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Bine ați venit în lumea Instant Brand

Vă mulțumim că ne-ați primit în bucătăria dumneavoastră! 

Cu ajutorul friteuzei cu aer cald Vortex Plus dorim să vă ajutăm să 
gătiți mese sănătoase și delicioase într-un timp cât mai scurt pentru 
dumneavoastră și familiile dumneavoastră. 

Am colaborat cu bucătari de top, bloggeri culinari și oameni pasionați 
de arta gătitului pentru a vă pune la dispoziție o colecție de rețete care 
să vă insipre și să vă ușureze și mai mult munca în bucătărie! 

Cu Instant Brand, gătitul e o plăcere! 

Robert J. Wang
Fondator și director al departamentului de inovație

Folosiți codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația ”Instant Pot”.
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Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile 
de siguranță de bază. Țineți cont de următoarele:

1. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE 
ÎNAINTE SĂ FOLOSIȚI APARATUL DUMNEAVOASTRĂ. NERESPECTAREA 
INSTRUCȚIUNILOR PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL POATE DUCE LA 
DEFECTAREA APARATULUI SAU CHIAR LA ELECTROCUTAREA SAU 
VĂTĂMAREA PERSOANEI CARE UTILIZEAZĂ APARATUL. 

2. Utilizați întotdeauna aparatul dumneavoastră pe o suprafață plană, stabilă 
și rezistentă la căldură. 

3. Părțile componente ale friteuzei dumneavoastră pot deveni fierbinți în 
timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele care pot deveni fierbinți în timpul 
utilizării. Folosiți mănuși de bucătărie atunci când deschideți friteuza și când 
manipulați componentele fierbinți. Acordați atenție sporită în momentul în 
care mutați aparatul. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei 
înainte de manipulare sau mutare. 

4. Nu introduceți în apă sau orice alt lichid cablul de alimentare, ștecărul sau 
aparatul dumneavoastră. 

5. Nu clătiți aparatul sub jet de apă.

6. Aparatul dumneavoastră conține componente electrice. Pentru a evita 
șocurile electrice, nu introduceți lichide în acesta.

7. Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi folosit de copii sau de 
persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Nu lăsați copiii 
nesupravegheați în preajma aparatului în timp ce ascesta este în funcțiune.

8. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți, înainte de a adăuga 
sau de a scoate piese sau accesorii în/din interiorul aparatului, precum 
și înainte de a îl curăța. Pentru a scoate din priză, vă rugăm trageți 
întotdeauna de ștecăr, nu de cablul de alimentare.

9. Evitați contactul cu piesele aparatului aflate în mișcare.

10. Verificați periodic aparatul și cablul de alimentare. Nu utilizați aparatul 
dacă cablul de alimentare sau ștecărul sunt deteriorate, dacă aparatul

 ATENȚIE  Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție 
integral acest manual. Păstrați-l la îndemână pentru 
referințe viitoare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță 
poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea 
aparatului dumneavoastră.
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11. Nu utilizați piese, componente sau accesorii neautorizate de Instant Pot. 
Utilizarea pieselor, componentelor sau accesoriilor nerecomandate de 
producător poate provoca risc de rănire, incendiu sau electrocutare. 
Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea aparatului 
dumneavoastră, înlocuiți aceste părți doar cu cele autorizate și 
recomandate de Instant Pot. 

12. Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice, nu utilizați aparatul în 
scopuri comerciale. 

13. Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile sau volatile sau 
în apropierea oricăror surse de căldură (aragaz, plită electrică, cupor) sau 
a dispozitivelor cu flacără deschisă. Căldura de la o sursă externă poate 
deteriora aparatul dumneavoastră.

14. Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea meselor 
sau a blaturilor de lucru sau să atingă suprafețe fierbinți sau dispozitive cu 
flacără deschisă (inclusiv plita).

15. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat. 

16. Se recomandă o întreținere adecvată a aparatului înainte și după fiecare 
utilizare. Lăsați aparatul să se răcească înainte să îl curățați sau înainte de 
depozitare. 

