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Instrucţiuni de utilizare
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Stimate client!

Această plită cu gaz cu aprindere electrică integrată este fabricată numai pentru uz casnic.
Aparatele noastre sunt ambalate în materiale ecologice care pot fi reciclate, depozitate sau
distruse fără a reprezenta un pericol pentru mediu. Aceste materiale de ambalare sunt şi
etichetate corespunzător.
După ce ciclul de viaţă al aparatului dvs. s-a încheiat, asiguraţi-vă că nu veţi polua mediul, şi
predaţi-l centrelor autorizate de colectare a aparatelor vechi de uz casnic.

Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiunile de utilizare au fost întocmite pentru utilizator şi descriu aparatul şi modalitatea
de manipulare a acestuia. Aceste instrucţiuni sunt adecvate pentru diverse tipuri de aparate,
astfel că este posibil să regăsiţi descrieri ale unor funcţii pe care aparatul dvs. nu le deţine.
Aceste instrucţiuni sunt valabile numai pentru ţara al cărei simbol este indicat pe aparat.
Dacă NU este indicat niciun simbol pe aparat, se vor respecta instrucţiunile tehnice pentru
adaptarea aparatului în vederea conformării cu cerinţele şi reglementările ce guvernează
utilizarea în ţara dvs.

Instrucţiuni pentru
conectare

Aparatul trebuie să fie conectat conform instrucţiunilor ataşate lui, precum şi conform
reglementărilor şi standardelor relevante. Conectarea va fi efectuată numai de o persoană
calificată în acest scop.

Plăcuţă cu date tehnice

Plăcuţa cu date tehnice care indică informaţiile de bază privind aparatul este ataşată la
partea inferioară a plitei.

Avertismente importante
Montare
Racordarea aparatului la reţeaua de curent
Racordarea plitei la sursa de alimentare cu gaz
Tabel duze
Informaţii tehnice
Descrierea aparatului
Curăţare şi mentenanţă
Avertismente speciale şi raportarea
defecţiunilor
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INSTRUCŢIUNI TEHNICE ŞI MONTARE
Avertismente importante

• Montarea aparatului într-un blat de bucătărie şi racordarea acestuia la reţeaua de curent şi
la sursa de alimentare cu gaz vor fi efectuate numai de către un tehnician cu o calificare
adecvată.
• Atunci când aparatul se află în funcţiune, în cameră se eliberează căldură şi umezeală
suplimentare. Atunci când aparatul este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp la un
nivel înalt de performanţă, e posibil să fie necesară o ventilare intensă sau utilizarea hotei de
bucătărie în camera unde este montat aparatul.
• Nu folosiţi arzătoarele cu gaz, dacă flacăra pare instabilă.
• Dacă simţiţi miros de gaz în cameră, închideţi imediat supapa de alimentare cu gaz, fie de
pe butelia de gaz, fiede pe conducta de gaz, stingeţi toate sursele de foc deschis (inclusiv
ţigări), aerisiţi camera, nu porniţi alte aparate electrice şi sunaţi un expert în gaze naturale.
• Supapa principală a alimentării cu gaz va fi închisă şi dacă arzătoarele cu gaz nu sunt
folosite o perioadă mai lungă de timp (de ex. atunci când plecaţi în vacanţă).
• Nu lăsaţi copiii mici nesupravegheaţi atunci când aparatul funcţionează. Risc de ardere şi
frigere!
• În timp ce gătiţi, grăsimile sau uleiul supraîncălzite de pe plită se pot aprinde. Există risc de
ardere şi incendiu; prin urmare, controlaţi procesul de gătire permanent.
• Nu folosiţi plita de gătit pentru a încălzi camera.
•Nu aşezaţi vase goale pe plită.
• Asiguraţi-vă că părţile arzătorului sunt poziţionate / montate corect.
• Plitele din sticlă ceramică nu vor fi folosite ca blat de lucru. Obiectele ascuţite pot cauza
zgârieturi.
• Nu este permisă prepararea mâncării în recipiente subţiri din aluminiu sau plastic pe zonele
de gătit. Nu aşezaţi obiecte din plastic sau folie de aluminiu pe plita din sticlă ceramică.
• Dacă există o priză de perete lângă plită şi un alt aparat este introdus în aceasta, asiguraţivă că zonele fierbinţi de gătit nu intră în contact cu cablul de curent.
• Nu depozitaţi obiecte, materiale sau substanţe sensibile la temperatură sub plită, de ex.
detergenţi, spray-uri, etc.
• Nu folosiţi plita din sticlă ceramică dacă este crăpată sau spartă. Dacă apare orice
crăpătură vizibilă, deconectaţi imediat aparatul de la sursa de curent pentru a evita
posibilitatea electrocutării.
• În cazul unei defecţiuni a aparatului, deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua de curent şi
contactaţi centrul de service.
• Nu folosiţi dispozitive de curăţare cu aburi sau dispozitive de curăţare cu presiune ridicată
pentru a curăţa plita, deoarece există pericolul de electrocutare.
• Aparatul este fabricat conform standardelor relevante privind siguranţa.
• Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni privind utilizarea aparatului de la o persoană
responsabilă de siguranţa acestora.
• Copiii vor fi supravegheaţi să nu se joace cu aparatul.
• După o utilizare îndelungată a plăcilor din fontă, suprafaţa plăcii şi marginea zonei de gătit
se pot decolora. Garanţia nu acoperă şi serviciul de reparare.
• Plita nu poate fi activată cu ajutorul unor cronometre externe sau sisteme telecomandate.

