
 

 

 

 

 

 

             Plita incorporabilă electrică  

          (cu doi ochiuri) 

Manual de utilizare 
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NOTĂ: Prezentul manual de utilizare conține informații importante, inclusiv la 

siguranță și instalare, care vă va permite să obțineți mai mult de la aparatul. Vă 

rugăm să-l păstrați într-un loc sigur, astfel încât să fie ușor accesibile pentru 

consultări ulterioare; pentru Dvs sau orice persoană care nu e familiarizat cu modul 

de funcționare a aparatului. 

Informații importante privind siguranța 

Siguranța dumneavoastră este de maximă importanță. Vă rugăm să asigurați că ați 

citit acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să instalați sau utilizați 

aparatul. Dacă nu sunteți sigur de oricare dintre informațiile conținute în această 

broșură, vă rugăm să contactați departamentul de service tehnic. 

Informația generală 

○ Acest aparat este proiectat pentru uz casnic.  

○ IMPORTANT: Mobilierul din împrejun și toate materialele utilizate în 

instalație trebuie să fie capabil să reziste o temperatură minimă de 85 ° C mai mare 

decît  temperatura a camerei unde se află plită. 

○ Anumite tipuri de vinil sau mobilier de bucatarie laminat sunt deosebit de 

predispuse la căldură sau modificări de culoare la temperaturi sub indicațiile de 

mai sus. 

○ Orice daune cauzate de aparatul fiind instalat în încălcarea acestei limite de 

temperatură, va fi răspunderea proprietarului. 

○ Noul aparat este garantat împotriva defectelor electrice sau mecanice.  

○ Utilizarea acestui aparat pentru orice alt scop sau în orice alt mediu fără acordul 

va anula orice garanție sau răspundere producătorului. 

○ Nu trebuie să utilizați acest aparat pentru a stoca elemente sau ca o suprafață de 

lucru. 

○ Nu sunt permise modificări ale aparatului. 

○ Nu trebuie să stocheze sau puneți lichide / materiale inflamabile sau extrem de 

inflamabile deasupra sau în apropierea aparatului. Articole realizate din aluminiu, 

plastic sau folie de plastic ar trebui să fie, de asemenea, ținute departe de aparat, 

deoarece pot fuziona la suprafață. 

○ Reparațiile pot fi efectuate numai de către agentul de service autorizat. 



Siguranța copiilor 

○ Copiii mici sunt împiedicate de a fi aproape de aparat și nu au voie să atingă 

aparatul în orice moment. În timpul și după utilizare, toate suprafețele vor deveni 

fierbinte. 

○ Dacă este necesar pentru membrii de familie mai tineri să fie în bucătărie, 

asigurați-vă că ei sunt păstrate sub supraveghere atentă în orice moment. 

○ Copiii mai mari trebue să fie supravegheat atunci cînd  utiliza aparatul. 

Siguranța generală 

√ Aparatul trebuie să fie instalat și conectat de o persoană calificată corespunzător . 

√ Trebue să aveți grijă sa asigurați că unitățile și suprafețele de lucru pe care le 

construi aparatul în, să fie cu standardele relevante. 

În timpul utilizării 

√ Orice autocolante care sunt prezente pe suprafața plitei atunci când acesta este 

livrat trebuie îndepărtate înainte de utilizare. 

√ Trebue să utilizați aparatul cu atenție, altfel există riscul de arsuri. 

√ Nu trebue să permiteți cablurile de conexiune electrică să vină în contact cu 

suprafața plitei atunci cândă sau cu orice vase fierbinte. 

√ Dacă grăsime și ulei se supraîncălzește, ei se pot aprinde extrem de rapid. Din 

acest motiv, atunci când gătiți cu grăsime și ulei aparatul nu ar trebui să fie lăsat 

nesupravegheat. 

√ Asigurați-vă că toate zonele de gătit sunt oprite după utilizare. 

Curățare 

○ Curatarea plitei trebuie să fie efectuată în mod regular. Plăcile solide trebue să 

fie, de asemenea, curățate în mod regular. 

○ IMPORTANT: Înainte de a începe curățarea aparatului sau de a menține plăcilor, 

plita trebue să fie deconectată de la rețea și se răcește. 

○ Mare grijă trebuie să fie luată în timp ce utilizați acest aparat și atunci când 

urmează procedura de curățare. 

○ Nu trebuie să utilizați un purificator de abur sau orice alt echipament de curățare 

de înaltă presiune pentru a curăța aparatul. 



Instalare 

Acest aparat trebuie să fie instalat corect de o persoană 

calificată, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Vă 

rugăm să consultați secțiunea specifică a acestei broșuri care se 

referă la instalare. 

