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Important
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului şi păstrează-l 
pentru consultare ulterioară.

Avertisment

 - Înainte de a conecta aparatul la alimentare, asigură-te 
că tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului 
corespunde tensiunii de alimentare locale. 

 - Asigură-te că ai mâinile uscate înainte de a introduce ştecherul 
în priză. 

 - Nu scufunda unitatea principală în apă şi nu o clăti cu apă sau 
cu alte lichide.

 - Pentru a preveni scurtcircuitele şi riscul de electrocutare, nu 
turna apă sau alte lichide pe aparat. 

 - Asigură-te că ştecherul este bine introdus în priză. 
 - Nu conecta niciodată acest aparat la un temporizator sau un 

sistem de control la distanţă separat.
 - Asigură-te că aparatul a fost asamblat corect înainte de a 

introduce ştecherul în priză.
 - În cazul în care cablul de alimentare, ştecherul sau alte 

componente sunt deteriorate, nu utiliza aparatul. 
 - Asigură-te că butonul rotativ de comandă este în poziţia 

OPRIT şi că aparatul este scos din priză atunci când nu este 
utilizat, când este lăsat nesupravegheat, precum şi înainte de 
asamblare, dezasamblare, curăţare sau depozitare. Asigură-
te întotdeauna că aparatul este asamblat corect înainte de a 
introduce ştecherul în priză şi a utiliza aparatul. Aparatul nu va 
funcţiona dacă nu este asamblat corect.

 - Nu introdu mâinile, degetele sau ustensile în vasul de amestec 
al aparatului decât dacă butonul de control este în poziţia 
OPRIT, aparatul este deconectat de la priză şi motorul şi 
paleta de amestecare s-au oprit complet. Asigură-te că 
motorul şi paleta de amestecare s-au oprit complet înainte de 
dezasamblare, curăţare sau depozitare.

 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta 
trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat 
de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita 
pericolele. 

 - Nu înlocui componentele aparatului pe cont propriu. 

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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 - Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa 
aparatul şi cablul său de alimentare la îndemâna copiilor. 

 - Acest aparat nu trebuie folosit de către persoane care au 
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt 
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care 
acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea 
aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa 
lor. 

 - Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
 - Pentru a preveni accidentele, nu utiliza aparatul dacă este 

deteriorat din orice motiv.

Precauţie
 - Înainte de prima utilizare a aparatului, demontează şi spală 

temeinic accesoriile (consultă capitolul „Dezasamblarea şi 
curăţarea înainte de prima utilizare”).

 - Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. 
 - Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alţi 

producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă 
utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanţia se 
anulează.

 - Nu utiliza acest aparat pe o suprafaţă instabilă sau 
neuniformă. 

 - Nu deconecta cablul de alimentare înainte de finalizarea 
procesării. Dacă trebuie să opreşti procesarea, deconectează 
cablul de alimentare înainte de a efectua alte operaţii.

 - Nu depăşi numărul maxim de 2 cicluri de operare continuă la 
orice utilizare. Pentru a asigura o durată de viaţă cât mai lungă 
a aparatului, îl poţi utiliza din nou după ce trec 30 de minute 
de la încheierea a 2 cicluri de operare continuă.

 - Dacă intenţionezi să utilizezi aparatul în mod continuu, curăţă 
discul de modelare cu instrumentul de curăţare inclus după 
fiecare utilizare.

 - Nu îndoi, smuci, răsuci sau lega în mod forţat cablul de 
alimentare şi nu îl aşeza sub obiecte grele.

 - Scoate aparatul din priză atunci când nu este în uz.
 - Nu utiliza aparatul în apropierea obiectelor inflamabile, 

precum feţe de masă sau draperii. 
 - Scoate ştecherul de alimentare imediat ce sesizezi fum.

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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 - Pentru a scoate din priză cablul de alimentare, nu trage de 
cablu, ci prinde ştecherul. 

 - Menţine ştecherul de alimentare curat. 
 - Nu pune obiecte grele pe aparat. 
 - Acest aparat a fost conceput ca aparat de bucătărie de larg 

consum. Nu-l folosi în niciun alt scop.
 - Nu deplasa aparatul în timp ce funcţionează. 
 - Scoate din priză cablul de alimentare dacă aparatul este 

lăsat nesupravegheat, precum şi înainte de asamblare, 
dezasamblare sau curăţare.

