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Instrucţiuni de utilizare
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Stimate cumpărător!

Plita cu gaz, încorporabilă, combinată, este concepută pentru uz casnic.
Produsele noastre sunt ambalate în materiale ecologice care pot fi ulterior reciclate,
eliminate sau distruse fără a fi un pericol pentru mediul înconjurător.

Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiunile de utilizare au fost elaborate pentru utilizator. Acestea descriu aparatul şi
modul de funcţionare. Aceste instrucţiuni sunt concepute pentru diferite tipuri de aparate şi
pot include descrieri ale funcţiilor pe care aparatul dumneavoastră s-ar putea să nu le aibă.
Aceste instrucţiuni sunt valabile doar pentru simbolul ţării indicat pe aparat. Dacă pe aparat
NU este niciun simbol al vreunei ţări, instrucţiunile tehnice trebuie respectate pentru
adaptarea aparatului la cerinţele şi regulamentele de utilizare din ţara dumneavoastră.

Instrucţiuni pentru
racordarea aparatului

Aparatul trebuie racordat în conformitate cu instrucţiunile ataşate, precum şi în
conformitate cu regulamentele şi standardele relevante. Racordarea trebuie realizată de
personal calificat.

Plăcuţa cu informaţii tehnice

Plăcuţa cu informaţii tehnice care indică informaţiile de bază ale aparatului este ataşată pe
partea inferioară a plitei.

Măsuri de precauţie importante
Montarea
Conectarea aparatului la reţeaua electrică
Racordarea plitei la conducta de gaz
Caracteristici tehnice
Tabel detalii ajutaj
Ochiurile plitei
Descrierea aparatului
Utilizarea ochiurilor de inducţie
Utilizarea arzătoarelor
Curăţarea şi întreţinerea
Avertismente speciale şi raportare erori
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INSTRUCŢIUNI TEHNICE ŞI INSTALARE
MĂSURI DE PRECAUŢIE
IMPORTANTE

• Montarea aparatului pe un blat de bucătărie şi conectarea acestuia la reţeaua electrică şi
la conducta de gaz pot fi realizate de un tehnician calificat corespunzător.
• Când aparatul se află în funcţiune, se poate forma căldură şi umezeală în cameră. Când
aparatul este utilizat pentru o perioadă prelungită de timp la un nivel de performanţă
ridicat, este necesară ventilarea intensivă sau utilizarea unei hote în camera în care este
montat aparatul.
• Nu folosiţi arzătoarele pe gaz, dacă flacăra este instabilă.
• Dacă simţiţi miros de gaz în încăpere, închideţi imediat supapa de alimentare cu gaz fie
de la butelie fie de la ţeava de gaze, stingeţi toate sursele de foc (inclusiv ţigările), aerisiţi
camera, nu porniţi niciun aparat electric şi contactaţi un specialist în gaze naturale.
• De asemenea, supapa principală de alimentare cu gaz trebuie închisă dacă arzătoarele
nu vor fi utilizate pentru o perioadă mai lungă de timp (ex. când plecaţi în concediu).
• Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi când aparatul este în funcţiune. Risc de arsuri şi opărire!
• În timpul preparării mâncărurilor, grăsimea şi uleiul supraîncinse care se pot vărsa pe
plită pot lua foc. Exisă riscul de arsuri şi incendiu; prin urmare, verificaţi tot timpul procesul
de preparare a mâncării.
• Nu folosiţi plita pentru încălzirea camerei. Nu aşezaţi vase goale pe plită.
• Asiguraţi-vă că elementele arzătoarelor sunt poziţionate/montate corect.
• Plitele vitroceramice nu trebuie folosite ca blat de lucru. Obiectele ascuţite pot produce
zgârieturi.
• Este interzisă prepararea alimentelor în recipiente subţiri de aluminiu sau plastic pe
ochiurile fierbinţi. Nu aşezaţi obiecte din plastic sau folie de aluminiu pe plita vitroceramică.
• Dacă există o priză de perete lângă plită şi se introduce un alt aparat în aceasta,
asiguraţi-vă că ochiurile fierbinţi nu intră în contact cu cordonul de alimentare.
• Nu depozitaţi obiecte, materiale sau substanţe sensibile la temperatură sub plită, ca de
ex. detergenţi, sprayuri, etc.
• Nu folosiţi plita vitroceramică dacă este crăpată sau spartă. Dacă apar crăpături vizibile,
scoateţi imediat aparatul din priză.
• În cazul unei defecţiuni a aparatului, deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua electrică
şi contactaţi centrul de service.
• Nu folosiţi dispozitive de curăţare cu aburi sau cu presiune înaltă pentru a curăţa plita,
deoarece există riscul producerii unor şocuri electrice.
• Aparatul este fabricat în conformitate cu standardele relevante de siguranţă.
Cu toate acestea, vă recomandăm ca persoanele cu capacităţi fizice, motrice sau mentale
reduse sau persoanele care nu au experienţă sau cunoştinţe despre utilizarea acestui
aparat, să nu folosească aparatul dacă nu sunt supravegheate de o persoană calificată.
Se aplică aceeaşi recomandare dacă aparatul este folosit de minori.
• După o utilizare prelungită a plăcii de fontă, zona plăcii şi marginea ochiului se pot
decolora. Reparaţiile nu sunt incluse în garanţie.
• Plita nu se poate activa cu ajutorul sistemelor externe de control la distanţă sau de
temporizare.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor,
consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaţii detaliate cu privire la reciclarea acestui produs, vă
rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau
magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
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MONTAREA
Măsuri de precauţie importante

