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Dragă client, 

 

Părți din ambalaj (pungi de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, 

deoarece acestea sunt potențial periculoase. Vă rugăm să înlăturați ambalajul prin mijloace 

adecvate. 

 

În acest sens, vă recomandăm să citiți manualul în întregime cu atenție înainte de a utiliza 

produsul și păstrați-l ca referință. 

 

Acest manual de utilizare este pregătit pentru mai mult de un model. Câteva dintre 

caracteristicile specificate în Manual pot să nu fie disponibile la acest aparat. 

 

Avertizare: Toate aparatele noastre sunt numai pentru uz casnic, nu pentru uz 

comercial. 
 

APARATUL VA FI INSTALAT ÎN CONFORMITATE CU LEGILE IN VIGOARE ȘI 

UTILIZAT DOAR ÎNTR-UN SPAȚIU BINE AERISIT. CITIȚI INSTRUCȚIUNILE 

ÎNAINTE DE INSTALAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI APARAT 

 

CUPRINSUL 

 

AVERTISMENTE IMPORTANTE  

INSTALAREA PLITEI DVS.  

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA  

DACĂ APARATUL NU FUNCȚIONEAZĂ 

 

 

NOTĂ: ACEST APARAT TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT! 

 Acordați atenție cerințelor de sănătate și siguranță - nu lăsați copiii ne-supravegheat 

atunci când gătiți. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță, cu 

excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă. 

 Cablul de alimentare al dispozitivului dumneavoastră trebuie să fie legat la pământ, 

asigurați-vă că instalația dumneavoastră electrice este legat la pământ. Dacă plita este 

utilizată fără o conexiune la pământ corespunzătoare, producătorul nu va accepta nici 

o răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu, care pot apărea. Siguranța trebuie să 

fie amplasată într-un loc accesibil după instalare. Conexiune la pământ trebuie să fie 

conectată de un electrician calificat. 

 Păstrați cablul electric al aparatului dvs. departe de zonele fierbinți; nu permiteți să 

atingă dispozitivul. Păstrați-le departe de marginile ascuțite și suprafețele încălzite. 

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de 

către producător, agentul său de servicii sau de persoane similare calificate pentru a 

evita orice pericol. 



 Utilizarea dispozitivului creează umiditate și căldură în încăpere; asigurați-vă că 

bucătăria dumneavoastră este bine ventilată. 

 Atunci când este utilizată plita, unele părți pot deveni fierbinți, chiar și atunci când 

sunt oprite comutatoarele piesele pot fi fierbinți în continuare; copiii trebuie ținuți la 

distanță și supravegheați în permanență. 

 În timp ce plita este fierbinte niciodată nu atingeți plita cu mâna. 

 Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, păstrați perdele, hârtia sau lucruri 

inflamabile departe de dispozitiv. Nu păstrați lucruri inflamabile în sau în apropierea 

aparatului. 

 Acest aparat este produs numai în scopuri casnice de gătit. Vă rugăm să nu folosiți 

pentru nici un alt scop. 

 Folosiți mănuși atunci când utilizați aparatul. Nu atingeți suprafețele fierbinți și piesele 

fierbinți. 

 Nu stropiți cu apă dispozitivul. 

 Nu folosiți aparatul în atmosfere potențial explozive. 

 Aparatele incorporabile pot fi utilizate numai după ce au fost incorporate în unități 

adecvate pentru încorporare și pe suprafețe de lucru care îndeplinesc standardele. 

 În cazul în care suprafața este spartă, deconectați aparatul pentru a evita posibilitatea 

producerii unui șoc electric, pentru suprafețele plitei din sticlă-ceramică sau un 

material similar, care protejează părțile aflate sub tensiune. 

 Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copii cu vârsta cuprinsă între 8 ani și peste și 

persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și 

cunoștințe în cazul în care acestea sunt supravegheate sau li s-a oferit instrucțiuni cu 

privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă riscurile implicate. 

Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea  

nu se efectuează de către copii, cu excepția cazului în care sunt mai mari de 8 ani și 

sunt supravegheați. 

 Unele modele sunt furnizate fără un set de fișă de plumb. În acest caz, vă rugăm să 

folosiți un cablu flexibil adecvat pentru conectarea la mono fază: H05 VV-F 3 G 4 

mm2 sau pentru 3 faze: H05 VV-F 5 G 1.5 mm2 

 Acest dispozitiv este produs în conformitate cu reglementările de siguranță. Utilizarea 

incorectă va face rău oamenilor și aparatului. 

 Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Niciodată 

nu-i lăsați să se joace cu aparatul. 

 Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 

capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu 

excepția cazului în care li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la 

utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 

 ”Atenție: Părțile accesibile pot fi fierbinți atunci când grătarul este în uz. Copiii mici 

trebuie ținuți la distanță” 

 ATENȚIE: Gătitul nesupravegheat cu grăsime sau ulei pe o plită poate fi periculos și 

poate duce la incendii. 

Nu încercați NICIODATĂ să stingeți focul cu apă, dar deconectați aparatul și apoi se 

acoperă flacără, de ex cu un capac sau o pătură de incendiu. 

 ATENȚIE: Pericol de incendiu: nu păstrați articole pe suprafețele de gătit. 

 

INSTALAREA PLITEI DVS. 

CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ și MĂSURI DE SECURITATE 

1. ACEST DISPOZITIV TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT 



2. Plita dumneavoastră este ajustată în conformitate cu 220-240V AC, 50/60Hz 

alimentare cu energie electrică, și necesită un branșament de 6 Amp monofazat. În 

cazul în care rețeaua de alimentare este diferită de această valoare specificată, 

contactați un electrician sau un serviciu autorizat. 

3. Conectarea electrică a plitei trebuie făcută numai cu ajutorul unei prize cu sistem de 

împământare instalat, și în conformitate cu Regulamentele. În cazul în care nu există 

nici o priză corespunzătoare legată cu pământul, contactați imediat un electrician 

calificat. Producătorul nu este responsabil pentru daunele sau prejudiciile care pot 

apărea din cauza prizei de alimentare nepotrivite cu nici un sistem legat cu pământul. 

4. În cazul în care dispozitivul are cablul de alimentare electrică deteriorat, acesta trebuie 

înlocuit de către un inginer de serviciu autorizat sau un electrician calificat. 

5. Cablul de alimentare electrică nu trebuie să atingă părțile fierbinți ale aparatului. 

6. Acest aparat trebuie instalat corect și fixat în loc, în conformitate cu 

instrucțiunile producătorului și de către o persoană calificată. 

7. Nu lucrați niciodată pe plită în timp ce este pornită. Întreținerea și serviciile trebuie să 

fie efectuate după ce alimentarea cu energie electrică a fost deconectată. 

 

CONECTAREA LA ALIMENTAREA CU GAZ ȘI MĂSURI DE SECURITATE  

1. Fixați clema pentru furtun. Împingeți furtunul până când ajunge la capătul țevii. 

2. Pentru controlul de etanșare; asigurați-vă că butoanele de pe panoul de control sunt 

închise, dar cilindrul de gaz este deschis. Aplicați câteva bule de săpun la conectare. 

Dacă există scurgeri de gaz, se va forma spumă în zona unde s-a aplicat săpun. 

3. Aragazul trebuie sa fie folosit într-un un loc bine ventilat. 

4. Reinspectați conectarea la gaz. 

5. Nu lăsați ca furtunul de gaz și cablurile electrice ale aragazului să treacă prin zonele 

încălzite, în special prin partea de sus a cuptorului incorporat. Nu mișcați plita 

conectată la gaz. Având în vedere că forțarea poate desface furtunul, pot surveni 

scurgeri de gaz. 