 - După utilizare, pune aparatul într-un loc uscat şi bine ventilat. 
 - Nu ţine aparatul şi nu-l muta prinzându-l de suportul discului 

de modelare. În acest scop, ţine-l de unitatea principală.
 - Înainte de utilizare, asigură-te că orificiul discului de modelare 

nu este blocat.
 - Ţine mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum şi spatulele şi alte 

ustensile la distanţă de aparat în timpul funcţionării, pentru a 
reduce riscul de vătămare a persoanelor şi/sau de deteriorare 
a aparatului.

 - Nu introdu degetele sau alte obiecte în deschizătura maşinii 
de făcut paste în timp ce aceasta este în funcţiune. Evită 
contactul cu piesele în mişcare.

 - Nu încerca să dezactivezi mecanismul de interblocare a 
capacului.

 - Discurile de modelare şi toate componentele detaşabile ale 
aparatului pot fi spălate în maşina de spălat vase. Pentru 
a le spăla în maşina de spălat vase, asigură-te că selectezi 
programul corect, cu o temperatură maximă de cel mult 60 °C.

 - Utilizează numai prize cu împământare corespunzătoare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind 
expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea
 - Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul 

menajer obişnuit (2012/19/UE). 
 - Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi 

electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor negative asupra 
mediului şi asupra sănătăţii umane.

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de service sau informaţii sau dacă întâmpini probleme, te rugăm să 
vizitez site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau să contactezi centrul 
Philips de asistenţă pentru clienţi din ţara ta. Poţi găsi numărul de telefon în broşura de 
garanţie internaţională. Dacă în ţara ta nu există un centru de asistenţă pentru clienţi, 
contactează distribuitorul Philips local.

Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistrează-ţi produsul la 
www.philips.com/welcome.
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a instala şi a utiliza aparatul. 
Păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Ce se află în cutie (Fig. 1)
a Unitatea principală g Disc de modelat lasagna/găluşte
b Manual de utilizare h Perie de curăţat
c Carte de bucate i Instrument de curăţare plat
d Disc de modelat spaghete (montat pe 

aparat la achiziţionare)
j Cupă pentru făină

e Disc de modelat fettuccine k Pahar gradat pentru apă
f Disc de modelat penne

Prezentare generală (fig. 2)
a Cablu de alimentare i Bară de presare
b Spaţiu de depozitare a cablului j Paletă de amestecare
c Cutie pentru depozitare k Buton start/pauză
d Vas de amestec l Buton de comandă
e Capacul vasului de amestec m Setare extrudare extra
f Disc de modelare n OPRIT
g Suportul discului de modelare o Setare funcţionare automată
h Tub de presare

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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Dezasamblarea şi curăţarea înainte de prima 
utilizare
Important
 y Înainte de prima utilizare a aparatului, scoate şi elimină în siguranţă materialele de 

ambalare şi/sau autocolantele promoţionale. 
 y Scoate toate componentele şi accesoriile detaşabile, spală şi usucă temeinic toate 

piesele şi accesoriile (consultă capitolul „Curăţarea”).
 y Nu utiliza apă pentru a clăti sau înmuia unitatea principală, cablul de alimentare sau 

ştecherul de alimentare.
 y Nu utiliza un burete de sârmă sau instrumente de curăţare similare, deoarece 

acestea vor zgâria suprafaţa din plastic şi vor afecta durata de viaţă a maşinii de 
făcut paste.

 y Discurile de modelare şi toate componentele detaşabile ale aparatului pot fi spălate 
în maşina de spălat vase. Pentru a le spăla în maşina de spălat vase, asigură-te că 
selectezi programul corect, cu o temperatură maximă de cel mult 60 °C.

 y Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
 y Curăţă temeinic toate componentele înainte de prima utilizare a aparatului 

(consultă capitolul „Curăţarea”).

1 Trage capacul pentru a-l debloca şi apoi scoate-l de pe vasul de amestec. (Fig. 3)
2 Scoate vasul de amestec trăgându-l de pe unitatea principală. (Fig. 4)
3 Roteşte suportul discului de modelare în sens antiorar pentru a-l scoate de pe gura 

de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 5)
4 Introdu un deget în vasul de amestec şi apasă tubul de presare spre exterior, pentru 

a-l glisa afară din gura de evacuare a vasului de amestec (fig. 6). Desprinde discul de 
modelare, apoi trage bara de presare afară din tubul de presare (fig. 7).