Acest simbol pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi tratat
ca deşeu menajer. Acesta va fi predat unui centru adecvat de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs
este eliminat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, care ar putea fi cauzate, în caz contrar, de
o manipulare inadecvată a deşeurilor ce aparțin acestui tip de produs. Pentru
informaţii mai detaliate privind acest produs, vă rugăm să contactaţi biroul municipal
local, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
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MONTARE
Avertismente importante

A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)

GKT6SY2W
GKT6SY2B
600
510
560
480
45
3
50

• Montarea aparatului într-un blat de bucătărie şi racordarea acestuia la reţeaua de curent
vor fi efectuate numai de către un tehnician cu o calificare adecvată.
• Finisajele din furnir sau alte finisaje ale mobilierului de bucătărie în care va fi integrată plita
trebuie tratate cu adeziv rezistent la temperaturi ridicate (100°C); în caz contrar, finisajul
blatului de lucru se poate decolora sau deforma.
• Plita de gătit este dimensionată pentru a fi integrată în blatul de lucru peste o piesă de
mobilier de bucătărie, cu o lăţime de 600 mm sau mai mult.
• După montare, cele două elemente de fixare din partea frontală ar trebui să fie ușor
accesibile de dedesubt.
• Elementul de mobilier de bucătărie de dedesubtul plitei nu trebuie să fie prevăzut cu sertar.
Dacă elementul de mobilier de bucătărie este un perete separator orizontal, va fi montat la
cel puţin 20 mm distanţă față de suprafaţa de jos a blatului de lucru. Spaţiul dintre peretele
separator şi plită trebuie să fie gol; în acest spaţiu nu se vor introduce obiecte.
• Elementele de bucătărie suspendate sau montate pe perete vor fi dispuse la o înălţime
suficientă pentru a nu interfera cu procesul de lucru.
• Distanţa dintre plita de gătit şi hota de bucătărie nu trebuie să fie mai mică decât cea
indicată în instrucţiunile pentru montarea hotei de bucătărie. Distanţa minimă este de 700
mm.
• Distanţa dintre marginea aparatului şi elementul adiacent înalt de mobilier de bucătărie ar
trebui să nu fie mai mică de 150 mm.
• Este permisă utilizarea de plăci sau panouri decorative din lemn masiv pe blaturile de lucru
din spatele plitei de gătit, dacă distanţa minimă rămâne aceeaşi cu cea indicată în desenele
de montaj.
• Distanţa minimă dintre plita integrată de gătit şi peretele din spate este indicată pe desenul
de montaj.
• Plitele de gătit pot fi montate pe blaturi de lucru cu grosimea între 25 şi 40 mm.
Partea frontală trebuie să aibă o deschidere de cel puţin 5 mm.

GKTG6SY2B
GKTG6SY2W
585
510
560
480
40
9
50
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Montarea garniturii din
spumă

Înainte de a introduce aparatul în deschiderea din blatul de lucru al bucătăriei, se va lipi de
partea inferioară a plitei din sticlă ceramică (sticlă) garnitura din spumă furnizată (a se vedea
figura de mai sus).
Nu montaţi aparatul fără garnitura din spumă!
Garnitura se va ataşa de aparat prin următoarea metodă:
- Îndepărtaţi filmul protector de pe garnitură.
- Apoi, ataşaţi garnitura de partea inferioară a sticlei, la aproximativ 2-3 milimetri de capăt
(conform figurii). Garnitura se va ataşa de-a lungul întregii lungimi a muchiei sticlei şi nu va fi
suprapusă la colţuri.
- La montarea garniturii, asiguraţi-vă că sticla nu intră în contact cu obiecte ascuţite.

Dimensiuni de tăiere
a blatului de lucru al
bucătăriei

• Numai cuptoarele prevăzute cu ventilator pot fi montate sub această plită de gătit.
• Înainte de a monta cuptorul, se va scoate peretele posterior al mobilierului de bucătărie în
zona decupajului plitei de gătit. În plus, se va lăsa un spaţiu de cel puţin 5 mm la partea
frontală.

Procedură de montare

• Blatul de lucru trebuie poziţionat perfect orizontal.
• Protejaţi în mod adecvat capetele deschiderii decupate.
• Racordaţi plita de gătit la reţeaua de curent (a se vedea instrucţiunile pentru racordarea
plitei de gătit la reţeaua de curent).
• Poziţionaţi arcurile furnizate în locurile desemnate.
• Introduceţi plita în deschiderea decupajului.
• Apăsaţi plita cu putere către blatul de lucru die sus în jos.

