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INSTRUCŢIUNI PENTRU MAȘINA DE GĂTIT
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Pentru a topi unt, ciocolată etc.
Pentru a ţine mâncarea la cald și
pentru a încălzi cantităţi mici de
lichid
Pentru a încălzi cantităţi mai mari,
pentru a prepara creme și sosuri
Pentru a fierbe la foc mic, de
exemplu: legume fierte, spaghetti,
supe, mâncare înăbușită, rasol
Pentru toate alimentele prăjite,
cotlete, fripturi, alimente gătite fără
capac, de ex.: rizoto
Pentru a rumeni carnea, a prăji
cartofi, a frige pește și pentru a
fierbe cantităţi mari de apă
Prăjire rapidă, prepararea fripturilor
la grătar etc.
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Buton de comandă pentru
zona de gătit posterioară

•

4.

Buton de comandă pentru
zona de gătit anterioară

Aruncarea aparatelor vechi

5.

Indicator de căldură reziduală

•

Important:
Pentru a evita deteriorarea iremediabilă a suprafeţei din
vitroceramică, nu folosiţi:
- vase cu fund care nu este perfect plat,
- vase metalice cu fund emailat.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
Tensiunea de
alimentare

Număr de cabluri x
dimensiuni
H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de
Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că
acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la
prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător și sănătăţii persoanelor, consecinţe
care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare
la gunoi a acestui produs.

Economisirea energiei
•
•
•
•
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Utilizaţi oale și cratiţe cu diametrul inferior de dimensiuni
egale sau puţin mai mari decât cele ale zonelor de gătit.
Utilizaţi numai oale și cratiţe cu fundul plat.
Când gătiţi, pe cât posibil, ţineţi oalele acoperite cu
capacul.
Gătiţi legume, cartofi etc. cu puţină
apă pentru a reduce durata de
coacere.
Pentru a economisi și mai mult
energia electrică și timpul de fierbere
utilizaţi o oală sub presiune.

MĂSURI DE PRECAUŢIE
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Materialul de ambalaj poate fi reciclat în întregime, după
cum indică și simbolul de reciclare
.
Nu aruncaţi diferitele materiale de ambalaj oriunde, ci în
mod responsabil, respectând normele autorităţilor locale
privind eliminarea deșeurilor.

Simbolul
de pe produs, sau de pe documentele care
însoţesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi
aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la
punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentului electric și electronic. Aruncarea la gunoi a
aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale
referitoare la eliminarea deșeurilor.
Pentru informaţii mai detaliate privind eliminarea,
valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să
contactaţi administraţia locală, serviciul de eliminare a
deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
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Tip PLCVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW
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Zonă de gătit radiantă Ø 180
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PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Aruncarea materialelor de ambalare

DIMENSIUNILE MAȘINII DE GĂTIT ȘI ALE
SUPRAFEŢEI DE LUCRU (mm)
Buton
(1 - 12)
1-2
2-3-4
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Zona de gătit radiantă Ø 145

230 ~ +

Tabel privind utilizarea zonelor
de gătit
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Pentru a utiliza plita, învârtiţi butonul (butoanele) în sens
orar și poziţionaţi-l (poziţionaţi-le) pe nivelul de putere dorit.
Pentru a stinge plita, readuceţi butonul (butoanele) pe
poziţia “0”.
Mașina de gătit este dotată cu 2 beculeţe indicatoare, care
arată când sunt fierbinţi zonele de gătit.
Aceste beculeţe indicatoare se aprind imediat ce zonele de
gătit ajung la o temperatură ridicată.
Aceste beculeţe indicatoare rămân aprinse chiar și după ce se
stinge zona de gătit respectivă și se sting numai când
temperatura zonei de gătit nu mai e periculoasă.

