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1. Suporturile vaselor pentru gătit detașabile
2. Arzător semi-rapid
3. Arzător semi-rapid
4. Arzător rapid
5. Arzător auxiliar
6. Arzător profesionist Wok
7. Buton de comandă al arzătorului semi-rapid 
8. Buton de comandă al arzătorului semi-rapid 
9. Buton de comandă al arzătorului profesionist Wok 
10. Buton de comandă al arzătorului rapid 
11. Buton de comandă al arzătorului auxiliar 

Descrierea produsului și simbolurile
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Pentru aprinderea unui arzător:
1. Rotiți butonul de comandă corespunzător 

în sens antiorar, până când indicatorul 
coincide cu simbolul flăcării maxime .

2. Apăsați butonul de comandă pentru a 
aprinde arzătorul.

3. După aprinderea arzătorului, continuați să 
țineți apăsat butonul timp de aproximativ 5 
secunde, pentru a permite termocuplului de 
siguranță al fiecărui arzător să se activeze.  
Termocuplul va opri alimentarea cu gaz a 
arzătorului în cazul în care flacăra se va 
stinge accidental (din cauza unei rafale 
de vânt, a unei întreruperi temporare a 
alimentării cu gaz, a revărsării unui lichid 
etc).

Pentru a porni arzătorul profesionist:
1. Pentru a porni simultan ambele inele, rotiți 

butonul de comandă în sens antiorar până 

când indicatorul coincide cu simbolul flăcării 
maxime atât pentru inelul exterior, cât și 
pentru cel interior, și apăsați butonul pentru 
a aprinde arzătorul.

2.  Pentru a păstra aprins doar inelul interior, 
apăsați butonul și rotiți-l în sens orar până 
când indicatorul arată simbolul flăcării 
maxime pentru inelul interior și inelul 
exterior oprit.

Dacă arzătorul nu se aprinde în decurs de 
aproximativ 15 secunde, opriți arzătorul, 
verificați fixarea capacului arzătorului și 
plăcuța pentru potrivirea corectă. Așteptați 
cel puțin 1 minut înainte de a încerca din 
nou.
Dacă arzătorul se stinge la eliberarea 
butonului de comandă, termocuplul nu s-a 
activat.  așteptați cel puțin 1 minut înainte 
de a repeta pașii de la 1 până la 3.

Utilizarea arzătoarelor

Simboluri pentru comandă
Arzătoare standard Arzător profesionist

Oprit  Oprit

Flacără maximă Flacără maximă inel exterior/flacără maximă inel interior

Flacără minimă Flacără minimă inel exterior/flacără maximă inel interior

    Flacără maximă inel interior/inel exterior oprit

    Flacără minimă inel interior/inel exterior oprit



Citiți instrucțiunile pentru a beneficia la 
maximum de plita dumneavoastră
- Utilizați vase pentru gătit cu un diametru 

similar diametrului arzătorului (vezi tabelul 
de pe această pagină)

- Utilizați vase pentru gătit cu fundul plat, cu 
excepția utilizării suportului pentru Wok.

- Nu utilizați o cantitate excesivă de apă 
atunci când preparați alimentele și folosiți 
un capac.

- Asigurați-vă că vasele pentru gătit sunt 
susținute bine de suporturi și că nu ies în 
afara marginilor acestora.

Nu folosiți niciodată:
- Oale și cratițe din fontă, plăci din steatit sau 

recipiente din teracotă pe plită, deoarece 
acestea pot deteriora suporturile vaselor 
pentru gătit.

- Convectoare precum plasele din sârmă etc.
- Două arzătoare simultan pentru un singur 

recipient, de exemplu în cazul unui vas lung 
pentru gătitul peștelui. 

Important:
Nu așezați sau trageți suporturile vaselor cu 
capul în jos pe suprafața plitei, deoarece plita 
se poate zgâria.