17. Atenție! Mâncarea gătită cu friteuza Vortex Plus este fierbinte și vărsarea 
conținutului din aceasta poate produce arsuri grave. Pentru a reduce 
riscurile cauzate de încurcarea cablului, aparatul vă este furnizat împreună 
cu un cablu scurt.  Păstrați aparatul și cablurile departe de copii. Nu lăsați 
niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea meselor sau 
a blaturilor de lucru sau să atingă suprafețe fierbinți sau dispozitive cu 
flacără deschisă (inclusiv plita). Nu folosiți niciodată cablu prelungitor 
pentru alimentarea electrică a aparatului. 

18. Nu încercați să reparați, să înlocuiți sau să modificați componentele 
aparatului. În caz contrar, există riscul de a provoca incendii sau de a vă 
electrocuta. De asemenea, intervenția persoanelor neautorizate asupra 
aparatului, va anula garanția dumneavoastră.

 ATENȚIE  Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție 
integral acest manual. Păstrați-l la îndemână pentru 
referințe viitoare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță 
poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea 
aparatului dumneavoastră.
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nu funcționează corect, dacă este deteriorat sau a fost supus unor șocuri 
mecanice. În aceste cazuri, adresați-vă serviceului SC Profimatic SRL.



 ATENȚIE  Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție 
integral acest manual. Păstrați-l la îndemână pentru 
referințe viitoare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță 
poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea 
aparatului dumneavoastră.
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19. Nu interveniți asupra niciunui mecanism de siguranță dintre cele cu care 

aparatul dumneavoastră este dotat. 

20. Acest aparat nu este destinat exploatării cu un comutator temporizat 
extern sau cu o telecomandă.

21. Nu umpleți în exces coșul friteuzei. Umplerea excesivă a acestuia poate 
provoca contactul alimentelor cu elementul de încălzire ceea ce poate 
duce la deteriorarea aparatului sau apariția unui incendiu.

22. Nu acoperiți orificiile de aerisire în timp ce aparatul este în funcțiune. 
Acest lucru va împiedica procesul de gătire și poate duce la deteriorarea 
aparatului.

23. Nu turnați niciodată ulei în camera de gătit a aparatului. Ar putea rezulta 
incendii și vătămări corporale.

24. În timpul procesului de gătire, temperatura din interiorul aparatului poate 
ajunge până la 200 de grade Celsius. Pentru a evita vătămarea corporală, 
nu introduceți niciodată mâinile în interiorul aparatului până când acesta 
nu s-a răcit.

25. Lăsați spațiu liber de cel puțin 13 cm în jurul aparatului dumneavoastră 
atunci când acesta este în funcțiune. Asigurați-vă că în momentul 
funcționării aparatului, nu există în apropiere suprafețe care pot lua foc 
ușor, cum ar fi fețele de masă sau perdelele. Nu plasați nimic pe capacul 
aparatului.

26. Aaerul fiebinte este eliberat prin orificiile de evacuare a aerului. Păstrați-
vă mâinile și fața la o distanță sigură de acestea.

27. În cazul în care aparatul emite fum negru, apăsați butonul de anulare 
”Cancel” și deconectați aparatul de la priză imediat. Așteptați ca aparatul 
să se răcească înainte de a îl curăța. Pentru informații suplimentare, 
consultați secțiunea Depanarea aparatului. Asigurați-vă că aparatul este 
închis corespunzător înainte de utilizare. 

28. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

29. Fiți extrem de precaut atunci când scoateți accesoriile fierbinți din aparat 
sau atunci când în interiorul acestuia există ulei fierbinte.



30. Alimentele supradimensionate și/sau ustensilele metalice nu trebuie 
introduse în vasul interior al aparatului. Acestea pot provoca deteriorarea 
aparatului sau rănirea utilizatorului. 