Montarea garniturii de
etanşare din spumă

• Montarea aparatului într-un blat de bucătărie şi conectarea acestuia la reţeaua electrică şi la
conducta de gaz pot fi realizate de un tehnician calificat corespunzător.
• Furnirul sau alte materiale de finisare a mobilei de bucătărie în care se va încorpora plita
trebuie tratate cu lipici rezistent la căldură (100°C); în caz contrar, finisajul blatului se poate
decolora sau deforma.
• Plita este dimensionată astfel încât să poată fi încorporată în blat deasupra unei piese de
mobilier cu o lăţime de 600 mm sau mai mare.
• După montare, cele două elemente de fixare din faţă trebuie să fie accesibile pe dedesubt.
• Piesa de mobilier de bucătărie de sub plită nu trebuie să fie prevăzută cu sertar. Dacă piesa
de mobilier de bucătărie are un perete despărţitor orizontal, acesta nu trebuie montat la mai
puţin de 20 mm de suprafaţa inferioară a blatului. Spaţiul dintre peretele despărţitor şi plită
trebuie să fie gol; nu trebuie aşezate obiecte în acest spaţiu.
• Piesele de mobilier agăţate sau montate pe perete trebuie montate sus astfel încât să nu
intervină în procesul de funcţionare.
• Distanţa dintre plită şi hotă nu trebuie să fie mai mică decât distanţa indicată în instrucţiunile
de montare ale hotei. Distanţa minimă este 700 mm.
• Distanţa dintre marginea aparatului şi piesa de mobilier adiacentă nu trebuie să fie mai mică
de 150 mm.
• Este permisă folosirea plăcilor sau a bordurilor decorative din lemn masiv pe blaturile din
spatele plitei, dacă distanţa minimă este aceeaşi cu cea indicată în schiţele de montare.
• Distanţa minimă dintre plita încorporabilă şi peretele din spate este indicată în schiţa de
montare.
• Plitele pot fi montate în blaturi cu grosime de 25 până la 40 mm.
• În plus, în partea din spate a piesei de mobilier trebuie să existe un spaţiu de 50 mm de-a
lungul lăţimii piesei de mobilier, iar în partea din faţă un spaţiu de cel puţin 5 mm.

Înainte de încastrarea aparatului în blatul de bucătărie, garnitura de etanşare din spumă
furnizată trebuie ataşată pe partea inferioară a plitei vitroceramice (din sticlă).
Nu montaţi aparatul fără garnitura de etanşare din spumă!
Garnitura de etanşare trebuie aplicată pe aparat după cum urmează:
▪ Scoateţi stratul protector al garniturii de etanşare.
▪ Apoi, ataşaţi garnitura de etanşare pe partea inferioară a sticlei, la aproximativ 2-3
milimetri de margine.
▪ Garnitura de etanşare trebuie ataşată de-a lungul întregii lungimi a marginii sticlei şi nu
trebuie să se suprapună la colţuri.
▪ Atunci când montaţi garnitura de etanşare, asiguraţi-vă că sticla nu intră în contact cu
niciun obiect ascuţit.
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Dimensiunile blatului de
bucătărie

• Sub această plită se pot monta doar cuptoarele prevăzute cu ventilator de răcire.
• Înainte de montarea cuptorului, peretele din spate al piesei de mobilier trebuie înlăturat în
zona tăiată pentru montarea plitei. În plus, în partea din faţă trebuie lăsat un spaţiu de cel
puţin 5 mm.

CUPTOARE DOTATE CU
UN VENTILATOR
PENTRU RĂCIRE
min 40 min

Procedura de montare

• Blatul trebuie montat în întregime pe orizontală.
• Suprafeţele tăiate trebuie protejate corespunzător.
• Conectaţi plita la reţeaua electrică (consultaţi instrucţiunile de conectare a plitei la
reţeaua electrică).
• Introduceţi plita în suprafaţa tăiată.
• Apăsaţi bine de sus în jos înspre blat.

CONECTAREA APARATULUI LA REŢEAUA ELECTRICĂ
• Aparatul poate fi conectat doar de către un tehnician calificat.
• Protecţia sistemului electric trebuie să respecte toate reglementările relevante.
• Clemele de racordare pot fi accesate când capacul clemelor este deschis/înlăturat.
• Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă că voltajul indicat pe plăcuţa cu informaţii
tehnice este compatibil cu voltajul circuitului din locuinţa dumneavoastră.
• Plăcuţa cu informaţii tehnice de bază este ataşată pe partea inferioară a plitei.
• Aparatul este produs pentru a fi folosit la o tensiune de 220-240 V~.
• Circuitul electric trebuie să includă, de asemenea, un întrerupător omnipolar care va
separa aparatul de reţeaua electrică, dacă este necesar, la o distanţă de cel puţin 3 mm
între contacte. Dispozitivele corespunzătoare includ siguranţele, întrerupătoarele de
protecţie, etc.
• Conectarea va fi selectată conform posibilităţilor de montare privind curentul şi
siguranţele.
• Dată fiind protecţia împotriva riscului de incendii, aparatele de acest tip pot fi montate
într-un blat lângă o piesă de mobilier mai înaltă decât aparatul (când este montat); cu toate
acestea, în acest caz, piesa de mobilier trebuie montată pe cealaltă parte, lângă aparat.
• Părţile izolate sau conductoare de curent trebuie protejate împotriva contactului direct.
ATENŢIE!
• Înainte de orice intervenţie, deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică. Conectaţi
aparatul în conformitate cu diagrama conexiunilor electrice; asiguraţi-vă că se respectă
voltajul relevant al reţelei! Cablul de împământare (PE) trebuie conectat la clema indicată
prin simbolul împământare.
• Cablul rețelei electrice trebuie alimentat prin clema de fixare care îl protejează împotriva
tragerii accidentale a acestuia.
• După conectarea aparatului, aprindeţi toate plitele / arzătoarele pentru aproximativ trei
minute pentru a vă asigura că acestea funcţionează corespunzător.
CONECTAREA

• Conectarea incorectă poate distruge părţi ale aparatului, ducând la anularea garanţiei.
• Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu
informaţii tehnice este în concordanţă cu tensiunea reţelei dumneavoastră. Tensiunea de
conectare trebuie verificată de un tehnician calificat cu ajutorul unui dispozitiv
corespunzător de măsurare!
• Cablul de conectare de pe partea din spate a aparatului trebuie să fie amplasat astfel
încât să nu atingă peretele din spate al aparatului, deoarece această parte va deveni
foarte fierbinte în timpul funcţionării.