Buton
(1-6)
1-2
2
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Dacă suprafaţa din vitroceramică se sparge sau se crapă,
nu o mai folosiţi și contactaţi imediat Serviciul de Asistenţă
Tehnică.
Dacă mașina de gătit are încorporate dispozitive de gătit cu
halogeni, nu vă uitaţi fix la acestea.
Mașina de gătit este proiectată pentru uz casnic, pentru
gătit alimentele. Nu este permis nici un alt mod de utilizare.
Fabricantul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru
folosirea improprie sau pentru reglarea incorectă a
butoanelor.
Nu expuneţi mașina de gătit la agenţi atmosferici.
Orice operaţie de reparaţie sau de întreţinere trebuie efectuată
numai de către un tehnician calificat.
Nu atingeţi niciodată mașina de gătit când aveţi părţi ale
corpului ude și n-o folosiţi când sunteţi cu picioarele goale.
Cele două zone de gătit sunt indicate de două cercuri
marcate pe suprafaţa din vitroceramică. Verificaţi dacă
mașina de gătit e curată înainte de a o aprinde.
Când mașina de gătit e în stare de funcţionare, părţile
accesibile se înfierbântă foarte tare. Pentru a evita
arsurile, copiii nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat.
Mașina de gătit nu trebuie folosită de copii sau de
persoane cu handicap, fără supraveghere.
Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu aparatul.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la mașina de gătit, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie și să le păstraţi la îndemână pentru consultarea ulterioară.
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Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau lipsiţi de experienţă si de cunostinţe privind
aparatul, cu excepţia cazului în care li s-au dat instrucţiuni sau
sunt supravegheaţi în timpul folosirii aparatului, de către o
persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Asiguraţi-vă că firele electrice ale altor aparate electrice din
aproprierea plitei nu intră în contact cu părţile fierbinţi ale
acesteia.
Supravegheaţi permanent tigăile când gătiţi cu ulei și
grăsime. Uleiul și grăsimea se pot supraîncălzi și se pot
aprinde!
Nu utilizaţi plita ca suport sau ca suprafaţă de lucru.
Nu aprindeţi plitele electrice/zonele de gătit fără vase pe ele.
Nu puneţi plastic, folie de aluminiu, cârpe, hârtie etc. pe
plitele electrice/zonele de gătit.
Mașina de gătit e dotată cu plite electrice/zone de gătit de
dimensiuni diferite. Utilizaţi cratiţe cu diametrul inferior de
dimensiuni egale sau puţin mai mari decât cele ale plitelor
electrice/zonelor de gătit.

ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA DE GĂTIT
Înainte de utilizare, îndepărtaţi:
- etichetele adezive lipite pe plită;
- elementele de protecţie din carton și folia protectoare de
plastic;
- verificaţi dacă mașina de gătit s-a deteriorat pe durata
transportului. Dacă aveţi îndoieli, contactaţi Serviciul de
Asistenţă Tehnică.

CURĂŢAREA SUPRAFEŢEI PLITEI
Important: nu curăţaţi niciodată aparatul cu jet de apă cu
presiune sau cu un aparat de curăţat cu vapori.
•
Curăţaţi cu apă caldă și/sau detergenţi neutri. Clătiţi și
ștergeţi cu grijă suprafaţa plitei cu o cârpă moale sau cu o
lavetă din piele.
•
Suprafaţa din oţel inoxidabil se poate păta sau coroda dacă
este expusă îndelungat la acţiunea lavetelor abrazive, a
detergenţilor cu conţinut de clor (sau compuși ai clorului), a
amoniacului sau a substanţelor foarte acide. Înainte de
prima utilizare, consultaţi eticheta produsului de curăţare
pentru a vă asigura că acesta este adecvat în totalitate.
•
Evitaţi contactul prelungit cu substanţe acide și alcaline,
cum ar fi oţet, muștar, sare, zahăr sau suc de lămâie.
•
Resturile de mâncare vărsate pe suprafaţă, de pildă apă,
sos, cafea, trebuie șterse imediat.
•
Nu folosiţi substanţe de curăţare abrazive sau bureţi de
sârmă.
•
Nu folosiţi aparate de curăţat cu aburi.
•
Nu folosiţi produse inflamabile.
•
Părţile emailate și sticla trebuie curăţate cu apă caldă și/sau
un detergent neutru.

GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
Mașina de gătit nu funcţionează:
- Verificaţi dacă nu este întrerupt curentul electric la priză.
- Stingeţi și porniţi din nou plita, pentru a vedea dacă
problema a fost rezolvată.
- Verificaţi ca butonul să nu fie pe “0”.
Rotiţi întrerupătorul multipolar pe “Off” câteva minute,
apoi aduceţi-l din nou pe “On”.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă Tehnică:
• Vedeţi dacă puteţi rezolva singuri problema, urmând
punctele descrise în capitolul “Ghid de detectare a
defecţiunilor“.
Dacă, după verificările de mai sus, defecţiunea persistă,
contactaţi cel mai apropiat Serviciu de Asistenţă Tehnică.
Vă rugăm să comunicaţi:
•
o scurtă descriere a defecţiunii;
•
tipul și modelul exact al mașinii de gătit;
•
numărul de service (numărul care urmează după cuvântul
SERVICE de pe plăcuţa cu datele tehnice, situată dedesubtul
plitei). Numărul de service este de asemenea indicat în foaia de
garanţie;

•
adresa dv. completă;
•
numărul dv. de telefon și prefixul.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm contactaţi un
Serviciu de Asistenţă Tehnică autorizat (pentru a avea garanţia
că se folosesc piese de schimb originale și că reparaţiile vor fi
executate corect).
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate compromite
siguranţa și calitatea produsului.