31. Nu depozitați în aparatul materiale combustibile precum hârtie, carton, 
plastic, polistiren sau lemn.

32. Accesoriile incluse nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde, prăjitor 
de pâine, cuptor, sau pe o plită ceramică, electrică, cu inducție sau cu gaz 
sau pe un grătar de exterior.

8

Măsuri de siguranță

AVERTISMENT
Nu interveniți asupra niciunei măsuri de siguranță cu care aparatul dumneavoastră 
este dotat pentru a o elimina. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă poate provoca 
răni grave și duce la anularea garanției aparatului dumneavoastră. 

AVERTISMENT
Pentru a evita pericolul de electrocutare, utilizați întotdeauna o priză cu împământare. 
Nu folosiți un adaptor sau un cablu prelungitor. 

AVERTISMENT
Pentru a evita vătămările corporale, asigurați-vă că ați citit integral și ați înțeles 
instrucțiunile prezentate în acest manual înainte de a utiliza aparatul dumneavoastră. 

Instrucțiuni speciale referitoare la cablul de alimentare
În conformitate cu cerințele de siguranță UL, aparatul dumneavoastră vă este 
furnizat împreună cu un cablu scurt de alimentare. Astfel, se reduc pericolele 
rezultate din utilizarea unui cablu lung de alimentare care s-ar putea încurca 
ușor.  

Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați cablul doar la o priză 
electrică cu împământare. 

Specificațiile produsului

Vortex Plus 6 1450-1700 W 220-240 V~ 50-60 Hz 5.7 Litri 5.48 kg cm: 37.9 x 31.4 x 32.6 
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Orificii de aerisire (sus)

Orificii de aerisire (spate)

Coș interior

Panou de control

Buton de control

Tavă pentru 
gătit

Coș friteuză 

Coș friteuză

Coș detașabil

Mâner coș friteuză

Cablu de alimentare (spate)

Produs, componente și accesorii

Aceste imagini sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, apect etc) față 
de imaginile produselor livrate. Raportați-vă întotdeauna la produsul real. 

Friteuza cu aer cald
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Setări inițiale

01 Scoateți friteuza dumneavoastră Vortex Plus din cutie. 

02 Scoateți coșul din friteuză și verificați ca în acesta sau în coșul exterior 
detasabil să nu existe ambalaje. În cazul în care există ambalaje, îndepărtați-
le. 

03 Nu plasați friteuza dumneavoastră pe plită. Așezați-o pe o suprafață plană 
și stabilă. Asigurați-vă că nu există materiale combustibile în apropiere. Nu 
plasați aparatul în apropierea unor surse de căldură externe. Nu așezați 
friteuza peste un alt aparat. 

 Asigurați-vă că lăsați spațiu liber de minimum 13 cm deasupra și în jurul 
aparatului.

04 Consultați capitolul Menținere, Curățare și Depozitare pentru a verifica 
instrucțiunile legate de spălarea aparatului înainte de utilizare. 

Notă: Nu îndepărtați autocolantele de pe aparat  (cu excepția cazului în care pe autocolant 
este specificat că poate fi îndepărtat).

 ATENȚIE
 Înainte de a utiliza aparatul, 
vă rugăm să citiți cu atenție 
Măsurile de siguranță 
prezentate în acest 
manual. Nerespectarea 
instrucțiunilor de siguranță 
poate duce la vătămări 
corporale grave sau la 
deteriorarea aparatului 
dumneavoastră.

Nu utilizați aparatul în 
apropierea substanțelor 
inflamabile sau volatile 
sau în apropierea oricăror 
surse de căldură (aragaz, 
plită electrică, cupor) 
sau a dispozitivelor cu 
flacără deschisă. Căldura 
de la o sursă externă 
poate deteriora aparatul 
dumneavoastră.