(cu arcuri)

Procedură de montare
(cu colţari de fixare)

Blatul plitei de gătit se va fixa de unitate cu ajutorul colţarilor şi accesoriilor furnizate. Pe
fundul tăvii există găuri unde se vor introduce plăcile cu auto-înfiletare (A) pentru a putea
ataşa şuruburile (C) ce fixează colţarii (B).
A = plăci pentru introducerea la partea inferioară a blatului plitei de gătit
B = colţar de fixare
C = şurub

RACORDAREA APARATULUI LA REŢEAUA DE CURENT
• Aparatul va fi racordat numai de către un tehnician autorizat în acest sens.
• Protecţia sistemului electric va fi conformă cu toate reglementările relevante.
• Bornele de racordare devin accesibile prin deschiderea / scoaterea capacelor bornelor de
racordare.
• Înainte de a racorda aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu date tehnice
este conformă cu tensiunea din circuitul casnic.
• Plăcuţa cu date tehnice de bază este ataşată la partea inferioară a plitei.
• Aparatul este fabricat pentru a fi folosit la o tensiune de alimentare de
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220-240 V ~.
• Pentru a realiza o conexiune fixă la reţea, introduceţi un disjunctor pentru toţi polii între
aparat şi reţea. Acest dispozitiv va fi prevăzut cu un separator de contact în toţi polii,
asigurând deconectarea completă în condiţii de supratensiune din categoria III.
• Dată fiind protecţia împotriva riscului de incendii, aparatele de acest tip pot fi montate întrun blat de lucru lângă o piesă de mobilier de bucătărie care este mai înaltă decât aparatul
(în stare montată); cu toate acestea, în acest caz, se va monta un element de mobilier pe
cealaltă parte, adiacent aparatului.
• Părţile conductoare şi izolate trebuie protejate de orice posibilitate de contact direct.
AVERTISMENT!
• Înainte de orice intervenţie, deconectaţi aparatul de la reţeaua de curent. Conectaţi
aparatul conform schemei de conexiuni electrice furnizată; asiguraţi-vă că se respectă
tensiunea de reţea relevantă! Firul de legare la pământ (PE) se va conecta la borna indicată
de simbolul de împământare.
• Cablul reţelei va fi trecut prin clema de fixare care îl protejează împotriva smulgerii
accidentale.
• După conectarea aparatului, porniţi toate zonele de gătit / încălzitoarele timp de
aproximativ trei minute pentru a vă asigura că acestea funcţionează corect.

Racordare

• Racordarea incorectă poate distruge anumite părţi ale aparatului, anulând garanţia.
• Înainte de a racorda aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu date tehnice
este conformă cu tensiunea reţelei din casa dvs. Tensiunea de conectare va fi verificată de
un tehnician calificat folosind un dispozitiv corespunzător de măsurare!
• Cablul de racordare de pe spatele aparatului va fi aşezat astfel încât să nu atingă peretele
posterior al aparatului, deoarece această parte devine extrem de fierbinte în timpul
funcţionării.
Pentru racordare, se vor folosi următoarele:
• Cabluri de racordare din cauciuc tipul H05RR-F cu un fir de protecţie verde-galben,
• Cabluri de racordare din cauciuc tipul H07RN-F cu un fir de protecţie verde-galben.
LIVE
ELECTRICITATE
REŢEA

MARO
PĂMÂNT
GALBEN/VERDE

CABLU DE
CURENT

NEUTRU
ALBASTRU

RACORDAREA PLITEI DE GĂTIT LA SURSA DE APROVIZIONARE CU GAZ
• Aparatul trebuie să fie racordat conform tuturor reglementărilor relevante şi poate fi folosit numai în încăperi bine ventilate /
aerisite. Înainte de a racorda sau folosi aparatul, vă rugăm să citiţi manualul cu instrucţiuni.
• Înainte de a monta şi racorda aparatul, asiguraţi-vă că racordul şi reţeaua locală de aprovizionare cu gaz natural (tip de gaz şi
presiune), sunt compatibile cu versiunea aparatului dumneavoastră.
Categoriile, cu tipurile aferente de gaz cu care pot fi folosite, sunt indicate în Tabelul 1.
• Versiunea acestui aparat este indicată pe plăcuţa cu date tehnice.
• Aparatul nu este compatibil pentru o racordare la un sistem de evacuare a fumului (mai exact, un coş).
Aparatul trebuie să fie montat şi racordat conform reglementărilor de montaj relevante în vigoare. Se va acorda o atenţie
specială existenţei unei ventilaţii / aerisiri adecvate.
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Racordare

• La racordarea aparatului la sursa de aprovizionare cu gaz, urmaţi reglementările
distribuitorului local de gaze.
• La partea inferioară, plita de gătit este prevăzută cu o fişă de conectare la gaze cu un filet
ISO7-1 R1/2.
• O dată cu aparatul s-a livrat şi un adaptor pentru gaz lichid, un tampon conic şi o garnitură
non-metalică.