Diagrama de conectare

Pot fi folosite la conectare următoarele:
• Cabluri de cauciuc de tip H05RR-F cu fir de protecţie verde-gălbui,
• Cabluri de cauciuc de tip H07RN-F cu fir de protecţie verde-gălbui,
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MARO

SURSĂ DE
ALIMENTARE

DIRECTĂ
PĂMÂNT

GALBEN-VERDE

CABLU DE
ALIMENTARE

ALBASTRU
NEUTRĂ

RACORDAREA PLITEI LA CONDUCTA DE GAZ
• Aparatul trebuie racordat în conformitate cu reglementările relevante şi poate fi folosit doar în camere bine ventilate/aerisite. Înainte
de racordarea sau utilizarea aparatului, citiţi manualul de instrucţiuni.
• Înainte de instalare sau racordare, asiguraţi-vă că reţeaua locală de alimentare cu gaz natural şi racordarea (tipul gazului şi
presiunea) sunt compatibile cu versiunea aparatului.
• Versiunea acestui aparat este indicată pe plăcuţa cu informaţii tehnice.
Categoria tipurilor de gaz care pot fi utilizate este inclusă în Tabelul 1
• Acest aparat nu este corespunzător pentru racordarea la sistemul de evacuare a fumului (ex. şemineu). Acest aparat trebuie instalat
şi racordat în conformitate cu reglementările relevante de montare. Se va acorda atenţie sporită asigurării ventilaţiei /aerisirii.

Racordarea

• Dacă racordați aparatul la conducta de gaz, urmaţi instrucţiunile distribuitorului local de
gaze.
• În partea inferioară, plita este prevăzută cu o priză de racordare la conducta de gaz cu un
filet ISO7-1 R1/2.
• Odată cu aparatul se furnizează şi un adaptor pentru filet exterior conic şi o garnitură
nemetalică.

• La racordare, cotul R1/2 trebuie să fie ţinut ferm pentru a preveni rotirea.
• Pentru sigilarea racordurilor, folosiţi o garnitură nemetalică aprobată şi materiale de
etanşare aprobate.
• Garniturile trebuie folosite o singură dată. Grosimea garniturilor nemetalice plate nu
trebuie schimbată cu mai mult de 25%.
• Pentru racordarea aparatului la conducta de gaz, folosiţi un furtun flexibil certificat şi
testat.
• Furtunul flexibil de racordare trebuie să se mişte liber.
Acesta nu trebuie să intre în contact cu piesele mobile ale mobilei sau cu partea inferioară
a plitei.
• Dacă în piesa de mobilier se încorporează un cuptor electric sub plită, acesta trebuie
prevăzut cu un ventilator de răcire.
După racordarea plitei pe gaz, verificaţi dacă racordurile prezintă scurgeri de gaz.
Priza de racordare la conducta de gaz
A Priză de racordare ISO7-1 R1/2
B Garnitură nemetalică cu grosimea de 2 mm
C Adaptor ţeavă pentru gaz lichid (în funcţie de model)
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Utilizaţi ţevile în conformitate cu standardele UNI-CIG 9891 şi garniturile în conformitate cu
UNI-CIG 9264. Aceste ţevi trebuie instalate, astfel încât, atunci când sunt complet extinse,
lungimea lor să nu depăşească 2000 mm. Pentru a facilita instalarea şi a preveni
scurgerile de gaze, racordați, în primul rând, cuplajul rotativ la plită şi apoi la conducta de
alimentare cu gaz. Inversând această ordine, puteţi bloca garnitura de gaz între conductă
şi plită.
Important: atunci când instalarea este completă, verificaţi ca toate cuplajele să fie
complet sigilate folosind o soluţie cu săpun. Nu folosiţi niciodată o flacără. De
asemenea, conductele flexibile nu trebuie să intre în contact cu părţile mobile ale
plitei (de exemplu, sertare) şi nu trebuie să se afle într-o poziţie în care s-ar putea
deteriora.
După racordare, verificaţi dacă arzătoarele funcţionează corespunzător.
Flăcările trebuie să fie vizibile şi trebuie să aibă culoarea albastră şi verde în centru. Dacă
flacăra este instabilă, creşteţi nivelul minim. Explicaţi utilizatorului modul de funcţionare a
arzătoarelor şi citiţi împreună cu acesta instrucţiunile de utilizare.
Adaptarea la alt tip de
gaz

• Procedura sau adaptarea aragazului la alt tip de gaz nu necesită scoaterea aparatului din
blat.
• Înainte de adaptare, deconectaţi aparatul de la rețeaua electrică şi închideţi supapa de
alimentare cu gaz.
• Înlocuiţi ajutajele existente pentru încărcătură termică nominală cu ajutaje
corespunzătoare noului tip de gaz (consultaţi tabelul de mai jos).
• După finalizarea acestei proceduri, înlocuiţi eticheta veche cu cea nouă prevăzută pentru
noile injectoare.

Elementele de reglare

Pentru a permite accesul la elementele de reglare, vă rugăm să respectaţi următoarele
instrucţiuni:
• Scoateţi grătarul, capacele arzătoarelor şi coroanele respective.
• La arzătoarele duble, elementele de reglare sunt accesibile din spatele plăcuţei principale
de protecţie.
• Scoateţi butoanele de control, inclusiv garniturile.
Supapa de gaz
Supapă cu reglare termică minimă

• Supapele de reglare care sunt prevăzute din fabrică sunt destinate gazului lichid; cu toate acestea, supapele sunt reglate pentru
funcţionarea cu tipul de gaz pentru care aparatul este reglat din fabrică.
• Atunci când adaptaţi aparatul la un alt tip de gaz, şurubul de reglare (supapa) trebuie strâns sau slăbit pentru a corespunde
debitului/cantităţii necesar/e de gaz.
Puterea arzătorului este indicată prin observarea valorii calorice superioare Hs.
Avertisment: Aceste operațiuni pot fi efectuate doar de către un tehnician calificat, autorizat de către compania de distribuţie
a gazelor sau de centrul de service autorizat!
INFORMAŢII TEHNICE

(TABELUL 1)

Dimensiunile aparatului (mm)
Tensiunea de funcţionare
Pe gaz
Tipul întrerupătorului
Arzătoare pe gaz
Spate (kW)
Faţă (kW)
Categoria
Putere totală componentă pe gaz (W)
Cu inducţie
Tipul întrerupătorului
Faţă ( Ø (mm) / kW )
Spate ( Ø (mm) / kW )
Putere totală componentă pe inducţie (W)
P= FUNCŢIA EXTRA PUTERE

ITG623USC
580
220-240 V~, 50/60 Hz

Butoane
R: Arzător rapid
A: Arzător auxiliar
R: 3,0
A: 1,0
G20/20mbar , G30/30mbar , G25/20mbar
4000

Senzor electronic
160 / 1,4
200 / 2,3 (P=3,0)
3700
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DETALII TEHNICE AJUTAJ
Arzător
Căldura nominală (kW)
Ø INJECTOR (mm)
G30/G31
28..30/30-37mbar
G20
20mbar
G25
20mbar
Ø VANĂ DERIVAŢIE (mm)
G30/G31
28..30/30-37mbar
G20
20mbar
G25
20mbar

A
1,00

R
3,00

0,50
0,72 - X
0,77 - F1

0,85
1,28 - H3
1,26 - Y

0,27
REG.
REG.