Pentru a evita riscul 
de incendii, nu așezați 
nimic deasupra friteuzei 
dumneavoastră și nu blocați 
orificiile de ventilare ale 
aparatului. 
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Punerea în funcțiune

Testul inițial de funcționare 

Realizarea testului inițial de funcționare nu este obligatorie, dar vă ajută să vă familiarizați cu 
noul dumneavoastră aparat Instant Pot. În vederea realizării testului inițial de funcționare, vă 
rugăm urmați pașii prezentați mai jos: 

Pasul 1: Configurarea friteuzei Vortex Plus 
pentru gătit 

01 Conectați cablul de alimentare la o priză  
a cărei tensiune este de 220-240 V.

Pe ecran va apărea afișată mențiunea OFF 
care indică faptul că aparatul dumneavoastră 
se află în modul de așteptare. 

02 Îndepărtați coțul friteuzei din aparat.

03 Plasați tava pentru gătit pe fundul 
coșului friteuzei dumneavoastră (în cazul 
în care nu este deja acolo).

       Asigurați-vă că săgețile indicatoare pe 
care le găsiți pe tava de gătit sunt îndreptate 
spre partea din spate sau spre partea din față 
a aparatului. 

04 Introduceți coșul friteuzei în aparat. 

05 Apăsați butonul Air Fry. 

06 Apăsați butonul Temp și rotiți butonul 
de control pentru a seta temperatura la 
205ºC.

      Setările legate de temperatură și durată 
făcute pentru fiecare program vor fi salvate 
automat în momentul în care apăsați butonul  
Start.

07 Apăsați butonul Start pentru a începe 
rularea programului. 

Pe ecran va fi afișată mențiunea On iar 
indicatorul de progres al programului va 
afișa procesul de preîncălzire. 

   Primele dăți în care utilizați friteuza 
dumneavoastră s-ar putea să simțiți un 
miros puternic de plastic. Acest lucru este 
normal. Nu vă dăunează dumneavoastră sau 
aparatului în niciun fel. Mirosul ar trebui să 
dispară după câteva utilizări. 

Pasul 2: Testarea propriu zisă a aparatului

01 Când aparatul atinge o temperatură 
suficient de ridicată, pe ecran va apărea 
mesajul Add Food.  Acesta vă indică 
faptul că puteți adăuga ingredientele.  

  Pentru realizarea testului inițial de 
funcționare, nu este necesar să aduăgați 
ingrediente în friteuză. 

Scoateți cu grijă coșul interior din aparat ți 
repoziționați-l în aparat. Pe ecran va fi afișată 
durata și temperatura de gătire, iar statusul 
afișat va fi următorul: Cooking - Gătire. 

02 Pe parcursul unui program, aparatul 
vă avertizează când mâncarea trebuie 
întoarsă/rotită. Deoarece în acest 
moment efectuați un test și în aparat 
nu sunt prezente ingrediente, așteptați 
10 secunde până când programul se 
reia în mod automat sau scoateți și 
reintroduceți cosul în friteuză pentru a 
întrerupe și a relua programul în mod 
manual. 

03 Atunci când din programul setat a rămas 
mai puțin de 1 minut, timpul de gătit 
rămas va fi afișat în secunde. 

Când programul a fost finalizat, pe ecran 
va fi afișată mențiunea End. Ventilatorul 
aparatului va continua funcționarea pentru 
o perioadă scurtă de timp pentru a ajuta la 
răcirea friteuzei. 

04 Apăsați butonul Cancel - Anulare pentru 
a reveni în modul de așteptare și a 
începe un program de gătit. 

        În cazul în care uitați să parcurgeți acest 
ultim pas, aparatul va emite semnale sonore 
la 5, 30 și 60 de minute de la finalizare 
programului. 

 ATENȚIE
 Friteuza și coșul acesteia sunt fierbinți în timpul procesului de gătire și după finalizarea 
acestuia. Pentru a evita riscul de a vă arde, NU atingeți suprafețele fierbinți. Lăsați 
aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte să îl curățați. 
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Panou de control

1
Indicator durată/
temperatură

Afișează timpul de gătit, temperatura setată, mesajele de reamintire și 
mesajele de eroare.

2 Buton setare timp Apăsați butonul Time pentru a ajusta durata de gătire. 

3
Buton setare 
temperatură

Apăsați butonul Temp pentru a ajusta temperatura de gătire. 

