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1. Zonă de gătit radiantă Ø 145

2. Zona de gătit radiantă Ø 210

3. Zonă de gătit radiantă Ø 145

4. Zonă de gătit radiantă Ø 180

5. Afișaj
Important:
Pentru a evita deteriorarea iremediabilă a 
suprafeţei din sticlă ceramică, nu folosiţi:
- Vase cu fund care nu este perfect plat.
- Vase metalice cu fund emailat.

Toate defectele estetice (zgârieturi, urme pe 
suprafaţă etc.) trebuie comunicate imediat, în 
momentul instalării.

Type PLEAA 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 6,2 kW
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IMPORTANT: Din motive de siguranţă, plita este dotată cu o funcţie de întrerupere automată. Folosirea 
îndelungată a aceluiași nivel de putere activează în mod automat stingerea zonei de gătit (de exemplu, după 
circa 1 oră la nivelul de putere maxim, zonele de gătit se sting).

A On/Off (Pornit/Oprit) C Reducerea nivelului de putere

B
Selectarea zonei de gătit și mărirea nivelului 
de putere

D Dispozitiv de siguranţă pentru copii

Pentru a porni plita, ţineţi apăsat butonul A aproximativ 2 secunde. Pe afișajul pentru cele 4 zone de 
gătit apare “0”. Dacă în interval de 20 de secunde nici una dintre zonele de gătit nu este activată, plita 
se stinge automat, ca o măsură de siguranţă.
Apăsaţi pe unul dintre butoanele “B” în funcţie de zona de gătit pe care doriţi să o folosiţi.
Selectaţi nivelul de putere dorit cu ajutorul butoanelor “B” sau “C”. Nivelurile de putere sunt de la 1 la 
9. Apăsaţi simultan pe butoanele +/- pentru a anula toate setările.
IMPORTANT: butonul de control se dezactivează la 10 secunde după ce a fost selectat nivelul de 
putere. Pentru a modifica nivelul de putere, apăsaţi mai întâi pe butonul de selectare “B” din nou, apoi 
modificaţi setarea, cu ajutorul butoanelor “B” sau “C”.

Funcţia SIGURANŢĂ PENTRU COPII se activează ţinând apăsat butonul “D” până când se aprinde 
un beculeţ (led) deasupra butonului pentru funcţie. Funcţia Siguranţă pentru copii blochează toate 
celelalte funcţii ale plitei, cu excepţia butonului On/Off “A”. Această funcţie rămâne activată chiar și 
după ce plita a fost oprită și pornită din nou. Poate fi dezactivată ţinând apăsat butonul “D” până când 
punctuleţul de deasupra butonului pentru funcţie se stinge.

H
INDICATORUL DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ.
Când zona de gătit este stinsă, indicatorul de căldură reziduală “H” rămâne aprins sau clipește 
alternând cu “0” până când temperatura plitei scade sub limita de siguranţă.


