
 

 

 

 

 

Plita incorporabilă combinată  

  (doi ochiuri de gas + o placă electrica) 

 

Manual de utilizare 

 

 

Model: TEXTUR6045 COMBI Iron Inox 

 
 

 

 

 

 



Felicitări pentru alegerea aparatului care este de încredere și ușor de utilizat. Vă 

recomandăm să citiți acest manual pentru cea mai bună performanță și pentru a 

prelungi durata de viață a aparatului. Multumesc. 

 

 

 

 

 

 

1. Arzător semi-rapid 

2. Arzător triplu 

3. Placă electrică 1500W 

4. Arzător mic 

5. Indicator (becul mic) pentru placă electrică  

6. Butoanele de control pentru arzătoare și placă electrică 

7. Siguranța de gas - Activează în cazul în care flacăra se stinge accidental 

(scurgeri, etc.), Întrerupe livrarea de gaz la arzator. 

8. Aprinderea electrică de gas 

ANUNȚ 

Raftul din fonta, trebuie să fie instalat respectiv cu instrucțiuni de mai jos și 

trebue să fie deasupru elementul de încălzire electrică, astfel încât elementul de 

căldura să fie între rafturile. 

Cum se utuluza aparatul 

Poziția arzătorilor corespunzătoare sau placă electrică este indicată pe fiecare 

buton de control. 

Arzătoare 

Arzatoarele diferă în mărime și putere. Alege cel mai potrivit pentru diametrul 

de vase utilizate. 

Arzătorul poate fi reglat cu ajutorul butonului de control corespunzător, 

folosind una dintre setările următoarele: 



Pentru a porni un arzător, butonul de control trebuie să fie apăsat în timp de 

aproximativ 6 secunde și ritit în direcția altă de Acela de ceasornic, până când 

arzatorul necesar va tinge flacăra. 

Atenție: Dacă arzătorul se oprește accidental, opriți gazul cu butonul de control 

și să încerceți să-l aprindeți din nou după o așteptare de cel puțin o minută. 

Pentru a dezactiva un arzător, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic 

până când se oprește (trebuie să fie de setarea "."). 

Plăci electrice  

Placă poate fi reglată prin rotirea butonului corespunzător în sensul acelor de 

ceasornic sau invers acelor de ceasornic cu oricare dintre cele 6 setări diferite: 

0 Nu lucrează 

1 Slab 

2-5 Mediu 

6 Tare 

Secțiunea intitulată, "Sfătui practici de gatit", oferă informații despre setările 

recomandate pentru diferite tipuri de produse alimentare sau de gătit. 

Când butonul este pe oricare dintre celelalte decât "Nu lucrează" setările, lumina de 

operare "H" se va porni. 

Cum să păstrați Plită Dvs in stare bună 

Înainte de a curăța sau de a efectua întreținerea pe aparatul Dvs., deconectați-l de la 

sursa de energie electrică. 

Pentru a prelungi durata de viață a plitei, este absolut indispensabil ca acesta să fie 

curățate cu grijă în mod frecvent, având în vedere următoarele: 

● Părțile detașabile ale arzatoarelor trebue să fie spălate frecvent cu apa calda si 

sapun, asigurând că eliminați substanțele închegat; 

● Dispozitivului de aprindere electrică trebuie să fie curățat cu grijă și în mod 

frecvent, asigurându-vă că orificiile de gaz nu sunt infundate; 

● Placă electrică trebue să fie curățată cu o cârpă umedă și apoi frecat cu ulei în timp 

ce e încă cald; 

● Inox poate fi colorat în cazul în care rămâne în contact cu apa foarte calcaroase sau 

detergenți agresivi (care conține fosfor) pentru o perioadă mai lungă de timp, se 

recomandă ca aceste piese să fie clătite bine cu apă și apoi se usucă bine. Este 

recomandat să curățați orice scurgeri; 



Curățați suprafața de gătit atunci când este cald cu un 

produs de curățare și de hârtie adecvată prosoape. Apoi 

frecati cu o cârpă umedă și uscată. Folie de aluminiu, 

plastic,  obiecte realizate din material sintetic, zahăr 

sau alimente cu un conținut ridicat de zahăr, care au 

topit pe suprafața trebuie să fie eliminate repede cu o 

racletă, în timp ce suprafața de gătit este încă caldă. Nu 

folosiți bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive 

în nici un caz. Nu folosiți curatatorii chimice agresive, 

cum ar fi spray-uri pentru înlăturarea petelor și (fig.1); 

● Când curățați rafturile, este recomandăt să faceți acest lucru în timp cînd rafturile 

sunt încă calde, folosind mânerele pentru le muta de la suprafața de gătit la chiuveta. 