Arzător Ø Vase pentru gătit
Wok de la 24 până la 26 cm
rapid de la 24 până la 26 cm
semi-rapid de la 16 până la 22 cm
auxiliar  de la 8 până la 14 cm

Recomandări practice privind utilizarea plitei

Pentru a poziționa suporturile vaselor pentru 
gătit, aliniați-le întâi cu arzătoarele, iar apoi 
potriviți-le în poziția finală, cu atenție să nu 
zgâriați capacul de metal cu suportul. Pentru 
o aliniere mai bună, poziționați grătarele unul 
lângă altul.

Această plită are arzătoare cu diametre 
diferite. Pentru o performanță mai bună 
a arzătoarelor, vă rugăm să consultați 
recomandările practice descrise mai sus.
În cazul vaselor cu fund convex (WOK), folosiți 
grătarul-suport furnizat, care trebuie așezat 
numai pe arzătorul Wok, respectând orientarea 
arătată (extremitățile mai lungi în partea de 
sus).

Dacă este necesară utilizarea unor vase cu 
diametrul mai mare de 26cm pe arzătorul 
Wok, așezați adaptorul Wok furnizat în poziția 
inversă, după cum se arată în imaginea din 
stânga (extremitățile mai lungi în partea de 
jos). Nerespectarea acestei instrucțiuni poate 
duce la deteriorarea suprafeței din metal a 
plitei. 
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Poziționarea suporturilor vaselor pentru gătit și a suportului pentru Wok 
(și ca distanțier)



Dacă se va instala o hotă deasupra plitei, consultați instrucțiunile pentru instalarea hotei, pentru a 
vă asigura că respectați dimensiunea spațiului de deasupra plitei

Notă: Dacă distanța "A" dintre 
corpurile de bucătărie suspendate 
este între 600mm și 730mm, 
înălțimea "B" trebuie să fie de cel 
puțin 530 mm.
Dacă distanța "A" dintre corpurile de 
bucătărie suspendate este mai mare 
decât lățimea plitei, înălțimea "B" 
trebuie să fie de cel puțin 400 mm.

Distanțe până la hotă și corpuri de bucătărie (mm)
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Tabel injectoare Categoria  II2H3+

Tipul de gaze utilizate Tip 
arzător Marcaj injector

Capacitate 
termică 

nominală kW

Consum 
nominal

Capacitate 
termică redusă 

kW

Presiunea gazului mbar
min. nom. max.

GAZE NATURALE 
(Metan) G20

2 inele 
Interior

125+71
71

6,00
0,80

571 l/h
76 l/h

1,50
0,30

17 20 25rapid 125 3,00 286 l/h 0,70
semi-rapid 97 1,75 167 l/h 0,40

auxiliar 78 1,00 95 l/h 0,30

GAZ LICHEFIAT
(Butan) G30

2 inele 
Interior

80+46
46

6,00
0,80

436 g/h
58 g/h

1,50
0,30

20 28-30 35rapid 85 3,00 218 g/h 0,70
semi-rapid 66 1,75 127 g/h 0,40

auxiliar 50 1,00 73 g/h 0,30

GAZ LICHEFIAT
(Propan) G31

2 inele 
Interior

80+46
46

6,00
0,80

429 g/h
57 g/h

1,50
0,30

25 37 45rapid 85 3,00 214 g/h 0,70
semi-rapid 66 1,75 125 g/h 0,40

auxiliar 50 1,00 71 g/h 0,30

Tipul de gaze utilizate Configurație model
5 arzătoare 2C 4,8kW 

Capacitate termică nominală 
kW  Consum total nominal Aer necesar (m3) pentru ardere

1 m3 de gaz
G20 20 mbar 2C-1R-2SR -1AUX 13,50 1286 l/h 9,52

G30 28-30 mbar 2C-1R-2SR -1AUX 13,50 981 g/h 30,94
G31 37 mbar 2C-1R-2SR -1AUX 13,50 964 g/h 23,80

N.B. În cazul instalării care nu se aliniază perfect la 
nivelul blatului, nu este necesară frezarea de 1,5 mm.