Pregătirea locașului pentru plită
•

•
•

1

Decupaţi suprafaţa de lucru la dimensiuni înainte de a
instala aparatul. Îndepărtaţi cu grijă toate așchiile sau
rumegușul care ar putea împiedica funcţionarea corectă a
aparatului.
Mașina de gătit trebuie instalată într-o suprafaţă de lucru cu o
grosime de minim 30 mm și maxim 50 mm.
Introduceţi un separator la minim 20 mm faţă de partea
inferioară a plitei, astfel încât să nu fie accesibilă pentru
utilizator.
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Important: Deconectaţi mașina de gătit de la alimentarea cu
energie înainte de a efectua orice operaţie de instalare sau de
reparaţie.
•
Toate conexiunile electrice trebuie efectuate înainte de a
conecta aparatul la alimentarea cu energie.
•
Instalarea trebuie efectuată de un tehnician calificat, în
conformitate cu instrucţiunile producătorului și cu normele
locale referitoare la siguranţă.
•
Despachetaţi mașina de gătit și verificaţi dacă nu s-a
deteriorat în timpul transportului. Dacă aveţi îndoieli,
contactaţi un dealer sau cel mai apropiat Serviciu de
Asistenţă Tehnică.

•
•
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INSTALAREA
Recomandări

Conexiunea electrică

•
•
•
•
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Dacă există un cuptor dedesubtul plitei, asiguraţi-vă că e
fabricat de firma Whirlpool și că e echipat cu un sistem de
răcire.
Nu trebuie să existe nimic între plită și cuptor
(de ex. cabluri, material izolator etc.).
Dacă alături există un dulap-soldat, trebuie să se afle la cel
puţin 100 mm faţă de marginea plitei.
Decupaţi o deschidere în suprafaţa de lucru, cu
dimensiunile indicate.
Se recomandă să sigilaţi marginile interioare ale suprafeţei de
lucru cu clei pentru lemn sau cu silicon.
Dacă nu este prezentă deja, aplicaţi garnitura livrată pe
plită, după ce aţi curăţat cu grijă suprafaţa pe care urmează
să fie aplicată.

Normele în vigoare impun ca aparatul să fie împământat.
Racordarea la alimentarea cu energie trebuie executată de un
tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului și cu reglementările locale.
Instalatorul este responsabil pentru racordarea corectă a
aparatului la alimentarea cu energie și pentru respectarea
normelor de siguranţă.
Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru
a putea conecta aparatul încastrat la priză.
Pentru a respecta normele privind siguranţa, la instalare
folosiţi un întrerupător multipolar cu o distanţă între
contacte de cel puţin 3 mm.
Nu folosiţi adaptoare cu ștechere multiple sau
prelungitoare.
După ce aparatul a fost instalat, componentele electrice
trebuie să fie inaccesibile.

Conectarea mașinii de gătit la alimentarea cu energie
electrică
Notă: firul galben/verde de împământare trebuie să fie conectat
la șurubul marcat cu
.
Dacă încă nu e conectat cablul de alimentare:
•
Înlăturaţi aproximativ 70 mm din învelișul exterior al
cablului.

•
•
•
•
•

Apoi înlăturaţi aproximativ 10 mm din învelișul interior.
Deschideţi blocul de conexiuni apăsând pe laturile sale cu
ajutorul unei unelte.
Introduceţi cablul în clema pentru cablu și conectaţi
conductoarele la blocul de conexiuni.
Închideţi capacul blocului de conexiuni.
După efectuarea conexiunii electrice, introduceţi mașina de
gătit prin partea de sus și fixaţi-o pe consolele de sprijin, ca
în fig. 1.

Declaraţie de conformitate
•
•
•

Acest aparat este destinat conservării de produse
alimentare și e produs în conformitate cu regulamentul (CE)
Nr. 1935/2004..
Această mașină de gătit a fost proiectată pentru a fi folosită
numai pentru gătit. Orice altă utilizare (cum ar fi încălzirea
unei camere) este improprie și periculoasă.
Mașina de gătit a fost proiectată, construită și distribuită în
conformitate cu:
- obiectivele de siguranţă din Directiva “Joasă Tensiune”
2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și
amendamentele succesive);
- cerinţele de protecţie din Directiva “EMC” 2004/108/CE.

Mașină de gătit din vitroceramică
Important: îndepărtaţi pelicula protectoare înainte de a
instala mașina de gătit.
Asiguraţi-vă că deschiderea din suprafaţa de lucru, pentru plită, e
tăiată respectând dimensiunile indicate în desen și toleranţa
respectivă.
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Fig. 5

Fig. 6