6. Vă rugăm să folosiți furtun flexibil pentru conectarea la gaz. 

7. Plita este furnizată setată în conformitate cu condițiile indicate pe eticheta de rating, 

care este lipită pe partea din spate a aparatului. Din acest autocolant puteți afla pentru 

ce tip de gaz (GPL sau GN) acest aparat este configurat atunci când este furnizat. 

8. Conectați plita dumneavoastră la GPL, pe cea mai scurtă cale și fără nici un fel de 

scurgere. Min. 40 cm Max. 125 cm. 

 

Înainte de a începe să utilizați aparatul, citiți cu atenție manualul de utilizare. În acest 

Manual de Utilizare, există informații importante în ceea ce privește siguranța, 

utilizarea și întreținerea plitei dumneavoastră. Păstrați acest manual de utilizare, 

undeva în condiții de siguranță, și lăsați-l la dispoziția tuturor celor care utilizează plita. 

 

DESCRIEREA PLITEI 
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1. Corp 

2. Grătar 

3. Butoane de control 

4. Arzător auxiliar 

5. Arzător semi rapid 

6. Arzător rapid 

7. Arzător Wok (arzător cu flacără dublă) (Opțional) 

8. Placă fierbinte (Opțional) 

9. Buton de aprindere (pentru aprindere manuală) 

 

 

 

 

 

 

Conektor                                                                Conektor 

 

 

 
Armătură                                                          Armătură  
                                                                           cu gaz 
cu gaz 
 
                                                                           Conductă  
                                                                            de gaz 
Furtun  
de gaz                                                                 
                                                                            



 
 

 

 

 

 

UTILIZAREA PLITEI DVS. 
Înainte de a utiliza aragazul vă rugăm să eliminați toate benzile inflamabile, spumă stirenică 

sau orice alte materiale de ambalare de pe aragaz. 

Utilizarea arzătoarelor pe gaz: 

1. Care arzător va fi utilizat cu care buton corespunzător este definit prin semne pe cadrul 

butonului sau pe panoul de comandă. 

Arzătorul cu gaz controlat de fiecare dintre butoane este indicat printr-un simbol.  

Împingeți înainte și rotiți butonul corespunzător în sensul invers acelor de ceasornic la 

max. simbolul  (+). Pentru a opri arzătorul rotiți butoanele corespunzătoare în sensul 

acelor de ceasornic până când se oprește. Indicate pe buton sunt simboluri diferite 

pentru oprire ca ●, pentru flacără maximă  și flacără minimă ___. 

2. În cazul în care plita dumneavoastră este echipată cu arzătoare care operează cu gaz 

butonul corespunzător, ar trebui să fie utilizat pentru a aprinde arzătoarele. Unele 

modele au aprindere automată de la buton; este ușor de a aprinde arzătorul prin rotirea 

butonului. De asemenea, arzătoarele poate fi aprinse prin apăsarea butonului de 

aprindere sau pot fi aprinse cu un chibrit. 

3. Nu utilizați în mod continuu aprinzătorul pentru mai mult de 15 secunde. Dacă 

arzătorul nu se aprinde, așteptați minim un minut înainte de a încerca din nou. În cazul 

în care orice arzător se stinge fără nici un motiv, închideți supapa de control de gaz și 

așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca din nou. 

4. La modelele cu Sistem de Securitate de Gaz, atunci când flacăra aragazului se stinge, 

controlul supapelor deconectează alimentarea cu gaz în mod automat. Pentru 

funcționarea arzătoarelor cu sistem de securitate de gaz trebuie să apăsați 

butonul și să rotiți în sensul invers acelor de ceasornic. După aprindere trebuie să 

așteptați aproape 5-10 secunde pentru activarea sistemelor de securitate de gaz. În 

cazul în care arzătorul se stinge din orice motiv, închideți supapa de control de gaz și 

așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca din nou. 