4
Indicator status proces 
de gătire

Preheat - Preîncălzire , Cook - Gătire și Turn - Întoarcere.  

5 Programe predefinite

• Air Fry (Prăjire)

• Roast (Rotisare)

• Grill 

• Bake (Coacere)

• Reheat (Reîncălzire) 

• Dehydrate (Deshidratare)

6 Buton de control Rotiți butonul de control pentru a ajusta durata și temperatura de gătire.

7 Start Apăsați butonul Start pentru a începe unul dintre programele predefinite. 

8 Cancel
Apăsați butonul Cancel pentru a anula sau a opri un program în orice 
moment și pentru a reveni la modul de așteptare. 

Aceste imagini sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, apect etc) față 
de imaginile produselor livrate. Raportați-vă întotdeauna la produsul real. 
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Setări

Setare Descriere

Ieșiți din modul de 
așteptare și activați friteuza

Atingeți orice buton, apăsați butonul de control sau scoateți și 
reintroduceți coșul friteuzei. Pe ecran va fi afișat mesajul  OFF 
pentru a vă informa că aparatul este în modul de așteptare. 

Oprirea/Pornirea sunetului

Când aparatul se află în modul așteptare, apăsați și mențineți 
apăsat butoanele Time și Temp pentru 5 secunde. 
      În cazul în care va apărea o eroare, aparatul va emite un 
semnal sonor. Acest semnal sonor nu poate fi oprit. 

Modificați temperatura 
afișată (° C și ° F).

Când aparatul se află în modul așteptare, apăsați și mențineți 
apăsat butonul Temp pentru 5 secunde pentru a comuta între 
scalele de temperatură °C și °F.

Salvați o durată 
personalizată de gătire

Selectați programul predefinit, apoi apăsați butonul Time și 
rotiți butonul de control pentru a ajusta durata de gătire în 
funcție de preferințele dumneavoastră. Apăsați butonul Start 
pentru a salva setarea făcută. 

Salvați o temperatură 
personalizată de gătire

Selectați programul predefinit, apoi apăsați butonul Temp și 
rotiți butonul de control pentru a ajusta temperatura de gătire 
în funcție de preferințele dumneavoastră. Apăsați butonul 
Start pentru a salva setarea făcută. 

Resetați salvările efectuate 
pentru un program 
predefinit         

Pentru a reseta salvările pentru un program individual, apăsați 
și mențineți apăsat butonul programului pe care doriți să îl 
resetați când aparatul se află în modul de așteptare pentru 5 
secunde. 

În acest moment setările referitoare la durata de gătire, 
temperatura și nivelul presiunii pentru programul selectat 
revin la setările din fabrică, iar aparatul revine la modul de 
așteptare.

Resetați salvările efectuate 
pentru toate programele 
predefinite

Pentru a reseta salvările efectuate pentru toate programele 
predefinite, apăsați și mențineți apăsat butonul de control  
când aparatul se află în modul de așteptare pentru 5 secunde. 
Setările referitoare la durata de gătire, temperatură și nivelul 
presiunii aferente fiecărui program predefinit revin la cele 
inițiale, din fabrică.
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Status proces de gătire

Indisponibil pentru programul de 
reîncălzire sau deshidratare.

Disponibil doar pentru 
programul de prăjire sau 
rotisare. 

Ingredientele trebuie întoarse 
sau scuturate, după cum vă indica 
rețeta pe care o parcurgeți. 

Friteuza se află în proces 
de încălzire pentru a atinge 
temperatura optimă de 
gătit. 

Friteuza se află în 
etapa de gătire. 

Mesaje afișate

Indică faptul că aparatul dumneavoastră se află în modul 
Standby.

Indică faptul că aparatul se află în modul de preîncălzire.  

Indisponibil pentru programul de reîncălzire sau 
deshidratare.

Acest mesaj vă anunță că friteuza a atins temperatura 
optimă de gătit și că ingredientele pot fi adăugate în coșul 
friteuzei. Nu se aplică pentru programele Reîncălzire sau 
Deshidratare.

