
 

 

 

 

FALMEC SINTESI 
 

HOTA CU ASPIRAȚIE DIN BLAT 
CU O SINGURĂ ABSORȚIE 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

 



 



Distanța de siguranță între plită și: cuptor (2), blat de bucătărie (3), adâncimea 
sertarelor (4). 

 



 

 



Încorporare plită. 

 

 
 

 



 
Conexiunea electrică. 

 

 

Procedură de schimbare a alimentării (doar pentru PANORAMICO 90). 

 



 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA 

 Aceste avertismente au fost concepute pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți. 
Ca urmare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de punerea în funcțiune și curățarea unității. 
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice daune cauzate direct sau indirect 
persoanelor, obiectelor și animalelor de companie ca urmare a nerespectării avertismentelor de 
siguranță indicate în acest manual. 
Este imperativ ca acest manual de instrucțiuni să fie păstrat împreună cu echipamentul pentru 
orice referință viitoare. 

Destinația utilizării unității 
• Această plită este destinată utilizării în medii domestice pentru a pregăti și menține 

mâncărurile calde. 
• Nu instalați plita în exterior și nu o expuneți la mediul înconjurător (ploaie, vânt, etc.) 
• Orice altă utilizare nu este admisă. 
• Încorporați această plită numai împreună cu cuptoare sau bucătării electrice, dacă este 

prevăzută cu un sistem de răcire a aburilor. 
• Echipamentul poate fi utilizat de către copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu 

abilități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe, atâta timp 



cât fac acest lucru sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind utilizarea 
în condiții siguranță a unității și înțeleg pericolelor asociate acesteia. 

• Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea unității nu trebuie 
efectuate de copiii fără supraveghere. 

• Nu lăsați plita nesupravegheată în timpul funcționării. 

Pericol de arsuri 
• Utilizați sistemul de blocare a controalelor plitei pentru a evita ca persoanele neautorizate 

să o poată porni singure. 
• Așezați mânerele vaselor de gătit astfel încât copiii să nu le poată atinge. 
• Opriți plita după utilizare. 
• Nu așezați obiecte metalice pe zonele de gătit ale plitei care sunt aprinse. 

Siguranța tehnică 
• Lucrările de instalare se vor efectua de către instalatori calificați în conformitate cu 

instrucțiunile din acest manual precum și cu reglementările în vigoare. 
• În cazul în care cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate, plita 

aragazului nu va fi folosită: deconectați aragazul de la sursa de alimentare și contactați 
distribuitorul sau un departament autorizat de service pentru reparații. 

• Nu modificați structura electrică, mecanică sau funcțională a unității. 
• Nu încercați personal să efectuați reparații sau înlocuiri. Intervențiile efectuate de 

persoane incompetente și neautorizate pot provoca daune grave unității sau 
vătămări persoanelor, care nu sunt acoperite de garanția producătorului. 

• Înainte de a instala aragazul, verificați integritatea și funcția fiecărei părți. Dacă observați 
anomalii, nu continuați cu instalarea și contactați distribuitorul. 

Sistemul electric la care urmează să fie conectat aragazul trebuie să fie în 
conformitate cu standardele locale și să fie dotat cu o împământare în conformitate cu 
reglementările de siguranță din țara de utilizare. De asemenea, trebuie să respecte 
standardele europene privind proprietățile antistatice. 

• Datele de conectare (tensiune și frecvență) indicate pe plăcuța cu date a aragazului 
trebuie să corespundă cu cele ale rețelei electrice. Comparați aceste date înainte de 
conectare. În caz de îndoială, consultați un electrician. 

• Nu folosiți cuptorul înainte de a-l instala. 
• Este interzisă folosirea plitei de gătit când unitatea este în mișcare. 
• Nu deschideți niciodată carcasa unității. 
• Falmec asigură respectarea standardelor de siguranță doar cu piese de schimb originale. 
• Aparatul nu este destinat utilizării cu timer extern sau cu telecomandă. 

 



AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA 

 
• Înainte de a porni aparatul pentru prima dată, îndepărtați filmele de protecție și benzile 

adezive. 
• În timp ce utilizați unitatea, vasele de gătit și ustensilele de bucătărie pot provoca 

zgomote care depind de: 
- un nivel ridicat de putere; 
- diferite materiale din care este făcută baza vaselor de gătit. 