5 Scoate paleta de amestecare din vasul de amestec. (Fig. 8)
6 Curăţă toate componentele şi accesoriile detaşabile şi şterge-le pentru a le usca. 

(Fig. 9 şi 10)

Asamblarea
Important
 y Asigură-te că aparatul nu este conectat la priză în timpul asamblării.

1 Glisează vasul de amestec pe unitatea principală. (Fig. 11)

Notă: asigură-te că manetele de fixare  de pe unitatea principală sunt montate cu 
deschiderile la baza vasului de amestec.

2 Pune paleta de amestecare în vasul de amestec. (Fig. 12)
3 Introdu tubul de presare în vasul de amestec. (Fig. 13)

Notă: asigură-te că deschiderea mare a tubului de presare este orientată în sus atunci 
când introduci tubul în vas.

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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4 Introdu bara de presare în vasul de amestec. Asigură-te că bara de presare glisează 
până la capăt atât în tubul de presare şi paleta de amestecare, cât şi pe arborele 
unităţii principale. (Fig. 14)

Notă: roteşte uşor paleta de amestecare pentru a te asigura că bara de presare este 
ataşată corect pe arborele  din unitatea principală.

5 Ataşează discul de modelare pe gura de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 15)
Notă
 y Asigură-te că partea plată a discului de modelare este orientată în afară.
 y Asigură-te că discul de modelare se fixează în punctul de fixare de pe bara de 

presare.
 y Asigură-te că săgeata de pe discul de modelare este orientată în sus când o fixezi 

pe gura de evacuare a vasului de amestec. Ai mare grijă la acest lucru atunci când 
montezi discul pentru lasagna/găluşte. Astfel, te vei asigura că deschiderea de pe 
foaia de lasagna este în partea de sus.

6 Apasă discul de modelare prin deschiderea suportului discului de modelare (fig. 16), 
apoi montează suportul pe gura de evacuare a vasului de amestec. Roteşte suportul 
în sens orar pentru a-l fixa strâns în poziţie (fig. 17). 

Notă: fixează întotdeauna discul de modelare pe gura de evacuare a vasului de 
amestec înainte de a monta suportul discului de modelare. Nu monta discul de 
modelare în suportul acestuia pentru a le asambla în acelaşi timp pe gura de 
evacuare a vasului de amestec. (Fig. 18)

7 Fixează capacul pe vasul de amestec. (Fig. 19)

Notă: în cazul în care capacul vasului de amestec nu este montat corect, comutatorul 
de siguranţă va împiedica funcţionarea aparatului.

Utilizarea maşinii de făcut paste
Important
 y Amplasează produsul pe o suprafaţă plată asigură-te că masa nu se mişcă şi nu 

vibrează.
 y Asigură-te că toate componentele au fost bine asamblate înainte de conectarea la 

priză.
 y Nu pune mai puţin de 200 g (1 cupă pentru făină – inclusă) sau mai mult de 400 g (2 

cupe pentru făină – cupa inclusă) de făină în vas.
 y Toarnă lichidul uşor prin orificiul pentru apă după ce aparatul începe să frământe.
 y Dacă vrei să goleşti făina cântărită înainte de a procesa următoarea şarjă, goleşte 

vasul şi reporneşte aparatul scoţându-l din priză şi reconectându-l.
 y Nu pune în maşina de făcut paste ingrediente cu temperatura de 60 °C sau mai mult 

şi nu amplasa maşina de făcut paste în medii cu temperatură ridicată (60 °C), spre 
exemplu, într-un mediu de sterilizare la temperatură ridicată. Aceasta va deforma 
aparatul.

 y Nu turna lichid în vasul de amestec înainte ca aparatul să înceapă să funcţioneze.
 y Asigură-te că discul de modelare şi suportul acestuia sunt montate corect înainte de 

a conecta aparatul la priză.