Indică timpul de gătit rămas. 

Indică temperatura de gătire setată. 

Ingredientele trebuie întoarse sau scuturate, după cum vă indica 
rețeta pe care o parcurgeți. 

Disponibil doar pentru programul de prăjire sau rotisare.

Când programul de gătit este finalizat, pe ecran va fi indicat acest 
lucru prin afișarea mesajului End. 

În cazul în care pe ecranul aparatului apare alt mesaj decât cele indicate mai sus, consultați 
capitolul Depanarea aparatului  pentru a afla semnificația acestuia.  
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Prăjire, Rumenire, Grill și Coacere

Prin utilizarea acestor programe veți obține preparate sănătoase, bogate în arome și texturi. 
Friteuza cu aer cald Vortex Plus de la Instant Pot folosește cu până la 85% mai puțin ulei pentru 
a găti decât friteuzele clasice.

Programe presetate

  

Program
Timp de 

gătire 
presetat

Interval de timp disponibil 
pentru selectare

Temperatură 
presetată

Interval temperatură 
disponibil pentru 

selectare

Prăjire
15 minute 

(00:15)
de la 1 minut până la 1 oră  
(de la 00:01 până la 01:00)

204°C
de la 82 până la 

205°C

Rumenire 
18 minute 

(00:18)
de la 1 minut până la 1 oră  
(de la 00:01 până la 01:00)

193°C
de la 82 până la 

205°C

Grill
6 minute 

(00:6)

de la 1 minut până la 40 
minute  

(de la 00:01 până la 00:40)
205°C Neajustabilă

Coacere
30 minute 

(00:30)
de la 1 minut până la 1 oră  
(de la 00:01 până la 01:00)

185°C
de la 82 până la 

205°C

Pasul 1: Setarea aparatului Vortex Plus 
pentru gătit

01 Parcurgeți punctele 1 - 4 de la Pasul 1 a 
Testului inițial de funcționare.

02 Selectați unul dintre programele 
predefinite pe care doriți să le utilizați: 
Prăjire, Rumenire, Grill sau Coacere.

03 Apăsați butonul Temp și rotiți butonul de 
control pentru a ajusta temperatura în 
funcție de preferințele dumneavoastră. 

04 Apăsați butonul Time și rotiți butonul de 
control pentru a ajusta durata de gătit în 
funcție de preferințele dumneavoastră. 

Modificările efectuate sunt salvate automat 
pentru programul pe care îl folosiți la 
apăsarea butonului Start. 

05 Apăsați butonul Start pentru ca 
programul să înceapă. 

Pe ecran va apărea afișată mențiunea On 
pentru a indica faptul că aparatul a început 
procesul de preîncălzire.

Pasul 2: Gătitul

01 Când aparatul dumneavoastră atinge 
nivelul temperaturii setate, pe ecran va 
apărea afișajul Add Food, care indică 
faptul că este momentul să scoateți coșul 
friteuzei și să adăugați ingredientele. 

01 Puteți adăuga ingredientele direct 
pe tava din interior sau puteți folosi 
un recipient care poate fi folosit și în 
cuptorul clasic.

02 Reinserați cu grijă coșul în friteuză. Pe 
ecran va fi afișată durata și temperatura 
de gătire, iar statusul procesului de gătit 
va indica etapa Cooking - Gătire. 

03 Aparatul vă anunță când ingredientele 
trebuie rotite/întoarse. Pe ecran va 
apărea afișat mesajul Turn food. 

     Pentru programele Grill și Coacere, 
aparatul nu va afișa mesajul prin care vă 
anunță că preparatele trebuie rotite.

În cazul în care doriți să amestecați 
ingredientele, vă rugăm să scoateți cu grijă 
coșul friteuzei și să scuturați ingredientele. 
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Apoi, reintroduceți cu atenție coșul în 
friteuză. 

Aparatul va relua automat procesul de gătire. 