• Nu folosiți niciodată apă pentru a stinge focul. Dezactivați zona de gătit. Blocați flăcările 
cu un capac, o pătură rezistentă la foc sau ceva asemănător cu acesta. 

• Nu țineți obiecte inflamabile în sertarede de sub aragaz. Tava pentru tacâmuri trebuie să 
fie confecționată din material rezistent la foc. 

• Nu încălziți vasele de gătit goale și verificați întotdeauna dacă acestea au o cantitate 
minimă de lichide înăuntru. 

• Opriți aragazul după utilizare. 
• Verificați în mod continuu vasele de gătit dacă prezintă unsori au uleiuri, deoarece 

acestea pot se pot aprinde cu ușurință. 
• Încălziți uleiurile și grăsimile la maximum timp de un minut și nu utilizați niciodată 

funcția Booster. 
• Aveți grijă să nu vă ardeți în timpul și după utilizarea unității. 
• Asigurați-vă că nici un cablu de alimentare fixed sau mobil al unității nu este în contact 

cu plita sau cu o tigaie fierbinte. 
• Nu folosiți aragazul pentru încălzirea vaselor. 
• Nu aplicați nici un fel de capac pe suprafața de gătit. 
• Cablurile electrice nu trebuie să intre în contact cu aragazul. 
• Se recomandă protejarea mâinilor împotriva căldurii folosind mânuși de bucătărie. 

Utilizați numai mănuși de bucătărie uscate.  
• Utilizați numai vase de gătit cu baza netedă și magnetică. 
• Evitați ca zahărul, materialele sintetice din aluminiu, peliculele să vină în contact cu 

zonele fierbinți. În timpul răcirii, aceste substanțe pot provoca fisuri sau alte modificări 
ale suprafeței de piroceram: opriți plita și eliberați zona de gătit care este încă fierbinte. 

• Îndepărtați ustensilele de bucătărie ridicându-le, astfel încât să nu zgâriați suprafața 
plitei. 

• Tigăile și plita trebuie să fie perfect curățate înainte de a intra în contact. 
• Nu lăsați obiectele să cadă pe plită și nu puneți nici un obiect pe aceasta! 

Utilizați numai vase de gătit cu baza magnetică. Alte materiale nu sunt admise. 
• Utilizați vase de dimensiuni adecvate pentru zona de gătit dorită. 



• Utilizați întotdeauna un vas de gătit pe fiecare zonă de gătit, chiar și cu funcția BRIDGE. 
• Nu așezați niciodată vasele de gătit fierbinți pe tastele sau luminile senzorilor deoarece se 

pot deteriora. Păstrați tastele și lămpile întotdeauna curate. 
• Avertizare pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace: câmpul magnetic poate afecta 

funcționarea acestora. Se recomandă să consultați dealerul sau medicul. 
• Cardurile de credit, calculatoarele de buzunar etc. nu trebuie să se afle în imediata 

apropiere a unei plite pornite. 
• Nu mențineți obiecte metalice direct sub plită. 
• Utilizați întotdeauna capace pentru a evita dispersarea căldurii. 
• Gatiți cu puțină apă. 
• După ce ați început să pregătiți mâncarea la grill sau să o gătiți, reduceți nivelul de 

putere. 
 

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ PENTRU PLITA DE GĂTIT 

Închidere de siguranță 
Dacă o zonă de gătit depășește timpul maxim de funcționare la aceeași putere, se oprește automat 
și este afișat indicatorul de căldură reziduală. 
Pentru a reseta zona de gătit, atingeți tastele corespunzătoare. 
Nivel 
putere 

1 jos 2 3 4 5 6 7 8 9 P 

Durata 
maximă de 
funcționare 
în ore 

8,7 2,0 8,7 6,7 5,3 4,3 3,5 2,8 2,3 1,9 1,5 

 
Plita se oprește automat dacă una sau mai multe taste rămân acoperite mai mult de 10 secunde. 
Pentru a restabili funcționarea corectă: 

- îndepărtați toate obiectele de pe panoul de control. 
- curățați panoul de control. 
- reporniți plita și zona de gătit respectivă. 