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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Pregătirea şi măsurarea făinii
1 Umple cupa inclusă cu făină. Elimină excesul de pe marginea cupei utilizând unealta 

plată de curăţare inclusă. 1 cupă plină de făină cântăreşte aproximativ 200 g, iar 2 
cupe aproximativ 400 g. (Fig. 20)
Notă
 y Nu agita şi nu lovi cupa de făină pentru a elimina făina în exces. Acest lucru va 

influenţa greutatea făinii.
 y Utilizează un cântar de bucătărie pentru a măsura mai precis greutatea. (Fig. 21)
 y Din 200 g de făină se obţin aproximativ 200 g de paste/tăiţei proaspeţi. Din 400 g 

de făină se obţin aproximativ 450 g de paste/tăiţei proaspeţi.

2 Trage capacul pentru a-l debloca şi apoi scoate-l de pe vasul de amestec. (Fig. 3)
3 Varsă făina în vasul de amestec. Dacă vrei să prepari 2-3 porţii, adaugă încă o cupă 

de făină, deoarece vei avea nevoie de 2 cupe de făină în total (aproximativ 400 g). 
(Fig. 22)
Notă
 y Nu turna lichid în vasul de amestec în acest moment. Toarnă lichid numai după ce 

maşina de făcut paste începe să funcţioneze.
 y Nu pune mai puţin de 200 g sau mai mult de 400 g de făină în vas. Dacă pui prea 

puţină sau prea multă făină în vas, este posibil ca aparatul să nu funcţioneze.
 y Varsă făina conform indicaţiilor din ilustraţie (fig. 23). Nu vărsa făina în deschiderea 

tubului de presare, deoarece făina din tubul de presare nu va fi amestecată uniform 
(fig. 24).

Pregătirea şi măsurarea lichidului
1 Măsoară volumul de lichid la nivelul ochilor pe o suprafaţă plată. (Fig. 25)

Notă: nu turna lichid în vasul de amestec înainte ca aparatul să înceapă să 
funcţioneze.

Există 2 seturi de marcaje pentru apă pe paharul pentru apă inclus.
 � Când foloseşti făină universală şi amestec de ou pentru a prepara paste/lasagna 

simple cu ou, utilizează partea A cu două niveluri de lichid. (Fig. 26)
 y Nivelul 1 (80 ml): cantitatea necesară de amestec de ou pentru 1 cupă de făină.
 y Nivelul 2 (160 ml): cantitatea necesară de amestec de ou pentru 2 cupe de făină.

 � Pentru a prepara amestec de ou pentru paste simple cu ou, sparge 1 ou şi adaugă-l 
în paharul pentru apă. Adaugă apă până la cantitatea necesară, conform indicaţiei de 
pe partea A, şi bate cu telul apa şi oul pentru a le încorpora. (Fig. 27)

 � Când foloseşti următoarele combinaţii de făină şi lichid pentru a prepara paste, 
utilizează partea B, ce prezintă volumul specific. (Fig. 28)
 y Făină universală amestecată cu apă pură/suc de legume.
 y Diverse alte tipuri de făină (după cum se indică în tabelele de mai jos) amestecate 

cu amestec de ou/apă pură/suc de legume.

Consultă următoarele tabele pentru raportul detaliat de apă şi făină.

Notă: aceste tabele indică raportul de făină-lichid pentru 200 g de făină. Când foloseşti 400 g de 
făină pentru a prepara paste, dublează volumul de lichid (inclusiv oul) pentru a obţine raportul 
corect de făină-lichid.

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE
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 � Când foloseşti amestec de ou pentru a prepara paste, sparge 1 ou şi adaugă-l în 
paharul pentru apă. Adaugă apă până la cantitatea necesară conform indicaţiilor de 
mai jos, apoi bate cu telul apa şi oul pentru a le încorpora. (Fig. 29)

Făină Amestec de ou (ml) Pahar gradat 
pentru apă

Grâu dur (griş 150 g + făină universală 50 g)* 85

Partea B

Grâu integral, 200 g 90
Alac 200 g 95
Făină de pâine 200 g 85
Hrişcă (făină de hrişcă 130 g + făină universală 
70 g)*

85

 � Când foloseşti apă pură pentru a prepara paste, adaugă cantitatea necesară de apă, 
conform indicaţiilor de mai jos.

Făină Apă pură (ml) Pahar gradat 
pentru apă

Făină universală 200 g 75

Partea B
Grâu dur (griş 150 g + făină universală 50 g)* 75

Grâu integral, 200 g 85
Alac 200 g 80

 � Când foloseşti suc de legume (inclusiv 1 ou) pentru a prepara paste, sparge 1 ou 
şi adaugă-l în paharul pentru apă. Adaugă cantitatea necesară de suc de legume 
conform indicaţiilor de mai jos şi apoi bate cu telul sucul şi oul pentru a le încorpora.