0,42
REG.
REG.

OCHIURI CU INDUCŢIE
Principiul de funcţionare a ochiului

Vasele corespunzătoare
pentru ochiurile cu inducţie

• Plita vitroceramică este prevăzută cu trei sau patru ochiuri. Suprafaţa plitei este complet
plană şi netedă, fără margini pe care să se acumuleze murdăria.
• Plita este prevăzută cu ochiuri cu inducţie de mare putere. Căldura este generată direct la
fundul vasului, acolo unde este cel mai necesar, fără pierderi prin suprafaţa sticlei
ceramice.
Astfel cantitatea necesară de energie este considerabil mai mică faţă de radiatoarele
tradiţionale, care funcţionează pe principiul radiaţiilor.
• Plita vitroceramică nu este încălzită direct, ci numai prin căldura transmisă de către vas.
Această căldură este „căldura rămasă”, după ce ochiul este oprit. Ochiul cu inducţie
generează căldură de la bobina de inducţie, instalată sub suprafaţa sticlei ceramice.
Bobina creează un câmp magnetic la fundul vasului (care poate fi magnetizat), care, la
rândul său, provine din fluxurile de curent care încălzesc apoi ochiul.
IMPORTANT!
În cazul în care zahărul sau alte substanţe puternic îndulcite se varsă pe plită, ştergeţi-le
imediat şi îndepărtaţi reziduurile de zahar cu o racletă, chiar dacă ochiul este încă fierbinte,
în caz contrar ochiul se poate deteriora.
Evitaţi curăţarea plitei în timp ce ochiurile sunt încă fierbinţi, deoarece suprafața acestora
se poate deteriora.
• Plita cu inducţie va funcţiona perfect doar dacă se folosesc vase corespunzătoare.
• Vasele trebuie amplasate în mijlocul ochiului în timpul ce gătiţi.
• Vasele adecvate sunt cele care permit inducţia, de exemplu din oţel, email sau vase din
aliaj de oţel. Oalele fabricate din aliaj de oţel cu fundul din cupru sau aluminiu sau oalele
din sticlă sunt necorespunzătoare.
• Dacă folosiţi o oală sub presiune („oală economică”), supravegheaţi-o până ajunge la
presiunea corespunzătoare. Ochiul ar trebui să funcţioneze în primul rând la putere
maximă, apoi urmaţi instrucţiunile producătorului şi utilizaţi senzorul adecvat pentru a
reduce puterea.
• Atunci când cumpăraţi vase de gătit, verificaţi dacă poartă eticheta "permite inducţia".
Ochiuri
Fundul vasului Ø
Ø 160 mm
110- 160 mm
Ø 200 mm
150- 200 mm
Testarea magnetizării
Utilizaţi un magnet mic pentru a testa dacă fundul vasului este magnetic. Numai vasele de
fundul cărora se lipeşte magnetul sunt potrivite pentru gătitul cu inducţie.
Recunoaşterea vaselor
Unul dintre marile avantaje ale plitei cu inducţie este recunoaşterea vaselor. Chiar dacă nu
există vase așezate pe ochi sau diametrul vasului este mai mic decât diametrul ochiului
respectiv, nu există pierderi de energie termică. Atunci când ochiul este pornit, indicatorul
de putere afişează litera "U". Dacă așezaţi vasul pe acel ochi în următoarele 10 minute,
ochiul va recunoaşte vasul şi va atinge valoarea prestabilită a puterii ochiului.
În momentul în care luaţi vasul de pe ochi, puterea este suspendată. Dacă așezaţi vase
mai mici pe plită şi acestea sunt recunoscute, ochiul va folosi doar cantitatea de energie
necesară pentru a încălzi vasul în funcţie de dimensiunea acestuia.
Plita poate fi avariată dacă:
• este pornită şi lăsată goală sau se așează un vas gol pe aceasta;
• folosiţi vase din lut care lasă zgârieturi pe suprafaţa din sticlă ceramică;
• nu ştergeţi fundul vasului înainte de a-l așeza pe plita vitroceramică; inducţia căldurii este
obstrucţionată, iar ochiul se poate deteriora;
• nu utilizaţi vase adecvate, care pot fi magnetizate: vase din oţel, email sau vase din aliaj
de oţel; plita cu inducţie nu va funcţiona altfel.

Reglarea puterii

Puterea de încălzire a ochiurilor poate fi reglată la nouă niveluri diferite. Graficul de mai jos
indică utilizarea ilustrativă a fiecărei setări de putere.
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Puterea

Scop

0
1-2

Oprit, folosirea căldurii rămase
Menţinerea mâncării calde, fierberea lentă a unor cantităţi mai mici
(setarea cea mai mică)
Fierberea lentă (continuarea procesului de gătit după o aprindere
puternică)
Gătire lentă (continuare) a unor cantităţi mai mari, prăjire bucăţi mai mari
Prăjire, brunare
Prăjire
Pornirea procesului de gătit, prăjire
Setare iniţială automată
Stabilirea puterii specifice pentru cantităţi extrem de mari de alimente

3
4-5
6
7-8
9
A
P
SFATURI PENTRU ECONOMISIREA
ENERGIEI ELECTRICE

• Atunci când cumpăraţi vase, fiţi atenţi la selectarea dimensiunii: diametrul vasului se
referă de obicei la marginea superioară a vasului, care este adesea mai mare decât fundul
vasului.
• Oalele sub presiune (oalele economice), care folosesc presiunea în interiorul lor bine
sigilat, sunt deosebit de economice şi economisesc atât timp, cât şi energie. Timpul de
gătit mai scurt lasă mai multe vitamine în produsele alimentare.
• Lăsaţi întotdeauna suficientă apă în oalele sub presiune, în caz contrar acestea se pot
supraîncălzi ceea ce ar duce la deteriorarea atât a oalei, cât şi a ochiului.
• Acoperiţi întotdeauna vasele cu capace de dimensiuni corespunzătoare.
• Utilizaţi dimensiunea vasului pentru introduce cantitatea de alimente care urmează să fie
pregătită. Dacă utilizaţi o oală excesiv de mare pentru cantităţi mici de alimente, veţi
consuma mult mai multă energie.