Pentru a evita deteriorarea aparatului 

○ Vase din fonta și din aluminiu cu baze deteriorate pot zgâria suprafața plitei, 

dacă acestea sunt puse deasupra. 

○ Tigai trebue să fie ridicate pe și de pe suprafața plitei, nu trebue să le trageți. 

○ Zonele de gătit nu trebuie să fie pornit fără vase puse. De asemenea, vasul nu ar 

trebui să fie gol. 

 

Specificații 

Specificațiile produsului: 

○ 1 x 2,00 kW placă cu termostat 

(diametru 180mm) 

○ 1 x 1,50 kW placă cu termostat 

(diametru 145 mm) 

○ Butoane de operațiuni  

Detalii electrice 

Tensiune nominală: 50/60 Hz 220-230Vac 

Conexiune de alimentare: 16A(comutator dublu pol cu decalaj de contact de 3 mm) 

Tensiunea de întrarea max: 3.5 kW 

Cablu electric de alimentarea: 3 x 2,5 mm² (nu este în complect) 

Pentru referințe viitoare, vă rugăm să înregistreze următoarele informații, care pot 

fi găsite pe plăcuța și data achiziției, care pot fi găsite pe factura de vânzări. 

Plăcuța de plita este situată pe partea de desubt a aparatului. Prin urmare, este o 

idee bună pentru a înregistra aceste informații înainte de a instala aparatul. 

Numărul de model ………………………………. 

Număr de serie ………………………………. 

Data cumpararii ………………………………. 



Suprafața plitei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea plitei 

Înainte de prima utilizare 

IMPORTANT: Trebuie să curățați suprafața plitei și plăci solide (vezi 

secțiunea "Curățarea și întreținerea" ). 

○ Trebui să porniți o zonă de gătit la un moment dat, timp de 5 minute la setarea 

maximă. Acest lucru va ajuta pentru a elimina orice miros nou care există și se 

evaporă orice umiditate care s-a format pe elementele de încălzire în timpul de 

tranzit. 

○ Când faceți acest lucru, o cratiță de dimensiuni corespunzătoare care conține 

apă rece trebuie să fie pusă la placă. 

○ Nu porniți mai mult decît o zonă la o dată. 

Butoane de control 

○ Toate operațiunile sunt efectuate prin intermediul 2 butoanele de control care 

pot fi găsite din fața a plitei. 

○ Butoanele de control pot fi rotite în sens acelor de ceasornic sau anti-sensul 

acelor de ceasornic pentru a selecta un nivel de încălzire. Numerele din jurul 

exteriorul fiecărui buton de control indică nivelul de putere pe care le-ați setat. 

○ Un marcaj la dreapta jos a fiecărui buton de control, indică ce zonă care o 

controlează. 



Pornirea o zonă și stabilirea unui nivel de putere 

 

 

 

○ Rotiți butonul de control al zonei pe care doriți să gătească pe, sens orar sau 

antiorar până când ajunge la nivelul de putere pe care o doriți. 

○ Fiecare zonă de gătit poate fi ajustată între 1 și 6, una fiind cea mai slabă și șase 

fiind cel mai fierbinte setarea zonei. 

○ Când ați terminat de gătit, asigurați-vă că porniți butonul de control anti-sensul 

acelor de ceasornic, în poziția 0. 

Orientări plitei 

○ În primele câteva ori cînd plita este folosită, se poate degaja un acru, miros de 

ars. Acest miros va dispărea complet cu utilizarea repetată. 

○ Plita este echipată cu 2 zone de gătit de diferite diametre și putere. 

○ Pozițiile de căldura la care puteți să porniți plita sunt marcate clar pe partea de 

jos a plitei. Vesela de gatit trebuie să fie poziționat exact pe aceste zone de 

încălzire eficient să apară. Tigai ar trebui să aibă același diametru ca și zona de 

gătit pe care acestea sunt utilizate pe. 

○ Nu trebuie să utilizați oale cu fundul dur, deoarece acest lucru poate zgâria 

plăcile solide. 

○ Înainte de utilizare, asigurați-vă că fundul de oale sunt curate și uscate. 

○ Cînd este rece, este recomandat că fundul vaselor să fie ușor concav, deoarece 

ei extinde la cald și se află pe suprafața plană a plitei. Aceasta va permite căldura 

să transfere mai ușor. 

○ Cea mai bună grosimea a fundului a tigăilor este 2 - 3 mm de oțel emailat și 4 - 6 

mm pentru oțel inox cu fundul de tip sandvici. 