 
Dispozitiv împotriva supraîncălzirii 
Înainte ca obiectele de pe plita de gătit să se supraîncălzească, dispozitivul de control reduce 
puterea utilizată urmând această procedură pentru măsuri de protecție: 
- Dezactivarea funcției power boost, dacă este activată. 
- Reducerea nivelului de putere setat. 
- Oprirea zonei de gătit în cauză. 
Pe display-ul zonei de gătit se afișează mesajul ”E2”. 
Este posibilă repornirea zonei de gătit atunci când mesajul implicit este dezactivat. 
 

 



INSTRUCȚIUNI PRIVIND ASAMBLAREA 

Instalați plita de gătit după instalarea dulapurilor și a blatului de bucătărie. Asigurați-vă că 
blaturile de lucru au fost acoperite cu adezivi termorezistenți pentru a nu suferi devieri sau 
detașări. 

Este interzisă instalarea unității pe frigidere sau congelatoare, mașini de spălat rufe, 
mașini de spălat vase sau uscătoare de rufe. 

SIGURANȚA ELECTRICĂ 

Sistemul electric la care urmează să fie conectată plita trebuie să fie în 
conformitate cu standardele locale și prevăzut cu împământatare, conform reglementărilor 
de siguranță din țara de utilizare. De asemenea, trebuie să respecte standardele europene 
privind proprietățile antistatice. 
Asigurați-vă că nu veți atinge cablul de alimentare al plitei după ce a fost încorporată și că acesta 
nu este supus stresului mecanic. 
Priza utilizată pentru a conecta echipamentul instalat la sursa de alimentare electrică trebuie să 
fie la îndemână: în caz contrar, instalați un întrerupător de rețea pentru a deconecta unitatea 
atunci când este necesar. 
Orice modificare a sistemului electric trebuie efectuată de un electrician calificat. 
Nu încercați să rezolvați problema în caz de disfuncționalitate a echipamentului, ci contactați 
distribuitorul sau un departament autorizat de service pentru reparații. 

Când instalați plita, deconectați echipamentul prin scoaterea ștecherului din 
priză sau prin comutarea întrerupătorului principal. 
 
CONEXIUNEA ELECTRICĂ 
(destinată numai personalului calificat) 

Deconectați echipamentul de la rețeaua de alimentare înainte de a efectua orice 
operațiune la plită. 
Asigurați-vă că firele electrice din interiorul plitei nu sunt deconectate sau tăiate: 
în caz de avarie, contactați cel mai apropiat centru de service. 
Consultați personalul calificat pentru conexiuni electrice. 
Conexiunea trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Înainte de a conecta plita la rețeaua de alimentare, verificați dacă: 



- tensiunea de alimentare corespunde tensiunii indicate pe plăcuța cu date tehnice din 
interiorul plitei; 

- sistemul electric este compatibil și poate rezista sarcinii (vezi datele tehnice din interiorul 
plitei); 

- ștecherul și cablul de alimentare nu intră în contact cu temperaturi mai mari de 70 ° C; 
- sistemul de alimentare cu energie electrică este conectat eficient și corect la împământare, 

în conformitate cu reglementările în vigoare. 
- priza folosită pentru a conecta plita este la îndemână. 

 
În cazul: 

- dispozitivelor echipate cu cabluri fără ștecher: tipul de ștecher de utilizat este unul 
standardizat. Firele trebuie conectate după cum urmează: galben-verde pentru 
împământare, albastru pentru neutru și maro pentru fază. Ștecherul trebuie conectat la o 
priză de siguranță adecvată. 

- unui echipament fix care nu este prevăzut cu un cablu de alimentare și cu ștecher sau cu 
orice alt dispozitiv care asigură deconectarea de la rețeaua electrică, cu un dispozitiv de 
deconectare a contactelor care permite o deconectare totală în condiții de supratensiune 
de categoria III. Dispozitivele de deconectare menționate trebuie să fie corespunzătoare 
sursei de alimentare cu energie electrică în conformitate cu reglementările de instalare. 
Cablul de împământare galben / verde nu trebuie deconectat de comutator. 
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea reglementărilor 
privind siguranța. 