OCHIURILE PE GAZ
Măsuri importante de precauţie

• Dacă doriţi să prăjiţi rapid alimente, reglaţi iniţial arzătorul pe gaz la nivelul maxim şi
reduceţi nivelul în timp ce continuaţi.
• Arzătoarele pe gaz sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie termoelectrică. Dacă
flacăra arzătorului este stinsă accidental sau neintenţionat (ex. când lichidul dă în
foc sau când se face curent în cameră), alimentarea cu gaz este automat întreruptă,
prevenind astfel răspândirea gazului în cameră.
• Arzătorul cu gaz trebuie să fie amplasat întotdeauna cu grijă pe coroana arzătorului.
Asiguraţi-vă că orificiile de pe coroana arzătorului nu sunt blocate.
1 Plăcuţa coroanei arzătorului
2 Coroana arzătorului cu suport pentru plăcuţa arzătorului
3 Element termic (doar la arzătoarele protejate, disponibile la anumite modele)
4 Dispozitiv de aprindere

5 Ajutaj
Vasele de gătit

• Vasele alese corect vor avea ca rezultat o durată de preparare a mâncării şi un consum
de gaz optime. Diametrul oalei este cel mai important parametru.
• Flăcările care ajung peste marginea unei tigăi care este prea mică, pot deteriora vasul de
gătit; în plus, în acest caz, consumul de gaz este mai mare.
• Pentru a se aprinde, gazul are nevoie de aer. Dacă o oală este prea mare, alimentarea
cu aer către arzător este insuficientă; în consecință, efectul combustiei este mai mic.
Tipul arzătorului
Rapid (3,0 kW)
Auxiliar (1,0 kW)

Diametrul vasului Ø
220- 260 mm
120 - 180 mm

Instrucţiuni importante privind plita vitroceramică
• Ochiul plitei atinge nivelul de putere sau temperatura selectată foarte rapid; cu toate
acestea, zona din jurul ochiurilor plitei rămâne relativ rece.
• Plita este rezistentă la schimbări de temperatură.
• Plita este, de asemenea, rezistentă la impact. Tigăile pot fi aşezate pur şi simplu pe plită
fără a o deteriora.
• Plitele vitroceramice nu trebuie folosite ca blat de lucru. Obiectele ascuţite pot produce
zgârieturi.
• Este interzisă prepararea alimentelor în recipiente subţiri din aluminiu sau plastic pe
ochiurile fierbinţi. Nu aşezaţi obiecte din plastic sau folie de aluminiu pe plita vitroceramică.
• Nu folosiţi niciodată o plită vitroceramică dacă aceasta este crăpată sau spartă.
Dacă un obiect cade pe plită cu marginea ascuţită în jos, acest lucru poate duce la
spargerea plitei/suprafeţei vitroceramice. Consecinţele sunt vizibile imediat sau doar după
ceva timp. Dacă apar crăpături vizibile, scoateţi imediat aparatul din priză.
• Dacă se varsă zahăr sau alimente care conţin zahăr pe plita vitroceramică, ştergeţi
imediat plita.
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
DESCRIEREA APARATULUI

1.Plita de inducţie stânga faţă
2.Plita de inducţie stânga spate
3.Plita cu gaz dreapta spate
4.Plita cu gaz dreapta faţă
5.Panoul de control al ochiurilor cu inducţie
6.Panoul de control al ochiurilor cu gaz
Elementele de control
ale plitei pentru ochiurile cu inducţie

A. Senzor de aprindere/stingere a ochiurilor
B. Blocare de siguranţă şi senzor de blocare pentru copii
C. Senzor de pornire/oprire plită
D. Senzor ceas (-) şi ochi
E. Senzor ceas (+) şi ochi
Elementele de control
ale plitei pentru ochiurile cu gaz

Supapă gaz închisă

Aprindere

Putere maximă

Putere minimă
UTILIZAREA OCHIURILOR CU INDUCŢIE
Controlul plitei

• După pornirea plitei vitroceramică toate afişajele se aprind pentru o clipă. Plita este gata
de funcţionare.
• Plita este prevăzută cu senzori electronici care pornesc dacă atingeţi cercul
corespunzător timp de cel puţin o secundă.
• Fiecare activare a senzorului este urmată de un semnal sonor.
• Evitaţi amplasarea oricăror obiecte pe suprafaţa senzorului (posibilă semnalizare a erorii
Er03).
Păstrați întotdeauna suprafaţa senzorului curată.

Activarea plitei

Atingeţi senzorul Pornit / Oprit (C) timp de cel puţin 1 secundă. Plita este acum activă, iar
toţi indicatorii de putere ai ochiurilor indică valoarea »0«, punctul zecimal va licări.
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Pornirea ochiurilor

Acum este nevoie să selectaţi următoarea setare în 20 secunde, altfel plita se
opreşte din nou.
După ce aţi pornit plita folosind senzorul Pornit/Oprit (C), în următoarele 20 secunde porniţi
unul din ochiuri.
• Prin atingerea senzorului ochiului dorit (A), indicatorul de putere corespunzător indică
valoarea »0«.
• Prin atingerea senzorilor »+» (E) sau »-« (D) setaţi puterea dorită de la 1 la 9.

Prin apăsarea continuă a senzorilor »+» (E) sau »-« (D) nivelul de putere este crescut
sau redus automat. O altă procedură este aceea de a schimba puterea în etape prin
atingerea imediată a senzorilor corespunzători.
Setarea este întotdeauna posibilă doar pentru un ochi. Afişajul de putere indică
valoarea »0«, sau „H“, în funcţie de temperatura existentă a ochiului (consultaţi
secţiunea Indicator pentru Căldura Rămasă).
De asemenea, puteţi opri plita înainte de sfârşitul procesului de gătit şi să folosiţi
căldura rămasă pentru a economisi energie.
Oprirea ochiurilor

• Ochiurile selectate trebuie activate.
• Atingerea senzorului ochiului »-» (D) setează nivelul de putere la »0«. După 10 secunde,
ochiul se opreşte.