 

Înainte de a utiliza plita dumneavoastră, vă rugăm asigurați-vă că capacele arzătorului sunt 

bine poziționate. Plasarea corectă a capacelor arzătorului sunt prezentate mai jos 

 
 

. 
 

 

 

 

 

 

Capac arzător 

Arzător 

 

Dispozitiv de siguranță (Opțional) 



Dispozitiv electronic de iluminare (Opțional) 

(unele modele) 

 

 

 

 

 

 

Diametrul util pentru cratiță 

 

Arzător Wok Ø 24 - 28 cm 

Arzător rapid Ø 22 - 26 cm 

Arzător Semi-rapid 

Burner 

Ø 18 - 22 cm 

Arzător auxiliar  Ø 12 - 18 cm 

 

Arzător mobil inteligent (Opțional) 

 

 

 

1- Timpul de gătire este reglat prin rotirea butonului de comandă spre dreapta (Exemplu:. 30 

min) ca mai jos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. După ce timpul este reglat, apăsați butonul de control al arzătorului și rotiți-l spre stânga 

(invers acelor de ceasornic) la simbolul flăcării și aprindeți arzătorul. După ce arderea începe, 

faceți ca sistemul de siguranță să meargă ținând butonul apăsat timp de 5-10 secunde. 

3. Dacă arderea nu are loc după ce apăsați și eliberați butonul, repetați pasul 2. 

4. După durata, care a fost setată în timer, flacăra arzătorului se va întrerupe automat și o 

notificare de sunet ”bing” se va auzi. Finalizați procesul prin rotirea butonului de control al 

arzătorului inteligent la poziția (●). 

 

ATENȚIE: 

 

Setarea timpului nu este posibilă atunci când butonul de pe poziția cu simbolul mâinii   

marcajul C         . Arzător se execută pentru totdeauna. 
 

Folosirea aragazului pentru Plăci fierbinți (Opțional): 

Puterea pentru Placa fierbinte pentru 3 nivele. 

 

Ø145 mm NIVELUL 1 250 W NIVELUL 2 750 W NIVELUL 3 1000 W 

Ø 180 mm 250 W 1100 W 1500 W 

Puterea pentru Placa fierbinte pentru 6 nivele (Opțional) 



Placa fierbinte NIVELUL 

1 

NIVELUL 

2 

NIVELUL 

3 

NIVELUL 4 NIVELUL 

5 

NIVELUL 6 

Ø145 mm 95 W 155 W 250 W 400 W 750 W 1000 W 

Ø 180 mm 115 W 175 W 250 W 600 W 850 W 1500 W 

Ø 145mm Rapid 135 W 165 W 250 W 500 W 750 W 1500 W 

Ø 180mm Rapid 175 W 220 W 300 W 850 W 1150 W 2000 W 

1. Plitele electrice au standarde de 3 sau 6 nivele de temperatură (așa cum este descris în 

tabelul de mai sus) 

2. Atunci când se utilizează pentru prima dată, reglați plita dumneavoastră electrică în 

poziția maximă, timp de 5 minute. Acest lucru va face ca agentul de pe plita 

dumneavoastră, care este sensibil să se încălzească întărindu-se  prin ardere. 

3. Utilizați tigăi cu fund plat, care intră în contact deplin cu căldură, pe cit de mult 

posibil, astfel încât să puteți utiliza energia mai productiv. 

4. Reglarea nivelului de temperatură se face prin butonul de control al plitei electrice, 

rotindu-l în direcția acelor de ceasornic. 

 
 

Modul de schimbare a duzei pentru arzătoare cu gaz: 

1. În primul rând, vă rugăm să închideți toate alimentările cu gaz de la aragaz. Vă rugăm 

să folosiți driverul cu cap special pentru îndepărtarea și instalarea duzei. 

2. Vă rugăm să eliminați duza din arzător cu driverul special al duzei și instalați o nouă 

duză. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vă rugăm să închideți duza cu degetul dumneavoastră, deschideți supapa de 

gaz și verificați scurgerile de gaze cu spumă de săpun. 

