INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA DE GĂTIT
SUGESTII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI RECOMANDĂRI
GENERALE
RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA
ENERGIEI
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
GHIDUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
INSTALAREA

34

ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA DE GĂTIT
• Asiguraţi-vă că instalarea şi conexiunile
electrice sunt efectuate de un tehnician
calificat, respectând instrucţiunile
producătorului şi în conformitate cu
reglementările locale de siguranţă în vigoare.
• Înainte de prima utilizare a aparatului trebuie
să curăţaţi suprafaţa din oţel inoxidabil a plitei
cu un produs special de curăţare din comerţ. De
asemenea, trebuie să îndepărtaţi etichetele
aplicate pe partea superioară a plitei.

• Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la
maşina dv. de gătit, vă rugăm să citiţi aceste
instrucţiuni cu atenţie şi să le păstraţi la
îndemână pentru consultarea ulterioară
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de
ambalaj (saci de plastic, bucăţi de polistiren
etc.), deoarece sunt potenţial periculoase.
• Verificaţi dacă maşina de gătit s-a deteriorat în
timpul transportului.

SUGESTII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
Simbolul
de pe produs, sau de pe
documentele care însoţesc produsul, indică faptul
că acesta nu poate fi aruncat împreună cu
deşeurile menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzător pentru reciclarea
echipamentului electric şi electronic.
Aruncarea la gunoi trebuie făcută în conformitate
cu normele locale privind eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii mai detaliate privind eliminarea,
valorificarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi administraţia locală, serviciul de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
unde aţi cumpărat produsul.

1. Ambalajul
Materialul de ambalare este complet reciclabil şi
este marcat cu simbolul reciclării
, ceea ce
înseamnă că trebuie predat la centrele locale de
recuperare a deşeurilor.
2. Produsul
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/CE referitoare la Deşeurile de
Echipament Electric şi Electronic (WEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod
corect, contribuiţi la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii persoanelor, consecinţe care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzătoare la
gunoi a acestui produs.

MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI RECOMANDĂRI
GENERALE
• Înainte de a efectua orice operaţiune de
curăţare sau întreţinere, deconectaţi maşina
de gătit de la alimentarea cu curent electric.
• În cazul utilizării îndelungate, este nevoie de
aerisire suplimentară (deschiderea unei
ferestre sau mărirea puterii de aspiraţie a
hotei).
• Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de gătit
atunci când este în funcţiune.
• După utilizare, verificaţi ca butoanele să fie
în poziţia zero.
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse, sau lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate ori li s-au dat instrucţiuni în
legătură cu folosirea aparatului, de către o
persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Copiii mici nu trebuie lăsaţi să se apropie de
aparat şi trebuie să fie supravegheaţi ca să
nu se joace cu aparatul.

• Această plită este proiectată numai pentru
uz casnic, pentru gătit alimentele. Nu
utilizaţi acest aparat ca radiator, pentru a
încălzi încăperile.
• Aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune cu
ajutorul unui timer extern sau al unui sistem
separat de telecomandă.

Declaraţie de conformitate
• Această plită a fost proiectată, construită şi
comercializată în conformitate cu:
- normele de siguranţă din Directiva “Joasă
Tensiune” 2006/95/CEE (care înlocuieşte
directiva 73/23/CEE şi amendamentele
succesive);
- normele de protecţie din Directiva CEE “EMC”
2004/108/CE.
• Acest aparat este adecvat pentru a veni în
contact cu produse alimentare şi este conform
cu Regulamentul CEE (CE) nr. 1935/2004.
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RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA
ENERGIEI
• Maşina de gătit este echipată cu arzătoare de diametre
diferite. Utilizaţi oale şi cratiţe cu diametrul inferior de
dimensiuni egale sau puţin mai mari decât cel al
arzătoarelor.
• Utilizaţi numai oale şi tigăi cu baza plată.
• Nu lăsaţi arzătoarele să funcţioneze fără vase pe ele.
• Pe cât posibil, ţineţi vasul acoperit când gătiţi.
• Gătiţi legume, cartofi etc. cu o cantitate mică de apă, pentru
a reduce durata de coacere.
• Utilizând o oală cu presiune se pot reduce şi mai mult
consumul de energie şi durata de coacere.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Important: Nu folosiţi niciodată aparate de curăţat cu jet de
apă cu presiune sau cu jet de vapori.

Curăţarea maşinii de gătit
• Înainte de a curăţa maşina de gătit, deconectaţi-o de la
alimentarea cu curent electric şi aşteptaţi până se răceşte.
• Ştergeţi-o cu o cârpă umezită cu apă caldă şi săpun sau
detergent lichid diluat.
• Nu utilizaţi produse abrazive sau corozive, produse pe bază
de clor sau bureţi de sârmă.
• Nu lăsaţi substanţe acide sau alcaline, cum ar fi oţet, sare sau
suc de lămâie etc., pe maşina de gătit.

Suprafaţa din oţel inoxidabil
• Curăţaţi-o cu un produs specific, disponibil în comerţ.
Notă: dacă maşina de gătit este folosită în mod continuu,
temperaturile ridicate pot modifica culoarea arzătoarelor.

Curăţarea arzătoarelor electrice
Arzătoarele electrice trebuie curăţate în momentul în care
sunt călduţe.
Ştergeţi-le cu o cârpă umezită cu apă şi sare şi lustruiţi-le cu o
cârpă umezită cu ulei.