Dezactivare rapidă
• Ochiul selectat trebuie activat.
• Apăsaţi simultan senzorii (A plita selectată) şi (D), iar ochiul este imediat oprit.
Oprirea plitei

• Plita poate fi oprită în orice moment apăsând butonul Pornit/ Oprit (C).

Blocarea unităţii de control/accesului
copiilor

Prin activarea protecţiei pentru copii puteţi opri funcţionarea aparatului, adică folosirea
ochiurilor, protejând copii împotriva pornirii accidentale şi a eventualelor accidentări.
Activarea funcției de blocare pentru copii
• Plita este activată.
• Apăsaţi senzorul (B) pentru cel puţin 2 secunde. Afişajul de timp indică simbolul
(┏ o ). Se activează blocarea accesului copiilor.
•Dacă plita este oprită din greşeală, funcţia de blocare rămâne activă până la următoarea
pornire.

Dezactivarea funcției de blocare pentru copii
• Protecţia este dezactivată prin apăsarea senzorului (C). Afişajul de timp indică simbolul
(┏ o).
• Apăsaţi senzorul (B) pentru cel puţin 2 secunde. Blocarea pentru copii este dezactivată.
Indicator căldură rămasă

Plita vitroceramică prezintă, de asemenea, un indicator pentru căldura rămasă “H”.
Ochiurile nu sunt încălzite direct, ci prin căldura care radiază din vas. Atâta timp cât
simbolul "H" este activ, după ce ochiul a fost oprit, căldura rămasă poate fi folosită pentru
încălzirea mâncării sau pentru topire.
Chiar şi atunci când simbolul "H" dispare, ochiul poate fi încă fierbinte.
Risc de arsuri!

Funcţia extra putere
(ochiuri marcate cu „P”)

Funcţia extra putere poate fi activată suplimentar pentru gătirea rapidă pe ochiurile
indicate. Această extra putere a ochiului va fi utilizată pentru încălzirea unor cantităţi mari
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de alimente. După pornire, extra puterea este activată timp de:
• 5 minute, apoi revine automat la nivelul normal maxim 9.
Când extra puterea este activată, puterea celorlalte ochiuri este limitată. Acest lucru este
indicat pe afişaj prin luminarea intermitentă a nivelului de gătit şi a puterii limitate selectate
pentru câteva secunde.

Activarea funcţiei extra putere
• Mai întâi selectaţi ochiul prin atingerea senzorului relevant (A), şi imediat după apăsaţi
senzorul (D), apoi apăsaţi (E). Funcţia extra putere este activată, iar indicatorul de putere
afişează simbolul "P".

Dezactivarea prematură a funcţiei extra putere
Atingeţi senzorul ochiului dorit, şi imediat după apăsaţi senzorul »-« (D). Litera "P" va
dispărea iar ochiul va reveni automat la nivelul 9.
Oprirea de siguranţă

Funcţionarea continuă a unui anumit ochi este limitată iar durata este afişată în tabelul de
mai sus. Când ochiul este oprit de mecanismul de siguranţă, indicatorul afişează
simbolurile “0”, sau “H” în cazul în care încă mai există căldură.
În acest caz opriţi ochiul prin atingerea senzorului de putere corespunzător (D).
Puterea
Ore înainte de oprirea de
siguranţă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

6

5

5

4

1,5

1,5

1,5

1,5

Exemplu:
Setaţi ochiul la nivelul de putere 5 şi lăsaţi-l în funcţiune un timp. Dacă nu schimbaţi
setarea de mai sus, mecanismul de siguranţă va opri ochiul după 4 ore.
Protecţie în caz de supraîncălzire
De asemenea, plita cu inducţie este prevăzută cu un dispozitiv de siguranţă împotriva
supraîncălzirii ce protejează componentele electronice împotriva defectării acestora.
Dispozitivul funcționează la niveluri diferite. Atunci când temperatura ochiului creşte
excesiv, porneşte ventilatorul. Dacă acest lucru nu este suficient, se dezactivează extra
încălzirea şi în final dispozitivul de siguranţă fie reduce puterea anumitor ochiuri fie le
opreşte complet. Atunci când ochiul se răceşte, puterea completă a ochiului este din nou
disponibilă.
Ceasul

Ceasul facilitează procedura de preparare prin setarea perioadei de funcţionare a ochiului,
şi poate fi, de asemenea, folosit ca ceas cu alarmă.
Activarea ceasului
• Atingeţi senzorul Pornit/Oprit (A) al ochiului respectiv.
• Prin atingerea senzorului »+« sau »-« (E sau D), selectaţi puterea de la 1 la 9.
• Atingeţi senzorii Pornit/Oprit ai ceasului (E + D) pentru a activa ceasul. Se va afişa »00«.
• Prin atingerea senzorilor »+« sau »-« (E sau D), stabiliţi timpul de preparare dorit (de la
01 la 99 de minute). După câteva secunde, ceasul începe să funcţioneze. Lampa de
control a ochiului temporizat este activată şi se aprinde intermitent.
Puteţi utiliza ceasul pentru a seta timpul de preparare exact pentru fiecare ochi în
acelaşi timp. Pentru a grăbi funcţia ceasului ţineţi apăsat senzorii corespunzători
»+« sau »-« (E sau D) în mod constant.

Modificarea timpului de preparare presetat
• Puteţi modifica timpul de preparare presetat oricând doriţi în timpul funcţionării ochiului.
• Atingeţi senzorul Pornit/Oprit al ochiului (A) pentru a selecta ochiul dorit. Punctul zecimal
este aprins.
• Atingeţi senzorii Pornit/Oprit ai ceasului (E + D) pentru a activa ceasul.
• Prin atingerea senzorilor »+« sau »-« (E sau D) setaţi timpul de preparare dorit.
Timpul de preparare rămas
Puteţi afişa timpul de preparare rămas prin atingerea senzorului Pornit/Oprit al ochiului (A)
şi apoi (E + D), sau prin activarea în acelaşi timp, din nou şi din nou, a tastelor (D + E),
timpul care va fi afişat este prevăzut în zona care afişează punctul intermitent.
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Timpul rezidual mai scurt va fi întotdeauna indicat pe afişajul ceasului:
▪ În cazul în care timpul se referă la un ochi, punctul zecimal va clipi pe afişajul său.
▪ În cazul în care timpul se referă la "ceasul cu alarmă", nu se aprinde punctul zecimal.
Oprirea ceasului
Atunci când timpul presetat expiră, se aude un semnal sonor pe care îl puteţi fie opri prin
atingerea oricărui senzor fie lăsa să se oprească automat după 2 minute. Când intervalul
de timp programat se termină, ochiul se stinge.
Oprirea ceasului înainte de expirarea timpului prestabilit:
• Atingeţi senzorul Pornit/Oprit al ochiului (A) pentru a selecta ochiul dorit. Punctul zecimal
este aprins.
• Atingeţi senzorii Pornit/Oprit ai ceasului (E + D).
• Prin atingerea senzorului »-» (D) setaţi timpul de gătit la »00«. Funcţia ceasului este
oprită, dar ochiul continuă să funcţioneze până când îl opriţi manual.
Funcţia ceasului cu alarmă