• La racordare, cotul R1/2 trebuie ţinut fix în poziţie pentru a preveni rotirea.
• Pentru etanşarea îmbinărilor, folosiţi o garnitură non-metalică aprobată şi adezivi de
etanşare aprobaţi.
• Garniturile vor fi folosite o singură dată. Grosimea garniturilor plate non-metalice nu va fi
deformată cu mai mult de 25 procente.
• Pentru a racorda aparatul la sursa de aprovizionare cu gaz, folosiţi un furtun flexibil testat şi
certificat.
• Furtunul flexibil de racordare trebuie să se poată deplasa liber.
Acesta nu trebuie să intre în contact cu piesele mobile ale mobilierului sau cu partea
inferioară a plitei de gătit.
• Dacă în elementul de bucătărie este integrat un cuptor electric sub plita de gătit, acesta va
fi prevăzut cu un ventilator.
După racordarea plitei la gaz, verificaţi îmbinările ca să nu existe scurgeri.
Fişă de conectare la gaze
A Fişă de conectare ISO7-1 R1/2
B Garnitură non-metalică cu grosimea de 2 mm
C Adaptor ţeavă pentru gaz lichid (în funcţie de model)
Folosiţi numai ţevi şi adezivi de etanşare care respectă Standardele. Aceste ţevi vor fi
montate astfel încât, atunci când sunt întinse la maxim, lungimea acestora să nu
depăşească 2000 mm. Pentru o montare mai simplă şi pentru a preveni scurgerile de gaze,
ataşaţi cuplajul turnant mai întâi la partea superioară a plitei şi apoi la ţeava de gaze a
reţelei. Inversarea acestei secvenţe poate stânjeni sigiliul aplicat între ţeava de gaz şi
partea superioară a plitei.
Important: după finalizarea montajului, verificaţi toate cuplajele pentru o etanşare
completă folosind o soluţie pe bază de săpun. Niciodată nu folosiţi flacăra. De
asemenea, asiguraţi-vă că ţeava flexibilă nu poate intra în contact cu vreo piesă
mobilă a mobilierului în care e integrată plita (de ex. sertar) şi că nu se află într-o
poziţie în care poate fi avariată.
După racordare, verificaţi ca arzătoarele să funcţioneze corect.
Flacăra trebuie să fie clar vizibilă şi trebuie să aibă culoarea albastră şi verde în centru.
Dacă flacăra e instabilă, creşteţi puterea minimă.
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Reglare pentru un tip diferit
de gaz

• Procedura pentru reglarea plitei pentru un alt tip de gaz nu impune scoaterea aparatului din
blatul de lucru.
• Înainte de efectuarea reglajului, deconectaţi aparatul de la reţeaua de curent şi închideţi
supapa de aprovizionare cu gaz.
• Înlocuiţi duzele existente pentru sarcina termică nominală cu duzele corespunzătoare
pentru noul tip de gaz şi alimentare (a se vedea tabelul de mai jos).
• După finalizarea acestei proceduri, înlocuiţi vechea etichetă cu setări, cu cea nouă,
furnizată pentru noile injectoare.

Elemente de reglaj

Pentru a lăsa elementele de reglaj accesibile, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos:
• Îndepărtaţi grilajul suport şi capacele arzătorului, cu coroanele aferente.
• În cazul arzătoarelor duble, elementele de reglaj sunt accesibile din spatele plăcii de
protecţie a duzei principale.
• Scoateţi butoanele de reglaj. Atenţie la scoaterea butoanelor prevăzute cu funcţie de
reglare orară (ambele butoane din partea stângă)! În interiorul acestor butoane se află cablul
de interconexiune, nu încercaţi să îndepărtaţi acest cablu.
Supapa de gaz
Supapă de reglare sarcină termică minimă

Reglarea debitului minim

Instrucţiuni pentru gaz urban (G110, G120, G150.1) şi gaz metan (G20, G25)
1. Aprindeţi arzătorul şi aduceţi-l în poziţia minimă.
2. Scoateţi butonul robinetului de gaz şi rotiţi şurubul de reglaj de pe partea cu tija
robinetului:
• în sens contrar acelor de ceas pentru a creşte debitul gazului
• în sensul acelor de ceas pentru a reduce debitul gazului
până se obţine o flacără minimă.
3. Re-montaţi butonul şi verificaţi stabilitatea flăcării arzătorului (dacă rotiţi rapid mâna de la
poziţia maximă către poziţia minimă flacăra nu trebuie să se stingă).
4. Repetaţi operaţiunea pentru toate robinetele de gaz.
Instrucţiuni pentru gaz lichid (LPG: G30, G31)
Strângeţi complet şurubul de pe partea tijei robinetului în sensul acelor de ceas.

Avertisment: aceste operaţiuni pot fi efectuate numai de către un tehnician calificat, autorizat de compania de
distribuţie a gazelor sau de un centru de service autorizat!

INFORMAŢII TEHNICE

Dimensiuni aparat (mm)
Tensiune de operare
Arzător

Partea stângă faţă
Partea stângă spate
Partea centrală faţă
Partea centrală spate
Partea dreaptă faţă
Partea dreaptă spate
Categorie de gaz utilizat
Putere totală (W)

(TABEL 1)
GKT6Y2W
GKTG6SY2B
GKT6SY2B
GKTG6SY2W
600
585
220-240 V~, 50/60 Hz
A: Arzător auxiliar (1,0kW)
SR: Arzător semirapid (1,75kW)
MW: Bruciatore Mini-Wok = (3,3kW)
MW
MW
SR
SR
A
A
SR
SR
G20 = 20mbar , G30 = 30mbar , G20 = 13mbar
7800
7800
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TABEL DUZE
Arzător
Putere calorică nominală (kW)
Ø INJECTOR (mm)
G30/G31 28..30/30-37mbar
G20
20mbar
G20
13mbar
Ø DERIVAŢIE (mm)
G30/G31 28..30/30-37mbar
G20
20mbar
G20
13mbar

Avertismente importante

A

SR

1,00

1,75

MW
3,30

0,50
0,72 - X

0,65
0,97 - Z

0,85
1,28 - T

0.84

1.03

1.45

0,27
REG.
REG.

0,34
REG.
REG.