Este recomandat să nu scoateți tave de la placă electrică până când elementul de 

încălzire va răci (aproximativ 15 minute) 

Sfaturi practice 

Sfaturi practice cu privire la utilizarea de arzătoare 

Pentru performanțe optime, urmați aceste linii directoare generale: 

● Folosiți vase corespunzătoare pentru fiecare arzător (vezi tabelul), în scopul de a 

preveni flacăra de a ajunge la părțile laterale ale vasului sau tigaie; 

● Utilizați întotdeauna vase cu un fund plat și să păstreze capacul; 

● În cazul în care conținutul vin la fiert, rotiți butonul la poziția "Slab". 

Arzător Diametru de vase corespunzîtoare (cm) 

Arzător semi-rapid 16-20 

Arzător triplu 24-26 

          Arzător mic 10-14 

 

Sfaturi practice privind utilizarea plăcii electrică 

Pentru a evita pierderea de căldură și deteriorarea plăcii, utilizați vase cu un fund plat 

cu diametrul care nu este mai mic decât cea a plăcii. 

Poziția Descrierea 

0 Nu lucrează 



1 Pregătira a legumilor sau pește 

2 Pregătirea cartofii (utilizînd abur), supe, naut, fasole 

3 Prigătirea lungă durată a cantității mari de produse,  

4 Pentru prăjire (medie) 

5 Pentru prăjire (peste medie) 

6 Pentru prăjirea și a ajunge la o fierbere într-un timp scurt. 

 

Pentru performanțe optime, rețineți următoarele: 

● Este important ca partea de jos ale caserolelei trebuie să fie perfect plat. Caserole cu 

fund gros distribuie caldura mai uniform. 

 

 

Utilizați veselă cu diametrul care este cel puțin la fel de mare ca placă electrică. 

 

 

● Asigurați-vă că partea de jos a veselii este întotdeauna uscată și curată pentru 

a asigura un contact bun intre vase și suprafața de gătit. Acest lucru va crește, 

de asemenea, durata de viață a vasei și suprafeței de  gătit. 

● Nu utilizați același vase pe care îl utilizați pentru arzătoare de gaz, deoarece 

căldura concentrat pe care le produc pot deforma partea de jos a vasului. Prin 

urmare, nu veți obține cele mai bune rezultate atunci când se utilizează aceste 

vase pe suprafața plăcii electrică. 

Este vreo problemă? 

Se poate întâmpla ca suprafața de gătit nu funcționează sau nu funcționează 

corect. Înainte de a apela centrul de serviciul pentru asistență, haideți să vedem 

ce putem să facem. 

Mai întâi de toate, verificați pentru a vedea că nu există întreruperi în 

aprovizionarea cu gaze și electricitatea, precum și, în special, că supapele de 

gaz sunt deschise. 



Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă în jurul arzatorului. 

Verificați că: 

● Orificiile de gaz de pe arzator nu sunt infundate; 

● Toate piesele mobile care alcătuiesc arzatorului sunt montate corect; 

● Nu există ciorne în jurul suprafeței de gătit. 

 

Flacăra nu se ține  

Verificați că: 

● Apăsați butonul până la capăt; 

● Țineți butonul apăsat suficient de lung timp pentru a activa dispozitivul de 

siguranță. 

● Găurile de gaz nu sunt înfundate în zona corespunzătoare dispozitivul de 

siguranță. 

 

Arzătorul nu se ține când este setat la "Slab". 

Verificați că: 

● Găurile de gaz nu sunt înfundate. 

● Nu există ciorne in apropiere de suprafata de gatit. 

● Regimul «Slab» a fost reglat corect (vezi secțiunea intitulată, "Regulamentul 

regimului Slab"). 

 

Vase nu sunt stabile. 

Verificați că: 

● Partea de jos a vasului este perfect plat. 

● Vasul este centrat corect pe arzător sau placa electrică fierbinte. 

● Rafturile nu au fost inversate. 