              În cazul în care considerați că 
ingredientele nu trebuie amestecate, 
așteptați 10 secunde, aparatul va relua 

procesul de gătire. 

04 Când pe ecranul aparatului apare 
mesajul End, aparatul indică finalizarea 
programului de gătit. Scoateți cu atenție 
mâncarea din aparat. 

 ATENȚIE
 Friteuza și coșul acesteia sunt fierbinți 
în timpul procesului de gătire și după 
finalizarea acestuia. Pentru a evita riscul de 
a vă arde, NU atingeți suprafețele fierbinți. 
Lăsați aparatul să se răcească la temperatura 
camerei înainte să îl curățați. 

 Folosiți întotdeauna mănuși de 
bucătărie și manevrați cu atenție 
deosebită aparatul dumneavoastră 
atunci când introduceți sau scoateți 
ingredientele din coșul friteuzei. 

Sfaturi de urmat:

• Preîncălzirea este un pas important! Așteptați să apară mesajul Add Food - Adăugați 
ingredientele,  înainte de a adăuga alimente în coșul friteuzei.

• Când gătiți brioșe, chifle sau alte preparate de acest tip, acoperiți tava pe care o folosiți 
pentru a preveni gătirea în exces a preparatelor. 

• Pentru preparatele cu crustă, cum ar fi inele de ceapă sau șnițel de pui, folosiți un amestec 
de ou și pesmet pentru a vă asigura că acesta rămâne pe ingrediente. 

• Pulverizați ingredientele cu ulei pentru gătit înainte de a le asezona cu condimente. În 
acest fel, vă asigurați că acestea rămân pe ingrediente. 

• Pentru a obține cartofi prăjiți crocanți, înmuiați bastonașele de cartofi în apă cu gheață 
pentru aproximativ 15 minute, apoi uscați-le și pulverizați puțin ulei peste ele înainte de a 
le găti.

• Prăjirea cu aer cald a ingredientelor poate provoca scurgerea de ulei și grăsime din acestea. 
Pentru a preveni apariția fumului în exces, scurgeți cu grijă uleiul sau grăsimea acumulate 
în coșul friteuzei. 
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Reîncălzire și Deshidratare

Programe presetate

  

Program
Timp de 

gătire 
presetat

Interval de timp disponibil 
pentru selectare

Temperatură 
presetată

Interval 
temperatură 

disponibil 
pentru selectare

Reîncălzire
10 minute 

(00:10)
de la 1 minut până la 1 oră  
(de la 00:01 până la 01:00)

136°C
de la 49 până la 

182°C

Deshidratare
8 ore 

(08:00)
de la 1 minut până la 72 ore  
(de la 00:01 până la 72:00)

54°C
de la 35 până la 

79°C

Pasul 1: Setarea aparatului Vortex Plus 
pentru gătit

01 Parcurgeți punctele 1 - 4 de la Pasul 1 a 
Testului inițial de funcționare.

02 Scoateți coșul friteuzei și introduceți 
ingredientele, apoi reintroduceți coșul 
friteuzei în aparat.

03 Selectați unul dintre programele 
predefinite pe care doriți să le utilizați: 
Reîncălzire sau Deshidratare.

04 Apăsați butonul Temp și rotiți butonul de 
control pentru a ajusta temperatura în 
funcție de preferințele dumneavoastră. 

05 Apăsați butonul Time și rotiți butonul de 
control pentru a ajusta durata de gătit în 
funcție de preferințele dumneavoastră. 

Modificările efectuate sunt salvate automat 
pentru programul pe care îl folosiți la 
apăsarea butonului Start. 

06 Apăsați butonul Start pentru ca 
programul să înceapă. 

Pe ecran va apărea un cronometru pentru a 
indica timpul rămas din programul selectat.

07 Când aparatul afișează mesajul End 
scoateți cu atenție preparatele din coșul 
friteuzei.

 ATENȚIE
 Friteuza și coșul acesteia sunt fierbinți 
în timpul procesului de gătire și după 
finalizarea acestuia. Pentru a evita riscul 
de a vă arde, NU atingeți suprafețele 
fierbinți. Lăsați aparatul să se răcească la 
temperatura camerei înainte să îl curățați. 