Consultați tabelul injectoarelor din țara dumneavoastră.
Alimentarea cu electricitate: 220-240 V ~ 50/60 Hz  0,6W



Pentru a obține cele mai bune rezultate 
de la plita dvs., vă rugăm să citiți aceste 
instrucțiuni cu atenție și să le păstrați la 
îndemână pentru consultarea ulterioară.
•  Aceste instrucțiuni sunt valabile doar pentru 

țările ale căror simboluri sunt indicate pe 
plăcuța cu numărul de serie de pe plită.

•  Ambalajul (pungi din plastic, poliuretan 
expandat etc.) reprezintă un pericol pentru 
copii și trebuie eliminate cu atenție.

•  Verificați ca aparatul să nu fi fost 
deteriorat pe durata transportului și 
îndepărtați toate ambalajele și benzile de 
protecție înainte de instalare.

•  Această plită (cat. 3) a fost proiectată 
exclusiv pentru prepararea alimentelor 
în medii casnice. Orice altă utilizare (de 
exemplu pentru încălzirea încăperilor) 
este inadecvată și periculoasă. 

•  Instalarea și conectarea acestui aparat 
la rețeaua de gaz sau la cea electrică 
trebuie efectuată de către o persoană 
competentă și calificată, conform 
legislației în vigoare.

•  Acest aparat trebuie instalat în 
conformitate cu standardele în vigoare și 
trebuie utilizat doar în încăperi ventilate. 
Citiți instrucțiunile înainte de a instala și 
de a utiliza acest aparat. 

•  Conexiunea la gaz prevăzută și 
presiunea de alimentare sunt notate 
pe eticheta atașată de partea inferioară 
a plitei. Dacă nu este utilizat acest tip 
de alimentare cu gaz, vă rugăm să 
consultați secțiunea Adaptarea pentru 
diferite tipuri de alimentare cu gaz la 
pagina 11.

Notă:
•  Amplasarea incorectă a suporturilor vaselor 

pentru gătit poate zgâria plita. Pentru a 
evita acest lucru, asigurați-vă că piciorușele 
din cauciuc de pe fundul suporturilor 
vaselor pentru gătit sunt singura parte 
care atinge plita și nu trageți suporturile pe 
suprafața plitei.

•  Nu utilizați pe suprafața din sticlă:
 - Grătare din fontă sau oale și cratițe din 

teracotă 
 - Convectoare de căldură (de ex. plase din 

sârmă)
 - Două arzătoare pentru 1 singur vas pentru 

gătit.
•  În cazul utilizării îndelungate, este nevoie 

de aerisire suplimentară (deschiderea unei 
ferestre sau mărirea puterii de aspirație a 
hotei).

Avertisment
•  Nu lăsați copiii în apropierea plitei atunci 

când este în stare de funcționare și nu-i 
lăsați să se joace cu butoanele sau cu alte 
părți ale aparatului.

•  Acest aparat nu trebuie folosit de persoane 
(inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite 
de experiență și cunoștințe, cu excepția 
cazului în care sunt supravegheate ori 
li s-au dat instrucțiuni în legătură cu 
folosirea aparatului, de către o persoană 
răspunzătoare pentru siguranța lor.

•  Nu lăsați copiii să se joace cu suporturile 
vaselor pentru gătit. Piciorușele din cauciuc 
de pe fundul suporturilor vaselor pentru 
gătit pot fi înghițite de copiii mici și pot 
cauza accidentarea gravă sau sufocarea.

•  Înainte de a așeza suporturile pe plită, vă 
rugăm să verificați dacă piciorușele din 
cauciuc se află la locul lor.

•  De fiecare dată când ați terminat de utilizat 
plita, verificați dacă butoanele de comandă 
se află în poziția Oprit și închideți robinetul 
de gaz.

•  Nu blocați orificiul de aerisire din spatele 
aparatului.

Avertismente și sugestii
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Ambalajul
Materialul ambalajului este reciclabil 100% 
și este marcat cu simbolul de reciclare 
. Vă rugăm să eliminați ambalajul în mod 
responsabil.

