
 
Dispozitivul este echipat cu un termostat precis (termostat capilar). Termostatul este variabil 
de la circa 30° C până la punctul de fierbere. Nu este necesar un termometru suplimentar. 
Temperatura setată va fi controlată automat astfel: 
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• Temperatura setată este atinsă atunci când lampa de control se stinge pentru prima dată. 
Aceasta este aprinsă în timpul încălzirii. Numai de atunci se numără perioadele de 
conservare enumerate în tabelul de conservare și în cărțile de bucate. 
 
• Pentru producerea sau încălzirea băuturilor, aparatul este echipat cu un mod special de 
funcționare, care asigură o încălzire continuă. La sfârșitul procesului de încălzire sau când 
comutatorul de temperatură este resetat, opriți dispozitivul și deconectați conectorul. 
 

Instrucțiuni de utilizare 
 

• Atingerea punctului de fierbere al apei variază în funcție de presiunea atmosferică și de 
mărimea vasului. 

• Termostatul cu setare prea mare determină încălzirea permanentă și, în consecință, o 
cantitate mare de abur, pierderea de apă în aparat și risipă de energie. 

• Pentru a afla setările corecte de gătit pe aparat, procedați astfel: 

1. Rotiți selectorul de temperatură spre dreapta, spre marcajul „Kochen” (gătit). 

2. Așteptați ca apa să fiarbă. 

3. Rotiți ușor selectorul de temperatură spre stânga, până când se stinge lumina. În 
scurt timp, regulatorul va reporni încălzirea. 

 

Conservarea 
 
a. Introduceți grătarul în oală. 
b. Puneți borcanele sau sticlele pregătite. 
c. Umpleți cu apă și închideți capacul. 
d. Conectați ștecherul la o priză electrică. 
e. Selectați temperatura. 
f. Lumina este aprinsă, dispozitivul se încălzește. 
g. Când LED-ul se stinge, înseamnă că temperatura a fost atinsă. Acum începe timpul de 
gătire. Temperatura este menținută automat. 
h. După finalizarea procesului de gătire, decuplați selectorul de temperatură și scoateți 
ștecherul din priză. 
 
 

Producția de sucuri 
 
a. Umpleți vasul cu cel puțin 6 litri de lichid. 
b. Așezați inelul adaptorului și supapa de evacuare conform instrucțiunilor. 
c. Puneți fructele pregătite în aparat/coșul pentru fructe. 
d. Puneți capacul. 
e. Conectați ștecherul la o priză electrică. 
f. Setați selectorul de temperatura la „Entsaften” (modul de producere a sucului). 
g. Lumina este aprinsă, dispozitivul se încălzește. 
h. Atenție! Adăugați apă înaintea fiecărui proces de producere a sucului. 
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i. După terminarea procesului de gătire, decuplați selectorul de temperatură și scoateți 
ștecherul din priză. 
 

Ventilul de evacuare 
 
Când preparați o mâncare păstoasă, vă recomandăm să etanșați ventilul din interiorul 
aparatului, de exemplu cu un dop, pentru a preveni blocarea evacuării. 
 
Din când în când, ventilul trebuie deșurubat și curățat cu apă fierbinte în care puteți adăuga 
un pic de detergent. 
 

Întreținerea 
 
• Nu cufundați niciodată în apă aparatul, ștecherul și cablul de alimentare. 
• Înainte de curățare, scoateți întotdeauna cablul de alimentare, apoi curățați interiorul și 
exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. 
• Pericol de arsuri! Înainte de curățare, lăsați toate părțile să se răcească. 
• După curățare, ștergeți bine toate părțile vasului. 
• Asigurați-vă că pe fundul aparatului nu există infiltrații de apă sau de aburi. 
• Îndepărtați reziduurile de calcifieri care pot apărea în timp cu apă cu oțet sau cu o soluție 
obișnuită de decalcifiere. Apoi clătiți cu apă curată. 
• Nu utilizați niciun instrument de curățare (bureți de sârmă), nici partea abrazivă a buretelui 
sau substanțe de curățat abrazive, care ar putea deteriora suprafața. 
• Din când în când, ventilul trebuie deșurubat și curățat cu apă fierbinte în care puteți 
adăuga un pic de detergent. 
• Când puneți la loc ventilul, este suficient să înșurubați filetul manual, altfel se poate pierde 
fluidul. 
 