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
Maşina de gătit nu funcţionează:
• Verificaţi dacă există curent electric la priză.
• Rotiţi butonul pe “0” şi porniţi din nou plita,
pentru a vă asigura că inconvenientul a fost
eliminat.

Maşina de gătit nu se stinge:
• deconectaţi imediat maşina de gătit scoţând
ştecherul din priză.
• În caz de racordare directă la reţeaua de
alimentare, deconectaţi imediat de la panoul
de siguranţe.
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SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm
contactaţi un Serviciu de Asistenţă Tehnică
autorizat, aşa cum se indică în fişa de garanţie.
În situaţia nedorită în care o operaţiune sau o
reparaţie este efectuată de către un tehnician
neautorizat, solicitaţi întotdeauna o certificare a
lucrului efectuat şi insistaţi să se utilizeze piese de
schimb originale.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate
compromite siguranţa şi calitatea produsului.

Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă
Tehnică:
1. Porniţi din nou plita, pentru a verifica dacă şia reluat funcţionarea corectă.
2. Dacă funcţionarea defectuoasă persistă,
contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.
Comunicaţi următoarele informaţii:
• tipul de defecţiune;
• modelul maşinii de gătit;
• numărul de service (numărul care
urmează după cuvântul SERVICE pe
plăcuţa cu datele tehnice, de dedesubtul
plitei, şi în fişa de garanţie);
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dv. de telefon şi prefixul.

INSTALAREA
Informaţii tehnice pentru instalator
Această maşină de gătit poate fi introdusă într-o suprafaţă
de lucru de 20 până la 50 mm grosime.
Dacă nu este montat un alt aparat dedesubtul maşinii de
gătit, introduceţi un panou separator, la o distanţă de cel
puţin 90 mm faţă de partea inferioară a maşinii de gătit.
• Dacă este instalată o piesă de mobilier verticală, trebuie
să existe un spaţiu liber de cel puţin 100 mm între
aceasta şi marginea maşinii de gătit.

Instalarea maşinii de gătit
• Aplicaţi garnitura livrată la maşina de gătit (în caz că nu
a fost deja montată), după ce i-aţi curăţat suprafaţa, aşa
cum se arată în figură.
A - Dacă suprafaţa de lucru este din lemn, folosiţi arcurile livrate.
1. Fixaţi cele 4 arcuri
în locaşul respectiv de dedesubtul
cutiei.
2. Decupaţi o deschidere în suprafaţa de lucru, respectând
dimensiunile indicate în fişa anexată cu descrierea
produsului.
3. Instalaţi maşina de gătit în suprafaţa de lucru.
B - Dacă suprafaţa de lucru este din marmură sau din alte
materiale (plastic, ceramică sau piatră), maşina de gătit
trebuie fixată cu ajutorul consolelor
, care trebuie să fie
comandate de la Serviciul de Asistenţă Tehnică (cod 4819
310 18528).
1. Centraţi consolele cu găurile şi fixaţi-le cu şuruburi.
2. Decupaţi o deschidere în suprafaţa de lucru, respectând
dimensiunile indicate în fişa cu descrierea produsului.
3. Instalaţi maşina de gătit în suprafaţa de lucru.
• Înainte de a instala maşina de gătit, îndepărtaţi pelicula
protectoare de plastic, dacă există.
• Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu
reglementările locale de siguranţă în vigoare.
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INSTALAREA
Racordarea la electricitate
• Conexiunile electrice trebuie efectuate în conformitate
cu reglementările locale.
• Datele cu privire la tensiune şi la consumul de energie
sunt indicate pe plăcuţa cu datele tehnice.
• Împământarea acestui aparat este obligatorie prin lege.
Producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru
niciun fel de leziuni provocate persoanelor sau
animalelor, sau pentru orice fel de daune aduse
bunurilor, cauzate de nerespectarea acestor cerinţe.
• După instalarea plitei, montaţi un întrerupător
multipolar cu o distanţă între contacte de cel puţin 3 mm.
• După instalare, părţile electrice nu trebuie să mai fie
accesibile.
• Pentru conexiunea electrică folosiţi un cablu de tip
H05RR-F
(vezi tabelul din fişa cu descrierea produsului).
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung
pentru a putea conecta aparatul la priză, după ce a fost
încastrat în mobilă.
• După terminarea instalării, componentele electrice nu
trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.

MAŞINI DE GĂTIT ELECTRICE CU COMENZI
PE LATERAL
Racordarea la blocul de conexiuni
1. Deschideţi capacul blocului de conexiuni şi slăbiţi şurubul
cu ajutorul unei unelte, aşa cum se arată în figură.
2. Înlăturaţi aproximativ 70 mm din învelişul cablului.
3. Înlăturaţi aproximativ 10 mm din învelişul conductoarelor
interne, slăbiţi şurubul clemei cablului
şi introduceţi
cablul în clema pentru cablu.
• Blocul de conexiuni are 4 borne:
1-2 interconectate (fază)
3 (neutru)
4 (pământ): marcată cu simbolul
.
4. Conectaţi cablul la blocul de conexiuni, urmând indicaţiile
din schema de conexiuni imprimată pe partea inferioară a
maşinii de gătit. Strângeţi clema cablului şi închideţi
capacul.
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