Produsul
Acest aparat este marcat în conformitate cu 
Directiva Europeană 2012/19/CE referitoare la 
Deșeurile de Echipament Electric și Electronic 
(WEEE).
Asigurându-se că acest produs este eliminat în 
mod corect, utilizatorul contribuie la prevenirea 
potențialelor consecințe negative pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătate. Simbolul 

 de pe produs sau de pe documentele 
care însoțesc produsul indică faptul că 
acesta nu poate fi aruncat împreună cu 
deșeurile menajere.  Vă rugăm să transportați 
acest aparat la un punct de colectare a 
Echipamentelor Electrice și Electronice, 
conform legislației locale referitoare la mediul 
înconjurător și la eliminarea deșeurilor.  Pentru 
detalii legate de punctul de colectare local, vă 
rugăm să contactați autoritatea locală.

Recomandări pentru protecția mediului înconjurător
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Declarație de ECO design

Acest aparat îndeplinește cerințele de ECO design ale regulamentului european nr. 66/2014, în 
conformitate cu standardul european EN 30‐2‐1.



Informații tehnice pentru instalator
•  Acest aparat poate fi instalat într-un blat cu 

grosimea între 30mm și 70mm.
•  Dacă nu urmează să fie instalat un cuptor 

dedesubtul plitei, trebuie să se instaleze 
în acest loc un panou, pentru a preveni 
deteriorarea plitei și a proteja conținutul 
bufetului.  Acest panou trebuie să acopere 
întreaga suprafață de dedesubtul plitei și 
să fie poziționat astfel încât să existe un 
spațiu de cel puțin 15mm între panou și 
partea inferioară a plitei și un spațiu de cel 
mult 150mm până la partea inferioară a 
suprafeței de lucru.

• Această plită a fost proiectată pentru a 
funcționa perfect împreună cu orice cuptor 
din gama KitchenAid. Producătorul își 
declină orice responsabilitate în cazul în 
care este instalată orice altă marcă de 
cuptor. 

 Producătorul își declină orice 
responsabilitate în cazul în care este 
instalată o altă marcă de cuptor.

Înainte de instalare, vă rugăm să vă 
asigurați că:
• Atenție: acesta este un produs greu, 

pentru instalarea căruia este nevoie de 
două persoane.

•  Alimentarea cu gaz (tip și presiune) și 
calibrarea plitei sunt compatibile (vezi 
plăcuța cu numărul de serie al aparatului de 
pe plită și tabelul de la pagina 6). 

•  Corpurile de bucătărie și aparatele din 
apropierea plitei sunt rezistente la căldură și 
în conformitate cu legislația locală. 

•  Produsele arderii sunt îndepărtate din 
atmosfera camerei cu ajutorul unei hote 
cu aspirație sau al unui ventilator electric 
instalate pe pereți sau la fereastră, conform 
legislației în vigoare.  

•  Aerul circulă în mod natural printr-un orificiu 
corespunzător, cu o secțiune de cel puțin 
100cm2, care trebuie să fie: 

  - permanent și accesibil pe pereții încăperii, 
ventilat și cu extracție către exterior. 

  - creat astfel încât atât deschiderea 
interioară, cât și cea exterioară, să nu poată 
fi obturate, nici măcar din greșeală. 

  - protejat cu un grilaj din plastic, o plasă 
din metal etc., care să nu reducă suprafața 
secțiunii de 100cm2  

  - amplasat astfel încât să nu interfereze cu 
extracția produselor arderii.  

Instalarea
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Racordarea la gaz 

AVERTIZARE! Această operație trebuie să 
fie efectuată de un tehnician calificat.
•  Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să 

respecte reglementările locale.
•  Puteți găsi reglementările locale specifice 

pentru unele țări în paragraful “Respectarea 
normelor locale”. Dacă nu sunt oferite 
informații despre țara dumneavoastră, vă 
rugăm să cereți amănunte instalatorului 
dvs.

•  Racordarea plitei la rețeaua de gaz sau 
la butelia de gaz trebuie efectuată prin 
intermediul unei țevi rigide din cupru sau 
din oțel, cu fitinguri care să corespundă 
reglementărilor locale, sau prin intermediul 
unui furtun din oțel inoxidabil cu o 
suprafață continuă, care să corespundă 
reglementărilor locale. Lungimea maximă a 
furtunului este de 2 metri liniari.