○ Dacă nu sunt respectate aceste reguli, atunci va fi o mare pierdere de căldură și 

energie.  



○ Este recomandat să utilizați capacul la tigae, acest lucru se va permite de gătit la 

foc mai mic. 

○ găti întotdeauna legume și cartofi, etc. in mai putin de apă pentru a reduce 

timpul gătirii. 

○ Alimente sau lichide, care are un conținut ridicat de zahăr poate deteriora plită 

în cazul în care vine în contact cu suprafața plitei. Orice scurgeri trebue să fie șters 

imediat, însă acest lucru nu poate împiedica pe suprafața plitei de a deveni 

deteriorate. 

○ IMPORTANT: Suprafața plitei este greu; Cu toate acestea, nu este indestructibil 

și poate fi deteriorat. Mai ales dacă se permite să cadă pe ea ceva cu o forță. 

○ NU folosiți plita dacă suprafața DEVINE spart sau crapat. 

 

Curatenie si intretinere 

Operațiunile de curățare și întreținere trebuie să fie efectuate 

doar atunci când plita este rece. 

Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare cu 

curent înainte de începerea oricărui proces de curățare. 

Curățarea plitei 

Orice reziduuri care sunt lăsate pe suprafața plitei de agenți de curățare pot 

se deteriora plita. Dvs trebue să eliminați orice reziduuri cu apă și o cîrpă. 

Aspiratoare abrazive sau obiecte ascuțite va deteriora suprafața plitei; 

trebue să-l curățați cu apă și un pic detergent. 

Cu toate aceasta este mai ușor de curățat unele depozite în timp ce suprafața 

plitei este încă cald. Trebuie să aveți grijă să nu vă arde dacă curățarea 

suprafața plitei atunci când este cald. 

După fiecare utilizare 

○ Ștergeți aparatul cu o cârpă umedă și puțin detergent. 

○ Usucăți aparatul cu o cârpă curată. 



○ Dacă plită este foarte murdară, trebue să fie folosit un detergent adecvat 

pentru inox trebue să fie atunci. 

○ IMPORTANT: Dacă un detergent pentru inox nu este utilizat în mod regulat, 

atunci este posibil ca suprafața plitei se va schimba culoarea într-o perioadă de 

timp. 

Menținerea plăcilor 

○ Dacă este vărsat ceva pe placa, atunci acesta poate fi îndepărtată folosind o 

perie moale, sau nailon și apă caldă. 

○ Pentru a păstra plăcile solide în stare bună, trebue să pună un pic de ulei de 

măsline pe un prosop de bucatarie si frecati-l pe suprafața plăcii. Data viitoare 

cînd placa este folosită, atunci se pot produce un pic de fum. 

○ Alternativ puteți folosiți la o placă fierbinte balsam; aceste produse pot fi, în 

mod normal găsite la supermarketuri mai mari. Instrucțiunile producătorului 

trebuie să fie respectate atunci când se utilizează aceste produse. 

○ IMPORTANT: În cazul în care punțile nu sunt întreținute în mod regulat cu ulei 

de masline sau o placă fierbinte conditionat, atunci ele pot rugini. 

Instalare 

Poziționarea 

Mobilierul trebuie să fie capabil să reziste la o creștere temperaturii 

minimă de 85 ° C peste temperatura a camerei, în timpul perioadelor 

de utilizare. 

 



Acest aparat este clasificat în clasa 3 și, prin urmare, trebuie să fie construit într-o 

unitate de bucatarie (în funcție de mărime) sau 600 mm blat, oferind următoarele 

distanțele minime: 

○ 700 mm între suprafața plitei și partea inferioară a orice suprafață orizontală 

deasupra ei. 

○ 50 clearance mm în jurul aparatului și între suprafața plitei și orice materiale 

combustibile. 

Despachetarea aparatului 

După ce ați despachetat aparatul, vă rugăm să verificați că următoarele elemente 

sunt incluse în ambalajul: 

1 aragaz  

1 manualul de instrucțiuni 

4 șuruburi de fixare 

4 brațe 

1 benzii de etanșare 

 

Instalarea aparatului 

 

○ Se taie o gaură în suprafața de lucru care corespunde cu desenele prezentate 

mai sus. 

○ IMPORTANT: Trebuie sa aveti cel putin 25-75 mm în spațiul dintre echipament și 

orice suprafață de mai jos. 

 



○ Rotiți cu grijă plita cu susul în jos și așezați-l pe o saltea moale. 

○ Aplicăți benzii de etanșare în jurul marginii unitii. 

○ Acoperirea de protecție trebuie să fie eliminate din ambele părți. 