Făină
Suc de spanac 
(inclusiv 1 ou) 
(ml)

Suc de sfeclă 
(inclusiv 1 ou) 
(ml)

Suc de morcovi 
(inclusiv 1 ou) 
(ml)

Pahar 
gradat 
pentru 
apă

Făină universală 200 g 85 85 85
Partea 

BGrâu dur (griş 150 g + 
făină universală 50 g)*

85 85 85

*  Utilizează un cântar de bucătărie pentru a măsura mai precis greutatea.

Important
 y Reţetele de paste disponibile în cartea de bucate au fost testate şi s-au dovedit de 

succes. Dacă experimentezi sau utilizezi alte reţete de paste, raporturile de făină 
şi apă/ou vor trebui adaptate la raporturile de cupe de făină şi apă indicate pentru 
maşina de făcut paste. Maşina de făcut paste nu va da rezultate bune fără a adapta 
în mod corect noua reţetă.

Notă
 y Pentru rezultate optime, foloseşte făină universală cu proporţiile de lichid 

recomandate indicate pe cupă.
 y Modificările sezoniere şi utilizarea de ingrediente din alte regiuni pot afecta raportul 

de făină/apă.

LANGUAGE-CHAPTER-TITLE



15ROMÂNĂ

 y „Glutenul” este un agent de legătură utilizat pentru a evita ruperea pastelor. Făina fără 
gluten nu conţine agent de legătură, prin urmare are nevoie de un agent de îngroşare 
care să acţioneze ca „agent de legătură”, spre exemplu, gumă Xantan sau Guar. 
Diferite tipuri de făină fără gluten se comportă diferit la prepararea pastelor. Unele 
tipuri de făină nu sunt potrivite pentru prepararea pastelor, cum ar fi făina de nucă de 
cocos şi făina albă de orez; unele soiuri de făină se comportă bine, cum ar fi făina de 
quinoa şi făina de hrişcă.

 y Consultă cartea de bucate inclusă pentru mai multe idei de paste şi tăiţei delicioşi.

Pornirea programului de preparare a pastelor
Important
 y Nu selecta programul de extrudare extra înainte de finalizarea procesului de 

amestecare a aluatului. În caz contrar, maşina de făcut paste se va deteriora şi 
durata de viaţă a acesteia va fi afectată.

 y Nu deconecta cablul de alimentare înainte de finalizarea procesării. Dacă trebuie să 
întrerupi procesul de preparare a pastelor, roteşte butonul de comandă în poziţia 
„OPRIT” pentru a opri procesul în curs, apoi scoate cablul de alimentare din priză 
înainte de a efectua alte operaţii.

 y Nu depăşi numărul maxim de 2 cicluri de operare continuă la orice utilizare. Pentru 
a asigura o durată de viaţă cât mai lungă a aparatului, îl poţi utiliza din nou după ce 
trec 30 de minute de la încheierea a 2 cicluri de operare continuă.

 y Dacă intenţionezi să utilizezi aparatul în mod continuu, curăţă discul de modelare cu 
instrumentul de curăţare inclus după fiecare sesiune de preparare a pastelor. Pentru 
curăţare uşoară, nu înmuia direct în apă discul de modelare.

1 Introdu ştecherul aparatului în priză. Maşina de făcut paste va emite un semnal sonor. 
(Fig. 30)

Notă: asigură-te că toate componentele au fost bine asamblate înainte de 
conectarea la priză.

2 Fixează capacul pe vasul de amestec. (Fig. 19)

Notă: aparatul nu va începe să funcţioneze în cazul în care capacul vasului nu este 
închis corect. În timpul procesului de preparare a pastelor, în cazul în care capacul 
vasului se deschide, aparatul se va opri în mod automat.

3 Roteşte butonul de comandă pentru a selecta setarea de funcţionare automată, apoi 
apasă butonul Start/Pauză. (Fig. 31)

Notă: întregul proces de lucru (inclusiv frământarea şi extrudarea) durează 
aproximativ 12 minute pentru 200 g de făină şi 18 minute pentru 400 g de făină.