0,55
REG.
REG.

• Arzătoarele cu gaz sunt prevăzute cu un fitil ca dispozitiv în caz de defecțiuni la
flăcără. Dacă flacăra arzătorului se stinge accidental sau neintenţionat (de ex. când un
lichid care fierbe se revarsă peste marginea vasului sau când în cameră este curent):
•
aprovizionarea cu gaz este întreruptă automat, prevenind astfel eliberarea de
gaze în încăpere.
• Capacul arzătorului cu gaz va fi poziţionat mereu cu atenţie peste coroana arzătorului.
Asiguraţi-vă că fantele din coroana arzătorului nu sunt blocate niciodată.
1 Capac coroană arzător
2 Coroană arzător cu suportul pentru capacul arzătorului
3 Dispozitiv tip fitil în caz de defecțiuni la flacără
4 Fitil de aprindere
5 Duză

Vase de gătit

• Vasele de gătit corect alese vor permite un timp de gătire optim şi un consum de gaz
optim. Diametrul vasului este cel mai important parametru.
• Flăcările care depăşesc marginea unui vas prea mic pot strica vasul de gătit; în plus,
consumul de gaz este mai mare în acest caz.
• Pentru ardere, gazul are nevoie şi de aer. Dacă un vas este prea mare, arzătorul nu va fi
suficient de ventilat; în consecinţă, efectul de ardere va fi mai mic.
Tip de arzător

Diametru vas
120 - 180 mm
180 - 220 mm
220 - 300 mm

Auxiliar (1,0 kW)
Semirapid (1,75 kW)
Mini-Wok (3,3 kW)

Avertismente importante cu privire la plita din sticlă ceramică
• Zonele de gătit ating nivelul de putere sau de temperatură selectat foarte rapid; cu toate
acestea, regiunea din jurul zonelor de gătit rămâne relativ rece.
• Plita rezistă la schimbările de temperatură.
• Plita este şi rezistentă la impact. Vasele pot fi aşezate pe plită mai dur, fără a avaria plita.
• Plitele din sticlă ceramică nu vor fi folosite ca blat de lucru. Obiectele ascuţite pot cauza
zgârieturi.
• Nu este permisă pregătirea mâncării în vase subţiri din aluminiu sau plastic pe zonele de
gătit fierbinţi. Nu aşezaţi obiecte din plastic sau folie de aluminiu pe plita din sticlă ceramică.
• Niciodată nu folosiţi o plită din sticlă ceramică care este crăpată sau spartă.
Dacă peste plită cade un obiect cu muchiile ascuţite în jos, plita / panoul din sticlă ceramică
se poate sparge. Consecinţele sunt vizibile imediat sau după un timp. Dacă apare vreo
crăpătură vizibilă, deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua de curent.
• Dacă se varsă zahăr pe o plită fierbinte din sticlă ceramică sau o mâncare plină de zahăr,
ştergeţi imediat plita.
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Folia de protecţie de pe
butoanele de reglaj

Înainte de prima utilizare a plitei, îndepărtaţi folia de protecţie de pe butoanele de reglaj.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI MENTENANŢĂ
DESCRIEREA APARATULUI

1. Zona de gătit cu gaz din partea stângă faţă
2. Zona de gătit cu gaz din partea stângă spate
3. Zona de gătit cu gaz din partea dreaptă spate
4. Zona de gătit cu gaz din partea dreaptă faţă
7. Panou de comandă plită

Elemente de comandă ale
plitei
pentru zonele de gătit cu
gaz

Supapa de gaz
închisă
Aprindere

Putere maximă

Putere minimă

Elemente de comandă plită
pentru ambele zone de gătit
din partea stângă

Funcţia pentru interval de gătit
Pentru ambele zone de gătit din partea stângă, durata intervalului de gătit poate fi
configurată. Când timpul configurat pentru gătire a expirat, alimentarea cu gaz a arzătorului
respectiv este întreruptă.
Pot fi setate intervale de gătit de la 1 la 99 minute.
Setările funcţiei de timp
• Porniţi zona de gătit cu gaz.
•

Apăsaţi cu degetul tasta cu senzor
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de pe buton, timp de aproximativ 2 secunde. Cifra

•

•

•

„-00+“ va apărea pe afişaj şi se va emite un sunet scurt.
Apăsând tastele + şi – setaţi timpul dorit pentru gătit. La început, cronometrul avansează
cu câte 1 minut, dar dacă apăsaţi o perioadă mai lungă de timp, se va schimba în 10
minute. Dacă prima dată apăsaţi pe tasta „-„, atunci supapa va sări la numărul „99“ şi apoi
va scădea.
După configurarea timpului dorit, după 5 secunde, semnele „- şi +“ vor dispărea şi va
începe numărătoarea inversă.
Când valoarea ajunge la 00, va începe să clipească şi se va emite un semnal acustic.
Arzătorul cu gaz va fi închis. Semnalul acustic se opreşte dacă apăsaţi orice tastă sau
după un minut de la închiderea arzătorului.