 

Dacă, în ciuda tuturor acestor controale, suprafața de gătit nu funcționează în 

mod corespunzător și problema persistă, apelați la centru de service și informați 

informațiile următoare: 

--Tip de problemă. 

-- Modelul dispozitivuiului așa cum este indicat pe fișa de garanție. 

Nu apelați la tehnicieni care nu sunt autorizate de către producător, și refuză să 

accepte piese de schimb care nu sunt originale. 

 

 



Instrucțiuni de instalare 

Următoarele instrucțiuni sunt îndreptate la un instalator calificat, astfel încât 

proces de instalare pot fi urmat numai de un profesionist. Important: 

Deconectați conexiunea electrică înainte de a efectua orice operațiune de 

întreținere. 

Poziționarea aragazului 

Important: Plita poate fi instalată și utilizată numai în încăperi ventilate 

permanent. 

 Cerințile următoare trebuie să fie respectate: 

a) Camera trebuie să fie echipată cu un sistem de ventilație care trape de fum si 

gaze de ardere de la exterior. 

Acest lucru trebuie făcut prin intermediul unei hotă sau ventilator electric care 

pornește automat de fiecare dată când plita este utilizată. 

 

 

 

b) Camera trebuie să permită afluxul de 

aer necesar pentru o ardere corectă. 

Alimentarea cu aer poate fi efectuată cu 

ajutorul aflux direct din exterior printr-o 

conductă cu o secțiune transversală 

interioară a cel puțin 100cm² care nu 

trebuie să fie blocată accidental. Camera 

poate fi aerisit indirect, prin camere 

adiacente, dotate cu conductele de aerisire spre exterior, atâta timp cât camerele 

adiacente nu sunt împărtășite zone, dormitoare sau prezintă riscul de incendiu. 

c) Utilizarea intensivă și prelungită a aparatului poate necesita ventilare 

suplimentară, de exemplu, deschiderea unei ferestre sau creșterea puterii 

sistemului de admisie a aerului (dacă este prezent). 

d) Gaze petroliere lichefiate sunt mai grei decât aerul și, ca urmare, se 

stabilească în jos. Camerele în care sunt instalate baloane LPG trebuie să au 

ventilare spre exterior, pentru a permite gazului să scape în cazul unei scurgeri. 



Este recomandat de a păstra doar rezervorul fiind utilizat in camera, asigurându-

vă că nu este in apropiere de surse de căldură (cuptoare, seminee, sobe, etc.), 

care ar putea ridica temperatura internă a rezervorului de mai sus 50 ° C. 

Instalare plitei 

Pentru o instalare corectă a plitei trebuie să fie 

urmate următoarele măsuri de precauție: 

a) Plita poate fi situată într-o bucătărie, dar nu 

într-o sală de baie sau duș. 

b) Dulapurile trebuie sa fie poziționate lângă plită 

la o înălțime de cel puțin 420 mm. 

d) În cazul în care plita este instalată direct sub un dulap, el trebue să fie de cel 

puțin 700mm de la blatul de lucru, așa cum este prezentat în desen. 

e) Dimensiunile camerei de mobilier trebuie să fie cele indicate în figurile în 

ultimele două pagini.  

 

 

 

 

 

 

 



 

f) În cazul în care plita nu este instalat deasupra unui cuptor încorporabil, un 

panou din lemn trebuie să fie introdus ca izolație. Acest panou trebuie să fie 

plasat cel puțin 20 mm de la partea inferioară a plitei. 

 

La instalarea pe un cuptor încorporabil, fără ventilație forțată, să se asigure că 

există prizele de aer și piețe de desfacere pentru aerisirea adecvată a spațiului 

interior al cabinet. 

 

Conexiunea gazului 

Aragazul trebue să fie conectat la alimentare cu gaz de către o persoană 

inregistrata de instalare. În timpul instalării a acestui produs, este esențial 

pentru a se potrivi un robinet de gaz aprobat pentru a izola sursa de la aparat 

pentru comoditatea de orice îndepărtare sau service ulterioare. Conectarea 

aparatului la rețeaua de alimentare cu gaz sau cu gaz lichid trebuie să se 

efectueze în conformitate cu reglementările prevăzute în vigoare, și numai după 

ce se constată că acesta este adaptabil la tipul de gaz pentru a fi utilizate. Dacă 

nu, urmați instrucțiunile indicate în paragraful intitulat "Adaptarea la diferite 

tipuri de gaz". În cazul de conectare la gaz lichid, de rezervor, utilizați 

regulatoare de presiune care sunt conforme cu reglementările în vigoare. 