○ Nu lăsați un spațiu gol în etanșare sau suprapun grosimea. 

 

○ Așezați clema (B) peste găurile care se potrivesc cu dimensiunea șuruburilor. 

Există un set de găuri pentru șuruburi în fiecare colț al plitei. Strângeți ușor un 

șurub (C) prin clema (B). 

○ Pe partea de desubt a plitei, reglați colierele într-o poziție care este potrivit 

pentru blat dumneavoastră. Apoi strângeți complet șuruburile (C) pentru a 

asigura plita în poziție. 

Conexiune electrică 

Acest aparat trebuie să fie instalat de o persoană calificată. 

Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea de 

alimentare marcată pe plăcuța corespunde tensiunea de alimentare 

de la retea. 

AVERTISMENT: Acest aparat trebuie să fie ÎMPĂMÂNTAT. 

○ Acest aparat trebuie să fie cu un fir într-o 16 A bipolar comutator de condensat 

de evacuare pinten, având 3 mm separare de contact și plasat într-o poziție ușor 

accesibilă în apropierea aparatului. Acesta nu ar trebui să fie amplasate deasupra 

aparatului și nu mai mult de 1.25m departe de ea. 



○ Ieșirea stimulentă trebuie să fie încă accesibile chiar și atunci când plita este 

situată în poziția de funcționare. 

○ Tip de cablu: H05 RRF 3  x 2,5 mm² 

Conectarea cablului de alimentare  

○ Blocul de conexiuni se află pe partea de dedesubt a plitei și terminalele sunt 

accesibile prin scoaterea capacului prin îndepărtarea șurubului de acoperire. 

○ Conexiunile cablurilor trebuie să fie în conformitate cu diagrama situat pe 

partea de jos a plitei. 

  

 

 

 

 

○ Legăturile din alamă trebuie să fie poziționate astfel cum este marcat în 

diagrama corespunzătoare și odată stabilită toate șuruburile terminale trebuie să 

fie strânse ferm. 

○ Atunci când plita este pornită de prima orî,  trebue să verificați din nou că 

șuruburile terminale sunt complet strânse între link-urile. 

○ IMPORTANT: Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare cu 

ajutorul unui dop 13A și soclu. 

○ Cablul poate fi curbat, dacă este necesar, dar asigurați-vă că nu este îndoit sau 

prins atunci când plita este în poziția. Aveți grijă pentru a evita cablului fiind în 

contact cu părțile fierbinți ale aparatului. 

Înlocuirea cablului de alimentare  

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un 

adecvat, care poate fi obținută de la vânzător. Cablul de alimentare trebue să fie 

înlocuit în conformitate cu următoarele instrucțiuni: 

○ Opriți aparatul de la priză. 



○ Deschideți borne pe partea inferioară a plitei. 

○ Deșurubați șuruburile de fixare a terminalelor cablului. 

○ Înlocuiți cablul cu unul de aceeași lungime și în conformitate cu specificația dată 

mai sus. 

○ Firul de împământare "verde-galben" trebuie să fie conectat la terminalul 

marcat. Acesta trebuie să fie de aproximativ 10 mm mai lung decât firele vii și 

neutre. 

○ Firul neutru "albastru" trebuie să fie conectat la borna marcată cu litera (N) - 

firul viu trebuie să fie conectat la borna marcată cu litera (L). 

Aparatul mea nu funcționează correct 

○ Zonele de gătit nu funcționează sau nu se pornește 

★ Verificați dacă alimentarea electrică a aparatului este corectă și de lucru. 

Verificați siguranța de alimentare. 

○ Un sunet se aude atunci când este selectat o zonă de gătit. 

★ Acest lucru este normal; sunetul va dispărea atunci când zona se încălzește. 

○ Zonele de gătit au devenit decolorate 

★ Acest poate cauzate de arderea de tot pe resturi de alimente. Acest lucru nu 

va afecta funcționarea aparatului. Cu toate acestea, ar trebui să vă asigurați că 

instrucțiunile de curățare sunt respectate în mod regulat. 

 

IMPORTANT: În cazul în care produsul Dvs. nu funcționează 

corespunzător, atunci ar trebui să-l deconectați de la sursa de 

alimentare și apoi contactați Departamentul de service. NU incercati sa 

reparati APARATUL. 

Vă rugăm să rețineți că, dacă un inginer este rugat să participe în timp ce produsul 

este în garanție și constată că problema nu este rezultatul unei defecțiuni 

aparatului, atunci ați putea fi răspunzător pentru costul apelului din taxa. 

Aparatul trebuie să fie accesibile pentru inginerul de a efectua orice reparație 

necesară. 