4 După ce începe frământarea, toarnă încet lichidul pe întreaga lungime a fantei din 
capac. (Fig. 32)

Notă: în timpul amestecării aluatului, nu adăuga alte ingrediente după ce ai turnat 
lichidul. În caz contrar, textura pastelor va fi afectată. 

5 După ce maşina de făcut paste a terminat de frământat, va emite câteva semnale 
sonore şi după câteva secunde va începe extrudarea pastelor. Pune un recipient 
imediat sub gura de evacuare. Taie pastele la lungimea dorită cu ajutorul 
instrumentului de curăţare. (Fig. 33)
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Notă
 y Dacă raportul dintre lichid şi făină nu este corect, extrudarea nu va avea rezultatele 

aşteptate. În acest caz, pregăteşte din nou ingredientele.
 y Deplasează în jos instrumentul de curăţare pentru a tăia pastele.

6 După finalizarea procesului de extrudare, aparatul va emite câteva semnale sonore. 

Notă: nu roti butonul de comandă în poziţia „OPRIT” înainte de încheierea întregului 
proces (indicată de semnalul sonor).

7 După încheierea preparării pastelor, dacă observi resturi de aluat în interiorul vasului, 
poţi roti mai întâi butonul de comandă în poziţia OPRIT, apoi îl poţi roti la setarea de 
extrudare extra. Apasă butonul Start/Pauză pentru a începe programul de extrudare 
extra. (Fig. 34)
Notă
 y Este posibil să observi câteva firicele subţiri de aluat pe suprafaţa pastelor. Acest 

lucru este normal.
 y Durata de preparare a pastelor variază în funcţie de preferinţele personale, de 

forma pastelor şi de numărul porţii.

Curăţarea
Important
 y Roteşte butonul de comandă în poziţia „OPRIT”, întrerupe alimentarea şi scoate 

cablul de alimentare din priză înainte de a curăţa sau dezasambla aparatul.
 y Nu scufunda unitatea principală în apă.
 y Nu folosi bureţi de sârmă sau agenţi de curăţare caustici sau agresivi (de exemplu, 

benzină, alcool şi propanol) pentru a curăţa aparatul.
 y Curăţă aparatul după fiecare utilizare. Altfel, se poate ca aparatul să nu funcţioneze 

corespunzător.
 y Ai foarte mare grijă atunci când cureţi aparatul pentru a nu te tăia de marginile 

ascuţite.
 y Discurile de modelare şi toate componentele detaşabile ale aparatului pot fi spălate 

în maşina de spălat vase. Pentru a le spăla în maşina de spălat vase, asigură-te că 
selectezi programul corect, cu o temperatură maximă de cel mult 60 °C.

1 Roteşte butonul de comandă în poziţia „OPRIT” şi scoate ştecherul din priză. (Fig. 35)
2 Trage capacul pentru a-l debloca şi apoi scoate-l de pe vasul de amestec. (Fig. 3)
3 Scoate vasul de amestec trăgându-l de pe unitatea principală. (Fig. 4)
4 Roteşte suportul discului de modelare în sens antiorar pentru a-l scoate de pe gura 

de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 5)
5 Introdu un deget în vasul de amestec şi apasă tubul de presare spre exterior, pentru 

a-l glisa afară din gura de evacuare a vasului de amestec (fig. 6). Desprinde discul de 
modelare, apoi trage bara de presare afară din tubul de presare (fig. 7).

6 Scoate paleta de amestecare din vasul de amestec. (Fig. 8)
7 Curăţă discul de modelare cu instrumentul de curăţare furnizat pentru a îndepărta 

resturile de aluat. După aceea, îl poţi curăţa cu apă. (Fig. 36 şi 37)
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8 Utilizează peria de curăţare inclusă pentru a curăţa toate componentele detaşabile cu 
lichid de spălat vase şi apă caldă sau curăţă-le în maşina de spălat vase. Usucă toate 
piesele. 

Sfat: foloseşte capătul ascuţit al periei de curăţare pentru a curăţa partea inferioară 
interioară a tubului de presare. (Fig. 38)

9 Curăţă toate componentele detaşabile cu lichid de spălat vase şi apă caldă sau 
curăţă-le în maşina de spălat vase. După aceea, şterge toate componentele pentru a 
le usca.