 Folosiți întotdeauna mănuși de bucătărie 
și manevrați cu atenție deosebită aparatul 
dumneavoastră atunci când introduceți 
sau scoateți ingredientele din coșul 
friteuzei. 
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Menținere, curățare și depozitare

Curățați aparatul dumneavoastră și accesoriile acestuia după fiecare utilizare. 

Opriți aparatul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. 
Pentru curățare, nu folosiți bureți abrazivi sau detergenți agresivi.

Înainte de utilizare sau depozitare, asigurați-vă că toate componentele aparatului 
sunt curate și uscate. 

Parte Modalitate de curățare și instrucțiuni

Coșul friteuzei 

• Spălați coșul friteuzei cu apă caldă folosind o cârpă și detergent de 
vase apoi clătiți foarte bine. Asigurați-vă că au fost îndepărtate resturile 
alimentare și grăsimea. 

• NU scufundați în apă coșul friteuzei.

• NU spălați coșul friteuzei în mașina de spălat vase.

Tava pentru gătit

• Spălați tava pentru gătit cu apă caldă folosind o cârpă și detergent de 
vase.

• Tava de gătit are acoperire antiaderentă. Pentru a evita deteriorarea 
învelișului antiaderent, NU folosiți ustensile de curățat din metal. 

Camera de gătit

• Curățați camera de gătit cu apă caldă folosind o cârpă și detergent de 
vase.

• Pentru a îndepărta resturile alimentare și grăsimea, pulverizați peste 
acestea cu un amestec rezultat din bicarbonat de sodiu și oțet. Stergeți 
cu o cârpă moale. În cazul în care există pete persistente, lăsați amestecul 
obținut să acționeze pe zona afectată timp de câteva minute înainte să îl 
îndepărtați. 

• Verificați ca pe elementul de încălzire să nu existe resturi alimentare sau 
urme de grăsime. Curățați elementul de încălzire cu o cârpă umedă. 

• Asigurați-vă că elementul de încălzire este complet uscat înainte să 
reutilizați friteuza.

Exteriorul friteuzei • Ștergeți cu o cârpă umedă moale.

*În urma spălării pot apărea anumite decolorări sau defecte estetice ale aparatului, însă acestea nu 
afectează performanțele tehnice ale aparatului.



Garanția aparatului

Garanția se acordă pentru aparatul dumneavoastră Instant Pot și pentru accesoriile 
care îl însoțesc. Aceasta acoperă viciile de material și cele de fabricație și este 
nulă de drept în condițiile în care se constată intervenția neautorizată asupra 
aparatului și componentelor acestuia. De asemenea, garanția nu se aplică în 
cazul în care defectele apărute se datorează șocurilor mecanice, termice, chimice 
etc. Totodată, garanția este nulă în cazul în care se constată că aparatul a fost 
folosit într-un mediu coroziv sau cu umiditate crescută. Garanția de conformitate 
se acordă pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției. În cazul societăților 
comerciale care achiziționează aparate Instant Pot, garanția de conformitate este 
de 1 an de la data achiziționării. Garanția nu acoperă defectele estetice rezultate 
în urma decolorării, curățării cu substanțe sau cârpe abrazive sau oricăror alte 
defecte apărute în urma folosirii și care nu afectează performanțele tehnice ale 
aparatului.
Garanția devine nulă de drept în cazul apariției defecțiunilor datorate utilizării 
neconforme sau a nerespectării prescripțiilor de punere în funcțiune și/sau 
operare a aparatului. În cazul apariției oricăror defecțiuni sau neplăceri, contactați 
service-ul SC PROFIMATIC SRL, ale cărui date de contact le regăsiți pe coperta  
acestui manual de utilizare. 
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office@profimatic.ro

0264-550.255

www.profimatic.ro 

Str. Tăbăcarilor nr. 2, Cluj-Napoca,
România

SC PROFIMATIC SRL