Ceasul poate fi folosit şi ca alarmă în cazul în care este deja angajat în controlul ceasului
unuia dintre ochiuri. (Plita nu se stinge)
Setarea ceasului
Cu plita oprită:
• Atingeţi senzorul Pornit / Oprit al plitei (C) pentru a activa plita.
• Atingeţi senzorul Pornit/Oprit al ceasului (E + D) pentru a activa ceasul.
• Prin atingerea senzorilor »+« (E) sau »-« (D) setaţi timpul dorit.

Oprirea alarmei
Atunci când timpul presetat expiră, se aude un semnal sonor pe care îl puteţi fie opri prin
atingerea oricărui senzor fie lăsa să se oprească automat după 2 minute.
Dacă doriţi să opriţi ceasul înainte de expirarea timpului presetat:
Cu plita oprită:
• Atingeţi senzorul Pornit / Oprit al plitei (C) pentru a activa plita.
• Atingeţi senzorul Pornit / Oprit al ceasului (E + D).
• PPrin atingerea senzorului »-« (D), setaţi timpul de gătit la »00«. Funcţia alarmei este
oprită.
Atingeţi simultan ambii senzori »+« şi »-« (E şi D), şi opriţi ceasul.
• Cât timp alarma este activată, ceasul poate fi presetat pentru orice ochi.
UTILIZAREA ARZĂTOARELOR
Aprinderea şi funcţionarea
arzătoarelor

• Utilizaţi arzătoarele pe gaz folosind butoanele de pe plită. Nivelurile de putere sunt
indicate pe butoane prin simboluri cu flacără mare şi mică (consultaţi pct. Descrierea
aparatului).
• Rotiţi butonul din poziţia flacără mare în poziţia flacără mică şi înapoi. Intervalul de
operare se află între două simboluri cu flacără.
• Arzătoarele cu gaz pot fi aprinse folosind priza electrică încorporată în fiecare arzător pe
gaz (furnizat).
Înainte de a roti butonul, acesta trebuie întâi apăsat.
Aprinderea cu o singură mână
• Pentru a aprinde arzătorul cu gaz, apăsaţi butonul de control al arzătorului selectat şi
rotiţi-l în poziţia puterii maxime (flacără). O scânteie electrică va fi generată automat,
aprinzând gazul eliberat.
• În cazul în care aprinderea electrică nu funcţionează din cauza unei pene de curent sau a
prizei umede, gazul poate fi, de asemenea, aprins cu ajutorul unui chibrit sau a unei
brichete pe gaz. După aprinderea gazului, ţineţi apăsat butonul de control pentru încă zece
secunde, până când flacăra se stabilizează.
• Flacăra poate fi apoi reglată între nivelul maxim şi minim. Setarea între 0 şi flacără mare,
nu este recomandată, deoarece flacăra nu este stabilă în acest interval şi se poate stinge.
Dacă arzătorul nu s-a aprins după ce butonul a fost apăsat timp de 15 secunde,
închideţi arzătorul şi aşteptaţi cel puţin un minut. Apoi, repetaţi procesul de
aprindere.
Dacă flacăra arzătorului se stinge (din orice motiv), închideţi arzătorul şi aşteptaţi cel
puţin un minut înainte de a încerca să-l reaprindeţi.
• Pentru a stinge flacăra şi a închide alimentarea cu gaz a arzătorului,
rotiţi butonul de control spre dreapta, pentru închidere, în poziţia 0.
PRECAUŢIE: Utilizarea unui aparat pe gaz produce căldură, umiditate şi combustie în
camera în care este instalat. Asiguraţi-vă că bucătăria este bine ventilată mai ales atunci
când aparatul este în uz: păstraţi orificii deschise de ventilaţie naturală sau instalaţi un
dispozitiv de ventilaţie mecanică (hotă).
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Utilizarea prelungită intensivă a aparatului poate necesita o ventilaţie suplimentară, de
exemplu, deschiderea unei ferestre, sau o ventilaţie mai eficace, de exemplu, creşterea
nivelului de ventilaţie mecanică dacă este prezentă.
PRECAUŢIE: Părţile accesibile pot fi fierbinţi când grătarul este în funcțiune. Copiii mici
trebuie ţinuţi la distanţă.
PRECAUŢIE: Acest aparat este destinat doar gătitului. Nu trebuie utilizat în alte scopuri,
de exemplu pentru a încălzi camera.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