Modificarea valorii configurate
Apăsaţi pe tasta cu senzor
timp de aproximativ 2 secunde. Pe afişaj, vor apărea
semnele „+ şi –„. Acum puteţi modifica setarea.
Deconectare timpurie a timpului setat
În cazul deconectării timpurii, fluxul de gaze nu este întrerupt.
Îl puteţi opri în diferite moduri:
• Configuraţi setarea cu tasta „-„ la valoarea „00“.
sau
• Apăsaţi simultan butoanele + şi – timp de aproximativ 2 secunde.
Valoarea se schimbă în 00.
•

Apăsând pe tasta cu senzor

timp de 2 secunde, setarea va fi ştearsă.

AVERTISMENT: În cazul unei pene de curent, cronometrul se închide, dar flacăra încă
este pornită.

Aprinderea şi utilizarea
arzătoarelor

Instrucţiuni de utilizare
Acest aparat trebuie să fie folosit conform scopului pentru care a fost proiectat, mai exact,
activităţi de gătit casnic. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare şi, prin
urmare, periculoasă.
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune cauzate printr-o utilizare improprie,
incorectă sau iraţională.
Folosirea arzătoarelor
• Dacă arzătoarele nu sunt folosite timp de câteva zile, aşteptaţi câteva secunde înainte de
a le aprinde pentru a evacua aerul din conducte.
• Deoarece arzătoarele din partea superioară sunt prevăzute cu un sistem automat de
aprindere, pentru a le aprinde pur şi simplu apăsaţi şi rotiţi mânerul către steaua mică.
Aparatul foloseşte un generator cu aprindere prin scânteie.
• Dacă flacăra nu se aprinde în decurs de cinci secunde, rotiţi butonul înapoi în poziţia 0 şi
repetaţi procedura; dacă aprinderea electrică nu funcţionează din cauza unei pene de
curent sau a bujiilor umede, gazul poate fi aprins şi folosind un chibrit sau un aprinzător de
aragaz.
• Pentru modelele cu robinet de siguranţă (care întrerupe fluxul de gaze dacă flacăra se
stinge accidental), arzătoarele se aprind conform descrierii de mai sus, dar asiguraţi-vă că
butonul este apăsat timp de 5 - 6 secunde după ce flacăra s-a aprins. După acest
interval de timp, care oferă dispozitivului de siguranţă suficient timp să se cupleze, flacăra
va fi pornită permanent.
• Apoi, flacăra poate fi setată între nivelul maxim şi cel minim. Orice configurare a flăcării
între 0 şi flacără mare nu este recomandată, deoarece flacăra nu este stabilă în acest
interval şi se poate stinge.
AVERTISMENT: după ce partea superioară a plitei a fost curăţată, asiguraţi-vă că
arzătoarele sunt fixate ferm în locaşul lor şi nu interacţionează cu aprinzătorul.
Pentru a profita la maxim de arzătoare, folosiţi vase cu fundul plat cu un diametru adecvat
arzătorului utilizat.
Pentru vase şi tigăi cu un diametru mai mic (vase de cafea şi ceai, etc.), puterea arzătorului
utilizat trebuie să fie reglată pentru a garanta că flacăra cuprinde fundul oalei fără a-l depăşi.
Nu folosiţi vase cu fund concav sau convex.
AVERTISMENT: dacă flacăra arzătorului se stinge accidental, închideţi butonul şi
lăsaţi-l timp de cel puţin un minut înainte de a încerca să reaprindeţi.
• Pentru a stinge flacăra şi a întrerupe alimentarea cu gaz a arzătorului, rotiţi butonul de
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reglaj în poziţia ‘OFF’ (

).

ATENŢIE: La folosirea aparatului de gătit cu gaze se poate genera căldură, umiditate şi
produse de ardere în încăperea în care este montat aparatul. Asiguraţi-vă că bucătăria este
foarte bine ventilată, mai ales atunci când aparatul este în funcţiune: menţineţi deschise
orice guri de aerisire naturală sau montaţi dispozitive mecanice de ventilaţie (hotă cu
absorbţie mecanică).
Utilizarea intensă prelungită a aparatului poate impune asigurarea unei ventilaţii
suplimentare, de exemplu, deschiderea unei ferestre, sau a unei ventilaţii mai eficiente, de
exemplu creşterea nivelului ventilaţiei mecanice, atunci când aceasta există.
ATENŢIE: Părţile accesibile pot fi fierbinţi când plita este în funcţiune. Copiii mici se vor ţine
la distanţă.
ATENŢIE: Acest aparat poate fi folosit doar în scopuri de gătit. Nu va fi folosit pentru alte
scopuri, de exemplu, pentru a încălzi încăperea.

CURĂŢARE ŞI MENTENANŢĂ
Nu folosiţi un dispozitiv de curăţat cu aburi pentru a curăţa acest aparat. Aburul poate
ajunge la componentele electrice şi poate cauza un scurtcircuit.
• Aparatul va fi curăţat regulat, de preferat după fiecare utilizare, după ce se răceşte.
• Pentru a evita urmele lăsate de apă sau depunerile de calcar, folosiţi o cârpă moale pentru
a usca suprafeţele care au fost curăţate cu apă.
• Mâncarea revărsată peste marginile vasului la fierbere poate cauza decolorarea pieselor
arzătorului şi a părţii superioare a plitei din oţel inoxidabil. Îndepărtaţi imediat orice urme
de murdărie.
Pentru a evita avarierea suprafeţelor exterioare ale aparatului, nu folosiţi:
• detergenţi care conţin sodă, substanţe alcaline, amoniac, acizi sau cloruri
• detergenţi care conţin substanţe pentru îndepărtarea calcarului
• substanţe pentru îndepărtarea petelor sau a ruginii
• detergenţi abrazivi, de ex. detergenţi pudră şi detergenţi cremă
• detergenţi pe bază de solvenţi
• detergenţi pentru maşina de spălat vase
• detergenţi pentru cuptor şi grătar
• substanţe pentru curăţarea sticlei
• perii sau bureţi duri, abrazivi, de ex. bureţi din sârmă pentru vase, perii sau bureţi care au
fost folosiţi anterior cu detergenţi abrazivi
• obiecte ascuţite (acestea pot avaria garnitura dintre cadru şi blatul de lucru).