Important: Pentru siguranța și pentru reglementarea corectă a utilizării gazelor 

și viață lungă a aparatului, asigurați-vă că presiunea gazului este conform cu 

indicațiile date în tabelul 1 "Duze și caracteristici arzătorilor". 

 



Conectarea la sursa de gaz trebuie să fie făcută în așa fel încât să nu creeze 

puncte de stres în orice parte a aparatului. 

Aparatul este echipat cu un reglabil, în formă de "L", conector și o garnitură 

pentru atașarea la alimentarea cu gaz. 

În cazul în care acest conector trebuie să fie transformat, garnitura trebuie să fie 

înlocuită. 

Lungimea maximă a conductelor flexibile nu trebuie să depășească 2000 mm. 

Odată ce conexiunea a fost făcută, asigurați Vă că tubul de metal flexibil nu 

atinge nici piese în mișcare și nu este zdrobit. 

Verificați Sigiliul 

După ce aparatul a fost instalat, asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigilate în 

mod corespunzător, utilizând o soluție de apă cu săpun. Nu utilizați niciodată o 

flacără. 

Conexiune electrică 

Plite echipate cu un cablu de alimentare cu energie electrică tripolar sunt 

concepute pentru a fi utilizate cu curent alternativ conform indicațiile de pe 

plăcuța situată sub suprafața de gătit. Firul de împământare poate fi identificat 

prin culoarea sa galben-verde. 

În cazul instalării plitei pe deasupra unui cuptor electric încorporat, conexiunile 

electrice pentru plita și pentru cuptor trebue să fie independente, nu numai în 

scopuri de siguranță, dar, de asemenea, pentru a facilita eliminarea una sau 

ambele în viitor. 

Conexiune electrică al plitei 

Montați cablul de alimentare cu un ștecher standard confrom cererii indicați pe 

plăcuța sau conectați-l direct la rețeaua electrică. În acest ultim caz, un singur 

comutator pol trebuie să fie plasat între aparat și sursa de alimentare, cu o 

deschidere minimă între contacte de 3 mm, în conformitate cu codurile de 

siguranță actuale (firul de împământare nu trebuie să fie întrerupt de 

comutatorul). Cablul de alimentare trebuie să fie poziționat astfel încât să nu 

ajungă la o temperatură mai mare de 50 ° C peste temperatura camerei, în orice 

moment. 

 



Înainte de conexiune asigurați-vă că: 

● Siguranța și sistemul electric poate rezista la sarcina impusă de aparat; 

● Că sistemul de alimentare electrică este echipat cu un cârlig până în 

conformitate cu normele și reglementările prevăzute de lege de împământesc 

eficiente; 

● Mufa sau comutatorul sunt ușor accesibile. 

Important: firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu 

următorul cod: 

Verde & Galben - pământ 

Albastru - neutru 

Cafeniu – faza 

Dacă culorile nu corespunde la culorile la priză Dvs, chemați un electrician 

calificat.  

Înlocuirea duzei arzatorului: slăbiți duza cu o cheie dedicat. 

Montați noul duza, potrivit pentru tipul de gaz necesar 

(cosultați tabelul). 

După ce ați convertit plita la un alt tip de gaz, asigurați-vă că 

ați pus o etichetă care să conțină informații despre gaz 

utilizat. 