După fiecare folosire a plitei vitroceramice, aşteptaţi să se răcească şi curăţaţi-o; în caz
contrar, chiar şi cel mai mic rest de mâncare se va arde pe suprafaţa fierbinte data viitoare
când veţi folosi aparatul.
Pentru curăţarea şi întreţinerea periodică a suprafeţei vitroceramice, folosiţi agenţi speciali
de condiţionare care formează un strat de protecţie pe suprafaţă, protejând-o de murdărie.
Înainte de fiecare folosire, ştergeţi praful sau alte particule de pe suprafaţa plitei şi fundul
tigăii deoarece acestea ar putea zgâria suprafaţa acesteia (Figura 1).
Atenţie: tijele din fier, bureţii abrazivi şi detergenţii abrazivi pot zgâria suprafaţa ochiurilor.
Suprafaţa vitroceramică poate fi de asemenea deteriorată de spray-urile agresive şi
necorespunzătoare sau agenţii de curăţare lichizi neagitaţi (neamestecaţi) suficient (Figura
1 şi Figura 2).
Semnele şi indicaţiile de pe plită se pot șterge dacă se folosesc aditivi de curăţare agresivi
pe marginile ochiului sau dacă se folosesc tigăi cu fundul deteriorat.
Petele uşoare se pot îndepărta cu o cârpă moale umezită; apoi, ştergeţi suprafaţa până se
usucă (Figura 3).
Petele de apă se pot îndepărta folosind o soluţie cu oţet; cu toate acestea, nu folosiţi
această soluţie pentru a curăţa cadrul (doar la anumite modele, deoarece îşi poate pierde
luciul. Nu folosiţi spray-uri agresive sau agenţi de decalcifiere (Figura 3).
Petele mai dificile se pot îndepărta folosind agenţi şi ustensile speciale pentru plitele
vitroceramică. Când folosiţi aceste produse, urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorii
respectivi.
Asiguraţi-vă că toate resturile agenţilor de curăţare sunt complet îndepărtate, deoarece pot
deteriora plita vitroceramică atunci când se încălzesc ochiurile (Figura 3).
Resturile rezistente şi arse pot fi îndepărtate folosind un dispozitiv de răzuire.
Asiguraţi-vă că partea din plastic a răzuitorului nu vine în contact cu ochiul fierbinte. Aveţi
grijă să nu vă tăiaţi cu răzuitorul!
Zahărul şi alimentele care conţin zahăr pot deteriora permanent suprafaţa vitroceramică
(Figura 5); astfel, trebuie îndepărtate de pe suprafaţa vitroceramică cât mai repede posibil,
deşi ochiul poate să fie încă fierbinte (Figura 4). Orice schimbare a culorii suprafeţei
vitroceramice nu afectează operarea sa sau stabilitatea suprafeţei.
Aceste decolorări sunt în principal rezultatul resturilor de mâncare arse sau a folosirii unor
instrumente de gătit fabricate din materiale ca aluminiul sau cuprul; aceste pete sunt dificil
de îndepărtat.
Atenţie: Toate deteriorările descrise mai sus se referă în mare parte la estetică, ca de
exemplu aspectul aparatului şi nu afectează funcţionalitatea acestuia direct. Aceste erori
nu sunt acoperite de garanţie.

Fig.5

Plitele cu gaz

Pentru curăţarea grătarului, a suprafeţei plitei şi a părţilor arzătorului, folosiţi apă caldă şi
detergent de vase. Curăţaţi elementul termic şi dispozitivul de aprindere cu o perie moale.
Aceste părţi trebuie păstrate foarte curate, deoarece numai atunci funcţionează corect.
Curăţaţi coroana şi plăcuţa arzătorului. Toate orificiile coroanei trebuie să fie curate şi
neblocate. După curăţare, uscaţi toate părţile şi aşezaţi-le sau reasamblaţi-le corect.
Părţile amplasate strâmb vor face aprinderea arzătoarelor mai dificilă.
Atenţie: Plăcuţele arzătorului sunt acoperite cu email negru. Datorită temperaturilor
ridicate, decolorarea acestora nu poate fi evitată; cu toate acestea, funcţionarea
arzătoarelor nu va fi afectată
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AVERTISMENTE SPECIALE ŞI RAPORTARE ERORI
Important

▪ În timpul perioadei de garanţie, reparaţiile pot fi efectuate doar de un service autorizat de
către producător.
▪ Înainte de efectuarea oricăror reparaţii, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la
reţeaua electrică, fie prin scoaterea siguranţei, fie prin deconectarea ştecherului de la
priza de perete.
▪ Modificarea şi reparaţiile neautorizate efectuate la maşina de gătit (plită) pot duce la
şocuri electrice sau scurtcircuite; prin urmare, nu încercaţi să efectuaţi reparaţii. Lăsaţi
aceste operațiuni în grija unui expert sau a unui service autorizat.
▪ În caz de defecte minore sau probleme privind funcţionarea aparatului, verificaţi
următoarele instrucţiuni pentru a vedea dacă puteţi elimina aceste cauze.
Vizita unui tehnician de service în perioada de garanţie va fi taxată în cazul în care
aparatul nu funcţionează din cauza utilizării necorespunzătoare. Păstraţi aceste instrucţiuni
într-un loc în care ele sunt întotdeauna uşor accesibile, în cazul în daţi aparatul unei alte
persoane, instrucţiunile ar trebui să fie, de asemenea, incluse.
În continuare prezentăm unele sfaturi privind rectificarea unor probleme comune.
Problemă
Flacăra este inegală
/ instabilă
Flacăra arzătoarelor
se schimbă brusc

Cauză posibilă
Putere gaz setată incorect

Arzătorul
nu
aprinde imediat

se

Componentele plitei sunt
asamblate incorect

Asamblaţi arzătorul corect.

Flacăra se stinge
la puţin timp după
aprindere

Butonul a fost apăsat prea
scurt sau prea slab.

Grătarul
decolorat în
arzătorului

Acesta este un fenomen
comun
produs de temperatura
ridicată
Siguranţa poate fi arsă

Ţineţi butonul apăsat pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Înainte de a-l elibera, apăsaţi-l mai
tare.
Curăţaţi grilajul cu un detergent de
îngrijire a metalelor.

este
zona

Alimentarea
cu
energie electrică, în
general,
este
întreruptă
Aprinderea electrică
a arzătoarelor nu
mai funcţionează
În cazul în care
capacul arzătorului
arată neatrăgător

Componentele plitei sunt
asamblate incorect

Există
reziduuri
alimente sau
detergenţi între
aprinzător şi arzător
Murdărie

de

Eliminare
Chemaţi un specialist să verifice
ţeava de gaz!
Asamblaţi arzătorul corect.

Verificaţi siguranţa din cutia de
siguranţe şi înlocuiţi-o dacă este
arsă
Deschideţi şi curăţaţi cu atenţie
spaţiul dintre
aprinzător şi arzător
Curăţaţi capacele arzătoarelor cu
un detergent de îngrijire a
metalului.

Dacă problema persistă, în ciuda respectării instrucţiunilor de mai sus, contactați un
tehnician autorizat. Eliminarea oricăror erori sau pretenţii de garanţie care rezultă din
racordarea sau utilizarea improprie a aparatului nu este acoperită de garanţia noastră. În
astfel de cazuri, costurile reparaţiilor sunt suportate de către utilizator.
Producătorul depune eforturi pentru îmbunătăţirea continuă a aparatului. Din acest
motiv, textul şi ilustraţiile din această carte se pot modifica fără preaviz.
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