 
Conectarea plitei 
Rețea Conexiune Secțiune cablu Cablu alimentare Switch 

230V~50/60Hz Monofazat + N 3 x 2.5 mm² H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

25 A * 

400V~50/60Hz Bifazat + N 4 x 1.5 mm² H 05 VV - F 
H 05 RR - F 

16 A * 

 
* calculat cu factorul actual în conformitate cu EN 60 335-2-6. 

 

 



PUTERE: 

Caracteristici 90 90 Premium 
Putere totală 2800-7400W 7400W 
Poziția 1   
Putere nominală 1600W 2100W 
Putere amplificată 1850W 3700W 
Poziția 2   
Putere nominală 2100W 2100W 
Putere amplificată (1/2) 3000W 3700W 
Poziția 3   
Putere nominală 2100W 2100W 
Putere amplificată (1/2) 3000W 3700W 
Poziția 4   
Putere nominală 1600W 2100W 
Putere amplificată 1850W 3700W 

 

 

Control Descriere Display Descriere  

 Plita de gătit ON / OFF. În 
cazul în care niciun alt control 
nu este activat, plita se oprește 
automat după câteva secunde. 

 
Zona de gătit în stand-by 

 Selectarea zonei de gătit din 
față. Dacă este apăsată 

împreună cu , se 
activează funcția BRIDGE. 

 

Nivelurile de putere de la 
cel mai jos la cel mai înalt, 
care pot fi selectate apăsând 
tastele + și -. 

 Selectarea zonei de gătit din 
spate. Dacă este apăsată 

împreună cu , se 
activează funcția BRIDGE. 

 

Creșterea puterii 
BOOSTER: puterea maximă 
de gătire. 

 
Blocare controale: apăsat 
pentru mai mult de 2 secunde, 
blocheaza toate comenzile. 
Pentru a debloca comenzile, 
repetați operația. 

 

Indicarea căldurii reziduale 



 
Creșterea nivelului de putere a 
plitei și pentru funcția 
BOOSTER (amplificare) sau 
creșterea timpului de gătire a 
funcției TIMER. 

 

Nivelul de putere între 0 și 
1, potrivite pentru a păstra  
mâncarea caldă. 

 Descreșterea nivelului de 
putere a plitei și pentru funcția 
BOOSTER (amplificare) sau 
decreșterea timpului de gătire a 
funcției TIMER. 

 

Funcția Bridge este activă 
(min Ø230mm). 

  

 

Vasul de gătit nu este pe 
plită sau nu este potrivit ca 
material și dimensiune (min 
Ø120mm). 

  

(pe 
display-ul 
central) 

Funcția de blocare controale 
este activată. 

 

 

Control Descriere Display Descriere  

 Plita de gătit ON / OFF. În 
cazul în care niciun alt control 
nu este activat, plita se oprește 
automat după câteva secunde. 

 
Zona de gătit în stand-by 

 
Activarea zonei de gătit, 
selectarea nivelului de putere 
de la 1 la 9 și funcția 
BOOSTER. Dacă este apăsată 
împreună cu , se 
activează funcția BRIDGE. 

 

Nivelurile de putere de la 
cel mai jos la cel mai înalt, 
care pot fi selectate apăsând 
tastele + și -. 

 
Blocare controale: apăsat 
pentru mai mult de 2 secunde, 
blocheaza toate comenzile. 
Pentru a debloca comenzile, 
repetați operația. 

 

Creșterea puterii 
BOOSTER: puterea maximă 
de gătire. 

 

Indicarea funcției Stop & 
Go activată. 



 
Creșterea timpului de gătire a 
funcției TIMER. 

 

Indicarea căldurii reziduale 

 Descreșterea timpului de gătire 
a funcției TIMER. 

 

Funcție pentru pornirea 
automată a gătitului. 

 
Funcția STOP și GO 
(PORNIRE)  

Funcția Bridge este activă 
(min Ø230mm). 

 

Acesta stabilește un nivel 
personalizat de putere pentru 
fiecare zonă pentru a: începe 
gătitul, continua gătitul, 
termina gătitul, menține caldă 
mâncarea. 