•  Conectați cotul la țeava de alimentare 
principală a plitei și potriviți garnitura 
conform EN 549, după cum se arată în 
figură.

IMPORTANT: dacă este utilizat un furtun 
din oțel inoxidabil, trebuie instalat astfel 
încât să nu atingă nicio parte mobilă a 
mobilierului. Trebuie să treacă printr-o zonă 
în care nu există obstacole și în care să 
poată fi verificat pe toată lungimea sa.
• După racordarea la alimentarea cu gaz, 

verificați etanșeitatea cu apă cu săpun. 
Aprindeți arzătoarele și rotiți butoanele de la 
poziția de maxim  la poziția de minim , 
pentru a verifica stabilitatea flăcării.



Conexiunile electrice trebuie efectuate în conformitate 
cu reglementările locale și de către un tehnician calificat 
și competent. 
•  Informațiile referitoare la tensiune și la puterea absorbită pot 

fi găsite pe plăcuța cu numărul de serie. 
•  Împământarea aparatului este obligatorie.
•  La instalarea aparatului, este recomandat ca această 

plită să fie protejată cu un întrerupător bipolar cu 
deschidere de 3mm.

•  În caz de deteriorare, cablul de alimentare trebuie 
înlocuit cu unul de același tip. Este recomandat ca 
această operațiune să fie efectuată de Serviciul nostru 
de Asistență Tehnică.  Vă rugăm să contactați Centrul 
de asistență pentru clienți la 00800-3810-4026. 

•  Nu utilizați prelungitoare.
•  Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul 

vătămării persoanelor sau animalelor de companie sau 
în cazul deteriorării bunurilor în urma nerespectării 
instrucțiunilor de mai sus. 

Racordarea electrică

L

Împământare
(galben/verde)

N

Aparatul este proiectat pentru a fi instalat într-un blat, după cum se arată în imagine.

Notă: Utilizați adaptoarele speciale în funcție de grosimea blatului.

Înainte de introducerea plitei, potriviți banda de etanșare x  în jurul întregului perimetru al 
deschizăturii.
În cazul modelelor care se aliniază perfect la nivelul blatului, este necesară frezarea perimetrului 
deschizăturii la o adâncime de 1,5 mm.
Această frezare nu este necesară pentru modelele care nu se aliniază perfect la nivelul blatului.
Este posibilă instalarea pe materiale diferite precum oțelul, marmura, materialele conglomerate, 
materialele sintetice, lemnul și lemnul melaminat, atâta vreme cât acestea sunt rezistente la o 
temperatură de 90°C.

Instalarea
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(*
)

(*
)

x x
Banda de 
etanșare

Banda de 
etanșare

(*) Suport de fixare a 
plitei fără extensii de 
adaptare, pentru grosimi 
ale blatului între 60 și 
70 mm.

(*) Suport cu 
extensii de 
adaptare:
- scurte, pentru 

grosimi ale 
blatului între 50 și 
70 mm.

- lungi, pentru 
grosimi ale 
blatului între 30 și 
50 mm.



Notă: Consultați tabelul de la pagina 6, pentru a vă 
asigura că veți instala tipul corect de injector.

Arzătoarele tradiționale (T)
1. Scoateți capacul (A).
2. Scoateți distribuitorul (B).
3. Deșurubați injectorul (C) cu o cheie tubulară de 7.
4. Înlocuiți injectorul cu unul potrivit pentru noul tip de 

gaz.
5. Potriviți la loc arzătoarele și suporturilor vaselor 

pentru gătit.

Notă: Înainte de instalarea plitei, vă rugăm să nu 
uitați să lipiți peste informațiile referitoare la gaz de pe 
partea inferioară a plitei eticheta de calibrare a gazului 
furnizată împreună cu injectoarele de schimb.

Înlocuirea injectoarelor

Dacă utilizați un tip diferit de gaz față de cel 
indicat pe plăcuța cu numărul de serie și pe 
eticheta portocalie de pe spatele plitei, trebuie 
să înlocuiți injectoarele; în cazul arzătorului 
Wok, reglați aerul primar (vezi Tabelul injectoa-
relor de la pagina 6).
Eticheta portocalie trebuie îndepărtată și 
păstrată împreună cu manualul.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite 
pentru presiunea gazului indicată la pagina 6 
•  Pentru a înlocui injectoarele, contactați 

Centrul de asistență pentru clienți la 00800-
3810-4026 sau un electrician calificat.