Arzator 
Tip de 

gaz 

presiune 
Diametru 

al duzei 
Tensiunea nominală Tensiunea redusă 

mbar 1/100mm g/h l/h kW kcal/h kW kcal/h 

Mic  

Natural 

G20 
20 72 — 95 1.0 860 0.40 344 

Natural 

G25 
25 72 — 99.7 1.0 860 0.40 344 

Natural 

G25.1 
25 75 — 99.6 1.0 860 0.40 344 

Natural 

G27 
20 80 — 116 1.0 860 0.40 344 

Natural 

G2.350 
13 97 — 132 1.0 860 0.40 344 



Butane 

G30 

30 52 72.6 — 1.0 860 0.40 344 

37 47 72.6 — 1.0 860 0.40 344 

50 45 72.6 — 1.0 860 0.40 344 

Butane 

G31 
37 52 72.6 — 1.0 860 0.40 344 

Mediu  

Natural 

G20 
20 97 — 171 1.8 1548 0.60 516 

Natural 

G25 
25 97 — 199.4 1.8 1548 0.60 516 

Natural 

G25.1 
25 105 — 199.4 1.8 1548 0.60 516 

Natural 

G27 
20 106 — 209 1.8 1548 0.60 516 

Natural 

G2.350 
13 124 — 238.2 1.8 1548 0.60 516 

Butane 

G30 

30 68 130.8 — 1.8 1548 0.60 516 

37 64 130.8 — 1.8 1548 0.60 516 

50 59 130.8 — 1.8 1548 0.60 516 

Triplu 

Natural 

G20 
20 125 — 323 3.4 2924 1.50 1290 

Natural 

G25 
25 125 — 376.7 3.4 2924 1.50 1290 

Natural 

G25.1 
25 142 — 376.7 3.4 2924 1.50 1290 

Natural 

G27 
20 144 — 395 3.4 2924 1.50 1290 

Natural 

G2.350 
13 185 — 450 3.4 2924 1.50 1290 

Butane 

G30 

30 93 247 — 3.4 2924 1.50 1290 

37 88 247 — 3.4 2924 1.50 1290 

50 82 247 — 3.4 2924 1.50 1290 

Butane 

G31 
37 93 247 — 3.4 2924 1.50 1290 

 



Reglare supapii             

Reglarea supapii trebuie să fie făcută cu ajutorul butonului de control stabilit la 

arzatorul de economisire poziție flacara. 

Scoateți butonul, și reglați flacăra cu o șurubelniță mică. 

 

 

 

 

 

Verificarea flacării reglată: porniți arzătorul în poziția deschis complet timp de 

10 minute. Apoi rotiți butonul în setarea de flacăra mică. Flacăra nu trebuie să 

stingă nici trece la duza. În cazul în care se stinge sau se mută pe la duza, 

rereglați supapele. 

Notă: Dacă vă trebuie să schimbați duze la un alt tip de gaz, adresați-vă la o 

instalator de gaz / serviciu autorizat. 

Selectarea flăcării 

La arzătoarele ajustate corect, flăcările ar trebui să fie de culoare albastru 

deschis, iar conul interior ar trebui să fie clar vizibil. Dimensiunea flăcării 

depinde de la poziția butonului de control al arzătorului. 

 

 

 

         Flacăra mare               Flacăra mică                              Flacăra mică 

Vezi, de asemenea, fig. pentru diferite opțiuni de operare (selecție dimensiune 

flacără); arzătorului trebue să fie stabilit la o flacără mare în timpul fazei inițiale 

de gătit pentru a aduce mancarea la fierbere, iar apoi butonul ar trebui să fie 

transformat în poziția flacării de economisire pentru a menține gătit. De 

asemenea, este posibil reglarea fără trepte dimensiunea flăcării. 

Este interzis pentru a regla flacăra în intervalul dintre NU LUCREAZĂ și 

pe pozitii FLACĂRA MARE. 



Cantități semnificative de energie pot fi salvate în cazul în care aparatul este 

folosit corect, parametrii setați corect, și vase sunt corespunzîtoare. Economiile 

poate fi după cum urmează: 

· Până la 60 %  economii atunci cand sunt utilizați vase adecvate, 

· Până la 60 %  economii atunci când unitatea este operată corect și 

dimensiunea flăcării adecvată a fost alesă. 

ANUNȚ: 

A. Înainte de instalare, asigurați-vă care este tip de gaz la Dvs. 

B. Condițiile de reglare pentru acest aparat sunt indicate pe eticheta. 

C. Plita această trebuie să fie instalată și conectată în conformitate cu 

reglementările în vigoare de instalare. O atenție deosebită trebuie să se acorde 

cerinților relevante privind ventilația.  

D. ATENȚIE: Utilizarea unei plitei de gătit cu gaz ca rezultat are producerea de 

căldură, umiditate și produse de combustie în camera în care este instalată. 

Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată mai ales atunci când aparatul este 

în funcționare: păstrează găuri naturale de ventilație deschise sau instalați un 

dispozitiv mecanic de ventilare. 