Suprafeţele din oţel
inoxidabil

•

•
•

•

•

Suprafeţele din oţel inoxidabil se vor curăţa cu o cârpă din micro-fibre sau cu o soluţie
compusă din apă caldă şi puţin detergent lichid aplicată cu un burete moale. În cazul
petelor de murdărie uscate care persistă, înmuiaţi-le mai întâi.
La final, uscaţi cu o cârpă moale.
La nevoie, se poate folosi un detergent pentru curăţarea suprafeţelor din oţel inoxidabil
pentru a curăţa cadrul. Acesta se va aplica cu o presiune uniformă în sensul de orientare
al "fibrelor".
Produsul de îngrijire pentru oţel inoxidabil poate fi folosit după curăţare pentru a vă ajuta
să menţineţi un aspect plăcut al aparatului şi pentru a împiedica murdărirea.
Aplicaţi-l cu moderație cu o cârpă moale, respectând instrucţiunile de pe ambalaj.

•

Suprafeţele imprimate

•

•
•
•

Suportul de vase şi butonul
de reglaj

Imprimarea poate fi afectată dacă murdăria (de ex. alimente sau lichide care conţin sare,
ulei de măsline) nu este îndepărtată imediat.
Îndepărtaţi imediat orice urmă de murdărie.
Nu folosiţi detergenţi pentru oţel inoxidabil pe suprafeţele imprimate.
Aceştia vor desprinde textul imprimat.

Nu curăţaţi suportul de vase în maşina de spălat vase.
Nu îndepărtaţi complet butoanele de reglaj de pe plită.
Nu curăţaţi suprafaţa butoanelor de reglaj cu agenţi abrazivi, perii sau bureţi.
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Îndepărtați suportul pentru vase. Curăţaţi suportul şi butonul de reglaj cu o soluţie
compusă din apă caldă şi puţin lichid de curăţare, pe care o aplicaţi folosind un
burete moale. Petele de murdărie care persistă vor fi înmuiate mai întâi.
După curăţare, uscaţi toate suprafeţe cu o cârpă curată.

Arzătoarele

Nu curăţaţi piesele arzătorului în maşina de spălat vase.
Arzătorul va fi demontat şi apoi curăţat manual folosind o soluţie compusă din apă caldă şi
puţin lichid de curăţare, pe care îl aplicaţi folosind un burete moale.
Piesele arzătorului care nu pot fi demontate vor fi şterse numai cu o cârpă umedă.
Fitilul de aprindere şi dispozitivul tip fitil pentru cazul de defectare a flăcării vor fi şterse
extrem de atent folosind o cârpă bine stoarsă.
Nu permiteţi umezirea aprinzătorului. Dacă acesta se umezeşte, nu va mai da scântei.
După curăţare, uscaţi toate suprafeţele cu o cârpă curată.
Asiguraţi-vă că fantele pentru flacără sunt curate şi perfect uscate.
Suprafaţa capacului coroanei arzătorului va deveni tot mai mată în timp. Acest fenomen este
destul de normal şi nu va afecta funcţionarea plitei.

Suprafaţa din sticlă
ceramică

După fiecare utilizare a plitei din sticlă ceramică, aşteptaţi ca aceasta să se răcească şi
curăţaţi-o; în caz contrar, chiar şi cel mai mic rest de mâncare va fi ars pe suprafaţa fierbinte
data viitoare când veţi folosi aparatul.
Pentru curăţarea şi întreţinerea regulată a suprafeţei din sticlă ceramică, folosiţi substanţe
speciale de îngrijire care formează un strat protector la suprafaţă, protejând-o de murdărire.
Înainte de fiecare utilizare, ştergeţi orice particule de praf sau de alt fel de pe suprafaţa plitei
şi fundul vasului de gătit, deoarece acestea ar putea zgâria suprafaţa (Figura 1).

Fig.1

Atenţie: bureţii metalici, bureţii abrazivi şi detergenţii abrazivi pot zgâria suprafaţa plitei.
Suprafaţa din sticlă ceramică poate fi avariată şi de spray-uri agresive şi substanţe de
curăţare lichide neamestecate suficient sau neadecvat (Figura 1 şi Figura 2).
Semnele şi indicaţiile de pe plită se pot şterge dacă se folosesc detergenţi agresivi pe
marginea zonelor de gătit, sau dacă se folosesc vase cu fundul stricat sau uzat.
Petele mici pot fi îndepărtate cu o cârpă moale umezită; apoi, uscaţi suprafaţa cu o altă
cârpă (Figura 3).