10 Foloseşte o lavetă uscată pentru a curăţa unitatea principală, butonul de comandă şi 
exteriorul maşinii de făcut paste. (Fig. 39)

Notă: după curăţare, asigură-te că toate componentele şi discul de modelare sunt 
uscate bine la aer înainte de a le depozita. Asamblează la loc maşina de făcut paste 
pentru următoarea utilizare.

Depozitarea
1 Înfăşoară cablul de alimentare în spaţiul de depozitare. (Fig. 40)
2 Usucă discurile de modelare şi depozitează-le în cutia de depozitare.

Notă: canelura mică din cutia de depozitare este destinată instrumentului de curăţare 
a discului de modelare pentru paste capellini, care nu este inclus cu această maşină 
de făcut paste. Acesta va fi lansat şi comercializat separat. (Fig. 41)

3 După utilizare, depozitează maşina de făcut paste într-un loc uscat şi bine ventilat.

Depanare
Acest capitol descrie pe scurt cele mai frecvente probleme cu care te poţi confrunta 
când utilizezi acest aparat. Dacă nu poţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de 
mai jos, accesează www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau 
contactează centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara ta.

Problemă Cauză Soluţie

Aparatul nu emite 
niciun sunet după 
introducerea 
ştecherului în priză.

Ştecherul nu este 
introdus corect sau 
priza nu este conectată 
la sursa de alimentare.

Verifică dacă ştecherul de alimentare 
este introdus corect şi dacă priza 
funcţionează corect.

Aparatul nu 
începe procesul de 
preparare a pastelor 
după introducerea 
ştecherului în priză.

Nu ai ales un program 
de făcut paste sau nu 
ai apăsat butonul de 
pornire .

Alege un program de făcut paste şi 
apasă butonul de pornire .

După apăsarea 
butonului de pornire 

, aparatul emite 
sunete de alarmă şi 
nu funcţionează.

Capacul nu este fixat 
corect.

Asigură-te că ai montat corect 
capacul vasului, conform manualului 
de utilizare.
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Problemă Cauză Soluţie

Capacul vasului este 
împins în afară din 
interior.

În vasul de amestec 
este prea multă făină.

Cantitatea maximă de făină pentru 
fiecare şarjă este de 400 g. Dacă ai 
pus mai mult de 400 g de făină în 
vasul de amestec, redu cantitatea şi 
prepară altă serie de paste.

Nu a fost respectat 
raportul de făină şi apă 
indicat în „Tabelul de 
raporturi de făină/apă”. 
Aluatul este prea umed.

Deconectează aparatul de la sursa 
de alimentare, curăţă maşina de 
făcut paste şi urmează indicaţiile 
din manualul de utilizare pentru a 
reîncepe procesul de preparare a 
pastelor.

Capacul nu este fixat 
corect.

Asigură-te că ai montat corect 
capacul vasului, conform manualului 
de utilizare.

În timpul procesării, 
aparatul se opreşte 
la deschiderea 
capacului.

Din motive de 
siguranţă, aparatul se 
opreşte atunci când 
capacul este deschis în 
timpul procesării.

Dacă trebuie să reiei operaţia 
anterioară, închide capacul în mod 
corespunzător şi apasă butonul 
Start//Pauză.

În timpul procesului 
de preparare a 
pastelor, aparatul 
se opreşte şi nu se 
emite niciun sunet 
de alarmă.

Maşina de făcut paste 
s-a încălzit excesiv 
datorită duratei 
îndelungate de operare 
continuă.

Deconectează maşina de făcut paste 
de la sursa de alimentare şi las-o 
să se răcească. Nu depăşi numărul 
maxim de 2 cicluri de operare 
continuă la orice utilizare. Pentru 
a asigura o durată de viaţă cât mai 
lungă a aparatului, îl poţi utiliza din 
nou după ce trec 30 de minute de 
la încheierea a 2 cicluri de operare 
continuă.

În timpul procesului 
de preparare a 
pastelor, aparatul 
se opreşte şi emite 
sunete de alarmă.

Nu a fost respectat 
raportul de făină şi apă 
indicat în „Tabelul de 
raporturi de făină/apă”. 
Aluatul poate fi prea 
uscat.
Este posibil ca paleta 
de amestecare să fie 
blocată de obiecte 
străine.
A fost selectat un 
program greşit.

Deconectează aparatul de la sursa 
de alimentare, curăţă maşina de 
făcut paste şi urmează indicaţiile 
din manualul de utilizare pentru a 
reîncepe procesul de preparare a 
pastelor.
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Problemă Cauză Soluţie

Paleta de 
amestecare 
funcţionează în gol şi 
nu ies paste.