Reglarea flăcării reduse: 

Pentru ajustarea aragazul la tipul de gaz, faceți reglarea pentru flacără redusă cu 

atenție prin rotire cu o șurubelniță mică așa cum se arată mai jos pe șurubul din mijloc 

sau în apropierea supapei de gaz, precum și schimbarea duzei. 

 
 

 De la GPL la gaz natural La gaz natural la GPL  

Arzător rapid 3 rotiri invers acelor de 

ceasornic 

3 rotiri în sensul acelor de 

ceasornic 

Arzător Semi-rapid  2.5 rotiri invers acelor de 

ceasornic 

2.5 rotiri în sensul acelor de 

ceasornic 



Arzător auxiliar  2 rotiri invers acelor de 

ceasornic 

2 rotiri în sensul acelor de 

ceasornic 

Arzător Wok  4 rotiri invers acelor de 

ceasornic 

4 rotiri în sensul acelor de 

ceasornic 

 

 

 

 

 

DACĂ DISPOZITIVUL NU FUNCȚIONEAZĂ 

1. Vă rugăm să verificați dacă ștecherul cablului de alimentare are o conexiune bune cu 

priză de perete sau nu. 

2. Vă rugăm să verificați rețeaua electrică. 

3. Vă rugăm să verificați siguranța. 

4. Vă rugăm să verificați puterea cablului de alimentare pentru orice probleme de 

prejudiciu. 

5. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați agentul de serviciu producător-furnizor 

sau persoane similare calificate. 

 

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA 

1. Scoateți din priză ștecherul cablului de energie electrică pentru plită. 

2. În timp ce plita funcționează sau la scurt timp după ce începe să funcționeze, este 

extrem de fierbinte. Trebuie să evitați să atingeți grătarul și arzătoarele. 

3. Nu curățați niciodată partea interioară și toate celelalte componente ale plitei prin 

instrumente, cum ar fi perie tare, plasă de curățare sau cuțit. Nu utilizați soluții 

abrazive, agenți și detergenți ce lasă zgârieturi. 

4. După curățarea componentelor interioare ale plitei cu o cârpă cu săpun, clătiți și apoi 

uscați bine cu o cârpă moale. 

5. Curățați suprafețele de sticlă cu agenți speciali de curățare a sticlei. 

6. Nu curățați dispozitivul cu produse de curățat cu vapori. 

7. Niciodată Nu folosiți agenți inflamabili, cum ar fi acidul, diluant și benzină atunci 

când curățați dispozitivul. 

8. Nu spălați nici o parte a plitei în mașina de spălat vase. 

 

UTILIZAREA SUPORTULUI PENTRU IBRICUL DE CAFEA (*) Opțional 
 

 

 

 

 

 

 

 

Suportul pentru ibricul de cafea va fi folosit pentru vase cu diametru mic pe aragazul 

dumneavoastră. Puneți suportul pe grătar, pe centru, și apoi puneți ibricul pe el pentru a 

începe utilizarea. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTAREA LA ALIMENTAREA CU GAZ 

 

ATENȚIE: ACEST APARAT TREBUIE INSTALAT DOAR ÎNTR-O CAMERA 

PERMANENT VENTILATĂ, ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE 

APLICABILE. 

Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere. Acesta 

trebuie să fie instalat și conectat în conformitate cu reglementările în vigoare de instalare.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atenție deosebită trebuie acordată cerințelor relevante privind ventilația. 
 

 

Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz duce la producerea de căldură și de umiditate în 

încăperea în care este instalat. Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată: păstrați orificiile 

de ventilație naturală deschise sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică (hotă) 

Utilizarea îndelungată a aparatului poate necesita aerisire suplimentară, de exemplu 

deschiderea unei ferestre, sau o ventilație mai eficientă, de exemplu, creșterea nivelului de 

ventilație mecanică în cazul în care există. 
 