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Petele lăsate de apă pot fi îndepărtate folosind o soluţie slabă pe bază de oţet, însă nu
folosiţi această soluţie pentru a curăţa cadrul (numai la unele modele), deoarece poate
deveni opac. Nu folosiţi spray-uri agresive sau agenţi pentru îndepărtarea calcarului (Figura
3).
Petele mai persistente pot fi îndepărtate folosind substanţe speciale şi ustensile pentru
curăţarea plitelor din sticlă ceramică. Când folosiţi aceste produse, respectaţi instrucţiunile
furnizate de producătorii lor.
Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat orice resturi de detergenţi, deoarece acestea pot strica
suprafaţa din sticlă ceramică a plitei la aprinderea zonelor de gătit (Figura 3).
Resturile arse şi persistente pot fi îndepărtate folosind o racletă.
Asiguraţi-vă că partea din plastic a racletei nu intră în contact cu o zonă de gătit fierbinte.
Aveţi grijă să nu vă tăiaţi în racletă!
Zahărul şi mâncărurile pline de zahăr pot avaria definitiv suprafaţa din sticlă ceramică
(Figura 5); aşadar, acestea vor fi îndepărtate de pe suprafaţa din sticlă ceramică cât mai
curând posibil, deşi zona de gătit încă e fierbinte (Figura 4). Orice modificare a culorii
suprafeţei din sticlă ceramică nu afectează funcţionarea sa sau stabilitatea suprafeţei.
Astfel de decolorări sunt, majoritatea, rezultatul resturilor de alimente arse sau folosirii unor
vase de gătit fabricate din materiale precum aluminiu sau cupru; aceste pete sunt dificil de
îndepărtat.
Avertisment: Toate daunele descrise mai sus vizează în mare parte domeniul esteticii, mai
exact, aspectul aparatului şi nu afectează în mod direct funcţionarea acestuia. Astfel de erori
nu pot face obiectul unei reclamații în temeiul garanţiei.
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AVERTISMENTE SPECIALE ŞI RAPORTAREA DEFECŢIUNILOR
Important

▪ În timpul perioadei de garanţie, numai un centru de service autorizat de producător poate
efectua reparaţii.
▪ Înainte de efectuarea oricăror reparaţii, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la
reţeaua de curent fie scoţând siguranţa, fie deconectând cablul de curent din priza de
perete.
▪ Efectuarea de rectificări sau reparaţii neautorizate pentru gama de aparate de bucătărie
(plita de gătit) poate avea drept consecinţă electrocutarea sau un scurtcircuit; prin urmare,
nu încercaţi să efectuaţi reparaţii singuri. Lăsaţi astfel de operaţiuni în seama unui expert
sau a unei unităţi de service autorizată.
▪ În cazul unor defecţiuni sau probleme minore la funcţionarea aparatului, verificaţi
următoarele instrucţiuni pentru a vedea dacă puteţi elimina singuri cauzele acesteia.
O vizită la un tehnician în timpul perioadei de garanţie va fi taxată dacă aparatul nu mai
funcţionează din cauza unei utilizări neadecvate. Păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc unde
sunt uşor accesibile mereu pentru recitire; dacă transferaţi aparatul în posesia altei
persoane, daţi-i şi instrucţiunile.
Mai jos, o serie de recomandări pentru corectarea unor probleme obişnuite.
Problemă
Flacăra este
inegală / instabilă

Posibilă cauză
O setare greşită a
intensităţii gazului.

Eliminare
Solicitaţi unui expert să
verifice ţeava de gaz!

Flacăra
arzătoarelor se
schimbă brusc
Aprinderea
arzătorului
durează mai mult

Piese ale plitei sunt
montate greşit

Montaţi arzătorul corect

Unele piese ale plitei
sunt montate greşit

Montaţi arzătorul corect.

Flacăra se stinge
la scurt timp după
aprindere

Butonul este apăsat
prea puţin timp sau fără
putere.

Grătarul s-a
decolorat în zona
arzătorului

Acesta este un
fenomen obişnuit din
cauza temperaturii
ridicate
E posibil ca siguranţa
să se fi ars

Menţineţi butonul apăsat
mai mult timp. Înainte de
a-l elibera, apăsaţi-l mai
tare.
Curăţaţi grătarul cu un
detergent pentru metale.

Alimentarea
generală cu
energie electrică
se întrerupe
Aprinderea
electrică a
arzătoarelor nu
mai funcţionează
Dacă capacul
arzătorului nu are
un aspect plăcut

Verificaţi siguranţa la
panoul de siguranţe şi
înlocuiţi-o dacă s-a ars

Există resturi de
alimente sau detergent
între bujie şi arzător

Deschideţi şi curăţaţi cu
atenţie deschiderea dintre
bujie şi arzător

Murdărie obişnuită

Curăţaţi capacul
arzătorului cu un
detergent pentru metal.

Dacă problema persistă în ciuda respectării instrucţiunilor de mai sus, contactaţi un tehnician
autorizat. Eliminarea oricăror erori şi reclamații în baza garanţiei care au rezultat din
racordarea necorespunzătoare sau utilizarea neadecvată a aparatului nu este acoperită de
garanţie. În aceste cazuri, costurile reparaţiei vor fi suportate de utilizator.

Producătorul se străduieşte să aducă permanent îmbunătăţiri. Din acest motiv,
textul şi ilustraţiile pot face obiectul modificărilor fără vreo notificare prealabilă.
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