 

Vasul de gătit nu este pe 
plită sau nu este potrivit ca 
material și dimensiune (min 
Ø120mm). 

 

Funcția de păstrare a mâncării 
calde: permite selectarea a 3 
niveluri de putere pentru a 
menține felurile de mâncare 
calde. 

  

Funcția de blocare controale 
este activată. 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA PLITEI DE GĂTIT 

Când este activată o zonă de gătit, baza vasului de gătit se încălzește. Zona de gătit se încălzește 
numai datorită căldurii oferite de vasul de gătit. Suprafața de gătit detectează automat mărimea 
vasului de gătit. Puterea de încălzire trebuie să fie aleasă pe baza a ceea ce va fi gătit. 
Mai jos găsiți un scurt tabel: 
 
SETAREA ZONELOR DE GĂTIT 
1-2 Topire 

Încălzire  
Sosuri, unt, ciocolată, gelatină 
Mâncăruri semi-preparate 

2-3 Amestecare cu telul 
Dezghețare  

Orez, budincă și feluri de mâncare gătite 
Legume, pește, alimente congelate 

3-4 Aburi  Legume, pește, carte 
4-5 Fierbere  Cartofi fierți, supe, paste făinoase 

Legume proaspete 
6-7 Gătit la foc mic Carne, ficat, ouă, cârnați 

Gulaș, ruladă, drob 
7-8 Gătit 

Prăjit  
Cartofi, gogoși, prăjituri 

9 Prăjit, fierbere  Fripturi, omelete 
Fierbere 

P Prăjit, fierbere Fierbere cantități mai de apă 



Observație: timpul de încălzire al plitelor de gătit este mai scurt decât mașinilor de gătit cu gaz. 

 

FUNCȚII DE BAZĂ 

Consultați tabelul modelului corespunzător din pagina anterioară. 

FUNCȚIA BRIDGE 

Această funcție permite ca zonele de gătit 1-2 și / sau 3-4 să funcționeze în același timp. 

Pentru a activa: 

- porniți plita de gătit; 

Pentru modelul ”90” apăsați simultan simbolurile  

- simbolul va fi afișat pe display pe partea din față a zonei de gătit; 

- pentru a seta puterea, apăsați tastele + și -. 

Pentru modelul ”90 Premium” apăsați simultan simbolurile  

- simbolul va fi afișat pe display pe partea din spate a zonei de gătit; 

- setați puterea cu ajutorul glisorului aflat în partea din față a zonei de gătit. 

DEZACTIVAREA FUNCȚIEI BRIDGE 

Pentru modelul ”90” apăsați simultan simbolurile  

Pentru modelul ”90 Premium” apăsați simultan simbolurile  

 

FUNCȚIA BOOSTER  

Funcția Booster crește puterea, astfel încât cantitățile mari să poată fi încălzite repede (de ex. apa 
pentru a găti paste făinoase). 
Această creștere a puterii este activată pentru max. 10 minute. 

Pentru modelul ”90” 
- porniți plita de gătit; 
- selectați zona de gătit; 



- apăsați tasta (+) până la afișarea simbolului în partea din spate a zonei de gătit. 
 

Pentru modelul ”90 Premium” 
- porniți plita de gătit; 

- atingeți glisorul pentru a aduce puterea la  nivelul  și apoi tasta (+). 

- La încheierea modului de funcționare BOOSTER, puterea este automat redusă la . 
 

FUNCȚIA PĂSTRARE LA CALD  

Pentru modelul ”90” 
42° C – Menținerea temperaturii felurilor de mâncare gătite: 
Porniți plita; 
Selectați zona de gătit; 

Atingeți tasta (+): simbolul afișat este . 
 

Pentru modelul ”90 Premium” 
Porniți plita; 

Atingeți tasta  corespunzătoare zonei de gătit în cauză și selectați unul dintre cele 3 nivele de 
temperatură: 

42° C – Menținerea temperaturii mâncărurilor gătite ; 

70° C – continuare gătit ; 

94° C – fierbere ; 
 

Oprirea plitei de gătit 
Pentru a dezactiva zona de gătit: 
Atingeți tasta (-) până când se afișează 0 pe ecranul zonei de gătit. 