•  Injectoarele care nu au fost furnizate în mod 
standard trebuie solicitate la Centrul de 
asistență pentru clienți la 00800-3810-4026. 

•  Reglați nivelul minim al robinetelor. 
Notă: în cazul gazului petrol lichefiat (G30/
G31), jiclorul trebuie înșurubat complet. 
Dacă mai apoi observați că butonul de 
comandă se învârte greu, contactați 
Serviciul de asistență tehnică prin Centrul 
de asistență pentru clienți la 
00800-3810-4026, al cărui personal va 
efectua o înlocuire, după verificarea 
deteriorării robinetului.

Adaptarea pentru diferite tipuri de alimentare cu gaz
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Reglarea nivelului minim trebuie efectuată cu robinetul în poziția 
de minim (flacără mică) .
Nu este nevoie să reglați aerul primar în arzătoare.
Pentru a asigura reglarea corectă a nivelului minim, scoateți 
butonul și reglați șuruburile robinetului după cum urmează:

1. strângeți, pentru a reduce înălțimea flăcării 1 (-)
2. deșurubați, pentru a mări înălțimea flăcării (+);
3. Cu arzătoarele pornite, rotiți butonul din poziția maximă în 

cea minimă pentru a verifica stabilitatea flăcării.

După finalizarea reglării, sigilați din nou cu ceară de sigilare.

Reglarea nivelului minim al robinetelor de gaz
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Pentru a înlocui injectoarele arzătorului special, efectuați 
următoarele:
1. Scoateți distribuitorul (C), șuruburile (B) care fixează capacul 

(A) și apoi capacul.
2. Deșurubați injectorul interior (D) cu o cheie tubulară de 7 și 

injectoarele exterioare (E) cu o cheie fixă de 7.
3. Înlocuiți injectoarele.
4. Așezați la loc capacul, șuruburile și distribuitorul.

Notă: asigurați-vă că, după înlocuire, distribuitorul (C) este 
introdus corect în arzător.

Înlocuirea injectoarelor arzătorului Wok
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Înainte de orice operațiune de curățare 
și/sau întreținere, deconectați plita de 
la rețeaua electrică și așteptați până se 
răcește.
Pentru a păstra plita în stare perfectă, 
îndepărtați orice reziduuri de alimente și 
curățați-o după fiecare utilizare.

Curățarea plitei:
- Curățați suprafețele plitei cu apă călduță și/

sau detergent neutru, clătiți-o și uscați-o 
bine cu o cârpă moale sau cu o bucată de 
piele de căprioară.

- Contactul prelungit cu apa dură sau cu 
detergenți agresivi poate duce la coroziune 
sau poate păta suprafețele din oțel 
inoxidabil; detergenții care conțin clor și/
sau compuși ai clorului, amoniac sau care 
sunt extrem de acizi vor cauza o deteriorare 

ireparabilă a plitei. Înainte de utilizarea de 
orice fel, vă recomandăm să citiți eticheta 
produsului, pentru a verifica dacă acesta 
este potrivit.

- Nu permiteți substanțelor acide sau 
alcaline, precum oțetul, muștarul, sarea sau 
sucul de lămâie să intre în contact cu plita 
pentru perioade de timp prelungite.

Se recomandă să se șteargă imediat 
eventualele lichide revărsate (apă, sos, 
cafea etc.).

- Nu folosiți produse abrazive și bureți din 
sârmă.

- Nu folosiți aparate de curățat cu abur.
- Nu utilizați produse inflamabile.
- Toate părțile emailate și din sticlă trebuie 

curățate cu apă caldă și/sau un detergent 
neutru.