Puncte importante și sfaturi pentru conservare 
 
În primul rând, se va ține cont de vechiul sfat bun al bunicilor noștri cu privire la conservare. 
Conservarea înseamnă sterilizarea alimentelor fără adăugarea de conservanți chimici. 
Încălzirea uniformă omoară bacteriile din alimentele care urmează să fie gătite. În același 
timp, etanșarea în vid care rezultă elimină posibilitatea apariției în vas a germenilor 
bacterieni. 
Cu o oală electrică, conservarea este mult mai ușoară, și chiar și bunicile noastre și-ar fi dorit 
să aibă una! 
 

 
 
 
Procesul de conservare 
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• Pregătirea curată și completă este esențială pentru durabilitate. Fructele și legumele ar 
trebui să fie de înaltă calitate, proaspete și coapte. 
• Spălați temeinic fructele și legumele și lăsați-le să se usuce. 
• Vasele, sticlele și capacul de sticlă trebuie spălate cu grijă cu apă caldă și detergent. Apoi, 
clătiți cu apă și puneți-le pe un șervet curat până se scurge apa. 
• Verificați cu grijă borcanele și accesoriile acestora să nu fi suferit eventuale deteriorări. 
• Puneți garniturile în apă curată până când le utilizați. 
• Nu utilizați garnituri sau capace de cauciuc poroase, deteriorate sau prea largi. 
• Umpleți vasul până la 2 cm sub margine. Când conservați alimente păstoase (piure de mere 
etc.), lăsați un spațiu de 3-4 cm sub margine. 
• Când este vorba de sos, umpleți vasul numai ¾. 
• Închideți borcanele ferm, cu capace cu ghivent, cleme sau dispozitive de fixare cu arc. 
• Închideți borcanele și sticlele imediat după terminarea procesului de sterilizare. 
• Plasați întotdeauna recipientele de sticlă pe grătar, pentru a asigura o bună circulație a 
apei fierbinți sub borcane și printre ulcioarele de sticlă și pentru a se încălzi mai repede. 
• Se pot folosi recipiente din sticlă de diferite dimensiuni. Recipientele din sticlă trebuie 
scufundate 2/3 până la 3/4. Dacă utilizați și al doilea strat, această regulă se aplică celui de-al 
doilea strat de borcane. Nu trebuie să vă faceți griji. Recipientele din sticlă care sunt complet 
scufundate sub stratul superior sunt etanșate cu garnituri de cauciuc și cleme care nu lasă 
apa să pătrundă. 
 

 
 
• Temperatura apei cu care umpleți vasul trebuie să fie întotdeauna aceeași cu aceea din 
recipientele de sticlă, pentru a asigura o încălzire uniformă. Umpleți cu apă rece în cazul 
borcanelor cu conținut rece. Pentru borcanele umplute cu alimente fierbinți (de pildă, dacă 
mâncarea conservată este pre-gătită), adăugați corespunzător apă caldă. 
• Folosiți numai capace potrivite pentru a intra în contact cu alimentele. 
• Asigurați-vă că în vas este suficientă apă și că recipientele de sticlă din stratul superior încă 
sunt cufundate în apă. 
• Timpul de încălzire a apei nu este inclus în momentul conservării; acesta începe după 
atingerea temperaturii selectate. 
• După ce a trecut timpul de gătire, scoateți recipientele de sticlă. Păstrați clemele și 
celelalte capace pe recipiente până când acestea sunt complet răcite. Borcanele trebuie 
plasate imediat în apă rece. 
• Vă recomandăm să etichetați recipientele de sticlă sau sticlele cu data fabricării și 
conținutul. 
• Vă recomandăm să depozitați alimentele conservate într-un loc uscat, rece și întunecat. 
• Nu scurgeți apa până nu se răcește; aceasta va ajuta la prevenirea deteriorării vaselor de 
email. 
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