Raportul de făină şi apă 
este incorect.

Scoate ştecherul din priză şi aruncă 
aluatul. Curăţă maşina de făcut 
paste, măsoară corect ingredientele 
(foloseşte un cântar de bucătărie 
pentru a cântări mai precis făina) 
şi urmează din nou instrucţiunile 
din manualul de utilizare pentru a 
reîncepe prepararea pastelor

Făina devine umedă 
ca urmare a depozitării 
îndelungate.

Foloseşte făină proaspătă sau 
depozitată corespunzător.

Pastele se rup uşor. Raportul de făină şi apă 
este incorect.

Scoate ştecherul din priză şi aruncă 
aluatul. Curăţă maşina de făcut 
paste, măsoară corect ingredientele 
(foloseşte un cântar de bucătărie 
pentru a cântări mai precis făina) 
şi urmează din nou instrucţiunile 
din manualul de utilizare pentru a 
reîncepe prepararea pastelor.

Nu ai folosit tipul de 
făină corect.

Utilizează făină universală sau făină 
cu un conţinut mai mare de proteine 
(consultă capitolul „Utilizarea maşinii 
de făcut paste” din manualul de 
utilizare sau cartea de bucate 
inclusă).

Pastele se lipesc. Raportul dintre făină şi 
apă este incorect, s-a 
turnat prea multă apă 
în vasul de amestec.

Măsoară făina şi apa cu cupa de 
făină şi paharul pentru apă incluse 
şi conform „Tabelului de raporturi 
făină/apă”. Utilizează un cântar de 
bucătărie pentru a cântări mai precis 
făina.

A rămas prea mult 
aluat în vas.

Făina a fost expusă la 
umezeală înainte de 
utilizare sau aluatul 
este prea umed. 

Păstrează făina uscată pe durata 
depozitării. Urmează instrucţiunile 
din manualul de utilizare pentru a 
reîncepe prepararea pastelor. 

Vasul, paleta de 
amestecare sau discul 
de modelare nu au 
fost curăţate în mod 
adecvat înainte de 
utilizare.

Asigură-te că toate componentele 
sunt curate înainte de utilizare. 
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Problemă Cauză Soluţie

Paleta de amestecare 
sau vasul este încă 
umed.

Înainte de utilizare, asigură-te că 
toate componentele sunt complet 
uscate. 

Apa nu a fost adăugată 
la momentul corect.

Tipul de făină nu este potrivit. 
Urmează instrucţiunile din manualul 
de utilizare pentru prepararea 
pastelor.

Din aparat se scurge 
o cantitate mică de 
apă.

S-a adăugat apă 
înainte de pornirea 
programului.

Urmează instrucţiunile din manualul 
de utilizare şi adaugă apă imediat 
după pornirea programului.

După prepararea 
pastelor, vasul de 
amestec nu poate 
fi scos din unitatea 
principală sau tubul 
de presare nu poate 
fi împins afară din 
vasul de amestec.

Aparatul se opreşte în 
timpul procesului de 
extrudare înainte de 
finalizarea completă a 
procesului de preparare 
a pastelor.

1.  Montează la loc componentele 
dezasamblate până când aparatul 
este asamblat corect şi roteşte 
butonul de comandă în poziţia 
OPRIT.

2.  Conectează-l la priză, selectează 
programul automat de preparare 
a pastelor şi apasă butonul 
de pornire. Lasă paleta de 
amestecare să se rotească timp 
de aproximativ 10 secunde, apoi 
roteşte butonul de comandă în 
poziţia OPRIT.

3.  Scoate aparatul din priză, 
dezasamblează-l şi curăţă-l 
conform instrucţiunilor din 
manualul de utilizare (consultă 
capitolul „Curăţarea”).

Informaţii despre produs
Model HR2345/19

Puterea motorului 150 W

Tensiune nominală 220-240 V c.a. (50 Hz)

Dimensiuni (L x l x H) 350 mm x 135 mm x 287 mm

Greutate netă 4,7 kg

Pentru informaţii privind tensiunea nominală şi frecvenţa, consultă plăcuţa de 
identificare de pe produs. Informaţiile despre produs pot fi modificate fără înştiinţare 
prealabilă.
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