Curățarea și întreținerea

Suporturile vaselor pentru gătit și arzătoarele 
pot fi îndepărtate, pentru a ușura curățarea.
1. Spălați-le cu mâna în apă caldă cu un 

detergent slab, îndepărtând cu grijă 
murdăria adunată și verificând ca orificiile 
arzătorului să nu fie blocate. Capacul intern 
al arzătorului (D) de la pagina 12 este făcut 
din alamă și, în urma încălzirii, prezintă 
un efect natural de lustruire. Curățați-l la 
fiecare utilizare cu un produs special pentru 
alamă. Utilizați apă caldă și un detergent 
slab pentru a curăța capacul extern al 
arzătorului Wok (articolul (C) de la pagina 
12). Nu folosiți niciodată produse dure sau 
bureți abrazivi, care ar deteriora învelișurile 
speciale ale suprafețelor. 

2. Clătiți și uscați cu grijă.
3. Repoziționați corect arzătoarele și capacele 

la locurile lor.

4. La repoziționarea suporturilor vaselor 
pentru gătit, verificați ca acestea să fie 
poziționate corect în cazul fiecărui arzător.

Notă: În cazul plitelor cu aprindere electronică 
și termocupluri, trebuie să curățați în mod 
regulat și frecvent capetele aprinzătoarelor și 
termocuplurile, pentru a asigura o funcționare 
corespunzătoare. Vă rugăm să le curățați 
cu grijă cu ajutorul unei cârpe umede. 
Resturile de alimente trebuie îndepărtate cu o 
scobitoare sau cu un ac. 

Pentru a evita deteriorarea aprinderii 
electronice, nu puneți plita în funcțiune 
decât cu arzătoarele și cu suporturilor 
vaselor pentru gătit poziționate corect. 

Curățarea și întreținerea arzătoarelor de gaz
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Dacă plita nu funcționează corespunzător, 
consultați acest ghid înainte de a contacta 
Centrul de asistență pentru clienți.

Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este 
uniformă? Verificați următoarele:
1. dacă alimentarea cu gaz sau curent nu a 

fost întreruptă și dacă butonul de comandă 
este pornit complet.

2. dacă gazul nu s-a terminat.
3. dacă orificiile arzătorului nu s-au blocat.
4. dacă aprinzătorul electronic este curat.
5. dacă toate componentele arzătorului sunt 

poziționate corect.

Flacăra nu rămâne aprinsă? Verificați 
următoarele:
1. dacă butonul a fost apăsat corect la 

pornirea arzătorului, pentru perioada 
de timp necesară pentru activarea 
termocuplului de siguranță.

2. dacă orificiile arzătorului nu sunt blocate în 
raport cu termocuplul.

3. dacă partea din capăt a termocuplului nu 
este murdară.

Recipientele nu sunt stabile? Verificați 
următoarele:

1. baza vasului să fie perfect plată.
2. vasul să fie centrat pe arzător.
3. suporturile vaselor pentru gătit să fie corect 

poziționate, cu toate piciorușele din cauciuc 
la locurile lor.

Dacă problemele persistă în urma tuturor 
verificărilor și după oprirea și pornirea din nou 
a plitei, vă rugăm să contactați Centrul de 
asistență pentru clienți la 00800-3810-4026.

Ghid de detectare a defecțiunilor

Înainte de a contacta Centrul de asistență pentru clienți, 
vă rugăm să verificați dacă problema poate fi remediată cu 
ajutorul ghidului de detectare a defecțiunilor.
1. Dacă problema persistă, contactați-ne la 00800-3810-4026. 

Vă vom solicita unele informații; ne-ar fi de ajutor să aveți la 
îndemână următoarele date: 

•  o scurtă descriere a anomaliei
•  numărul de serie și modelul aparatului
•  codul service (numărul de după cuvântul SERVICE de pe 

plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice) este localizat 
dedesubtul plitei. Numărul de Asistență este indicat, de 
asemenea, în foaia de garanție.

•  numele dvs., adresa dvs. completă, inclusiv codul poștal și 
numărul de telefon.

Notă: În caz de probleme legate de plita dvs., este foarte 
important să ne contactați; în caz contrar, siguranța și cali-
tatea acestui aparat pot fi compromise grav.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
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