Dacă zona de gătit este încă prea caldă, se specifică căldura reziduală . 
 
Pentru a opri plita 

Atingeți tasta : toate zonele de gătit sunt dezactivate. 



Pe afișajul zonelor de gătit care sunt încă prea calde, simbolul afișat este . 

Nu atingeți zonele de gătit până când indicatorul luminos nu se aprinde. 
 

FUNCȚIONARE TIMER ȘI OPRIRE AUTOMATĂ 

Timerul are două funcții: 
1 – TIMER; 
2 – OPRIRE AUTOMATĂ a uneia sau mai multor zone de gătit. 
Este posibil să setați timpul până la 99 de minute. 
După epuizarea timpului setat, pe ecran se afișează ora 00 și este activată o avertizare sonoră 
care poate fi dezactivată prin apăsarea tastelor (+) sau (-). 

 

TIMER 
Timerul poate fi utilizat cu plita pornită sau oprită. 
 
Pentru a seta: 
1. Apăsați simultan tastele (+) și (-).  

(pentru versiunea Full Power simbolul luminos este aprins); 
2. Setați timpul dorit apăsând tastele (+) și (-). 
Timerul începe să meargă. 
Pentru a modifica timpul, repetați procedura de la punctul 1. 
 
Pentru a anula timerul: 
1. Apăsați simultan tastele (+) și (-). 

(pentru versiunea Full Power simbolul luminos este aprins); 
2. Apăsați tasta (-) pentru a reveni la ora 00. 

 
OPRIRE AUTOMATĂ 
Pentru funcția de oprire automată: 
1 - porniți plita; 
2 - selectați zona de gătit; 
3 - selectați nivelul; 
4 - setați timerul conform descrierii de mai sus. 
Pentru a seta oprirea automată pentru o altă zonă de gătit, repetați procedura de la punctul 2. 
Funcțiile TIMER și OPRIRE AUTOMATĂ pot fi utilizate simultan. 
 

 



FUNCȚII ADIȚIONALE 

Pentru modelul ”90 Premium” 

STOP ȘI GO 
Această funcție permite oprirea temporară a procesului de gătit și revenirea ulterioară la aceleași 
setări. 

Pentru activare apăsați tasta  . 
Dacă funcția nu este dezactivată în 10 minute, plita se oprește. 

Pentru dezactivare atingeți tasta  și în termen de 5 secunde trageți complet glisorul spre 
dreapta. 

 
PROGRAMAREA AUTOMATĂ A PREPARĂRII MÂNCĂRURILOR 

Această funcție permite accelerarea procesului de preparare a mâncărurilor. 
Procedura este următoarea: 
1 – porniți plita 

2 – atingeți pentru mai mult de 2 secunde nivelul dorit de gătit: pe display se va afișa nivelul 

dorit de preparare . 
Pentru o anumită perioadă, zona de preparare a mâncărurilor va funcționa la puterea maximă 
pentru a ajunge la nivelul setat. 
Pentru a dezactiva funcția: apăsați din nou simbolul . 
 
FUNCȚIA DE REVENIRE LA SETĂRILE INIȚIALE 
După oprirea plitei, este posibilă restaurarea ultimelor setări selectate: 
- setarea în cazul tuturor zonelor de gătit (puterea). 
- minutele și secundele timer-ului pentru zonele de gătit programate. 
- programarea automată a pregătirii mâncărurilor. 
Procedura de restaurare este următoarea: 
- porniți plita. 

- în timp de 6 secunde apăsați tasta . 
Setările anterioare sunt restabilite. 

FUNCȚIA BUCĂTAR  

Permite pentru fiecare zonă de gătit setarea puterii prestabilite pentru fiecare etapă de gătire. 
Zona 4: nivelul de putere 9. Începeți prepararea mâncării. 
Zona 3: nivelul de putere 6. Continuarea preparării mâncării. 
Zona 2: nivelul de putere 3. Terminarea preparării mâncării. 
Zona 1: nivelul de putere 1. Menținerea la cald a mâncării. 



RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE AVARII 

Plita sau zonele de gătit nu se aprind: 
- Plita nu este conectată la rețeaua electrică. 
- Siguranța de protecție este deconectată. 
- Verificați starea unității. 
- Tastele sunt acoperite cu apă sau grăsime. 
- Tastele sunt acoperite de obiecte. 

Este afișat simbolul  
- Nu există niciu vas pe zona de gătit. 
- Vasul de gătit utilizat nu este compatibil cu plita. 
- Diametrul bazei vasului de gătit este prea mic în comparație cu zona de gătit. 

Este afișat simbolul [E]: 
- Deconectați și conectați plita. 
- Contactați centrul de asistență tehnică. 

Una dintre zone sau întreaga plită se oprește: 
- Sistemul de supraîncălzire a siguranței este activ; 
- Plita sau o zonă de gătit rămâne aprinsă prea mult timp; 
- Sunt acoperite una sau mai multe taste; 
- Unul dintre vasele de gătit este gol și baza este supraîncălzită. 

Ventilatorul continuă să funcționeze după oprirea plitei de gătit: 
- Nu este o defecțiune: ventilatorul continuă să protejeze unitatea electronică a aparatului. 
- Ventilatorul se oprește automat. 

Este afișat simbolul [E2] sau [E H]: 
- Plita se supraîncălzește; lăsați-o să se răcească și apoi porniți-o din nou. 

Este afișat simbolul [E6]: 
- Rețea electrică estedefectuoasă. Verificați tensiunea și frecvența rețelei. 

Este afișat simbolul [E8]: 
- Admisia aerului ventilatorului este înfundată. Curățați-o. 

 
INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 

 

ATENȚIE! 

Pentru curățare, nu folosiți niciodată un echipament cu aburi. 
Înainte de curățarea plitei, asigurați-vă că aceasta se află la temperatura camerei. 
Curățați întotdeauna plita după fiecare utilizare cu un detergent specific pentru piroceram. 
Nu utilizați produse care conțin: 
- agenți corozivi (sodă, acizi, amoniac). 
- agenți abrazivi (praf sau pastă). 
Nu utilizați obiecte ascuțite sau abrazive. 



După curățare, ștergeți plita cu o cârpă moale. 
Dacă plita este încorporată peste un cuptor sau într-o bucătărie electrică prevăzută cu un sistem 
pirolitic, nu îl utilizați în timp ce curățarea pirolitică este în curs, deoarece protecția la 
supraîncălzire a plitei poate fi activată (vezi capitolul corespunzător). 
 

ELIMINAREA PRODUSULUI LA SFÂRȘITUL VIEȚII SALE UTILE 

Coșul de gunoi barat prezent pe unitate înseamnă că produsul face parte din clasa 
DEEE, și anume ”Deșeuri de echipamente electrice și electronice”, în consecință, nu trebuie să 
fie eliminate împreună cu deșeurile obișnuite nesortate (de exemplu, împreună cu ”deșeuri 
menajere mixte”), ci trebuie să eliminate separat, astfel încât să poată fi supuse unei procesări 
specifice pentru reutilizare sau unui tratament specific. Prin eliminarea acestui produs în mod 
corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, 
permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura 
economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Eliminarea ilegală a 
produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de 
reglementările în vigoare. 

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE 

Directiva DEEE UE a fost pusă în aplicare în mod diferit în fiecare țară, în consecință, dacă 
doriți să eliminați acest aparat vă sugerăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul 
pentru a afla metoda corectă de eliminare. 

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE EXTRA-UNIUNII EUROPENE 

Simbolul coșul de gunoi barat este valabil numai în Uniunea Europeană: dacă doriți să eliminați 
acest aparat în alte țări, vă sugerăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla 
metoda corectă de eliminare. 

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări echipamentelor în orice moment și 
fără o notificare prealabilă. Imprimarea, traducerea și reproducerea, chiar și parțială, a acestui 
manual sunt legate de autorizația producătorului. 
Informațiile tehnice, reprezentările grafice și specificațiile din acest manual sunt cu titlu 
informativ și nu pot fi divulgate. 
Acest manual este scris în limba italiană. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele 
erori de transcriere sau de traducere. 
 


