
 
 

INSTRUCTIUNI SI SFATURI PENTRU 
UTILIZAREA, INSTALAREA SI 

INTRETINEREA PLITELOR 
INCORPORABILE MIXTE ȘI PE GAZ 

 ER 60 4G AI AL CI / HF LUX 60 4G Al AL CI / FQ6TC

Stimate client,  
Va multumim ca ati achizitionat unul din produsele noastre. 
Suntem siguri ca acest aparat nou, modern, functional si practic, fabricat din materiale de cea mai 
inalta calitate, va corespunde perfect nevoilor dvs.  
Acest aparat este usor de utilizat. Este totusi important sa cititi cu atentie instructiunile din acest 
manual pentru a obtine cele mai bune rezultate. 
Aceste informatii sunt valabile doar pentru tarile de destinatie, ale caror simboluri de 

identificare sunt indicate pe coperta manualului de instructiuni si pe aparatul in sine. 

Producatorul nu va fi considerat responsabil pentru pagubele sau ranirile provocate de 

instalarea sau utilizarea incorecta a aparatului. 

 
 

 
Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru inexactitatile din acest manual cauzate de 
erorile de tiparire si de transcriere; schitele din figuri sunt doar orientative. Producatorul isi 
rezerva de asemenea dreptul de a efectua orice modificari ale produselor care sunt considerate 
necesare sau utile, de asemenea in interesul utilizatorului, fara a afecta principalele functii de 
siguranta ale produselor in sine. 
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DESCRIEREA PLITELOR 

 

 
 
1 Arzator rapid pe gaz                                                        de 3000 W 
2. Arzator semirapid pe gaz                                               de 1750 W 
3 Arzator auxiliar pe gaz                                                    de 1000 W 
4 Suport pentru recipient din otel emailat pentru arzator rapid 
5 Suport pentru recipient din otel emailat pentru arzator semirapid 
6 Suport pentru recipient din otel emailat pentru arzator auxiliar 
8 Buton control arzator nr.1 
9 Buton control arzator nr.2 (stanga) 
10 Buton control arzator nr.2 (dreapta) 
11 Buton control arzator nr.3 (spate) 
12 Buton control plita electrica nr.3 (fata) 
13 Plita electrica diametrul 145 mm                                       1500 W 
14 Buton de control aprindere plita electrica 
15. Arzator ultrarapid pe gaz de                                             3600 W 
16. Suport din otel emailapt pentru arzatorul ultrarapid 
Atentie: acest dispozitiv a fost fabricat doar pentru uz casnic si individual 
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UTILIZARE 
 
 

1) ARZATOARE 
ARZATOARE 
Pe panoul frontal este imprimata o diagrama deasupra 
fiecarui buton. Aceasta diagrama indica arzatorul caruia 
ii corespunde butonul respectiv. Dupa ce ati pornit 
alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei de gaz, 
aprindeti arzatoarele astfel: 
- Aprindere manuala 
Apasati si intoarceti butonul corespunzator arzatorului 
dorit in sens invers acelor ceasornicului pana cand 
ajunge in pozitia maxima (flama mare fig.1), apoi duceti 
un chibrit langa arzator. 
- Aprindere electrica 
Apasati si intoarceti butonul corespunzator arzatorului 
dorit in sens invers acelor ceasornicului pana cand 
ajunge in pozitia maxima (flama mare fig.1), apoi luati 
degetul si atingeti butonulde aprindere. 
- Aprindere electrica automata 
Apasati si intoarceti butonul corespunzator arzatorului 
dorit in sens invers acelor ceasornicului pana cand 
ajunge in pozitia maxima (flama mare fig.1), apoi luati 
degetul. 
- Aprindeti arzatoarele echipate cu un dispozitiv de 
protectie a flacarei 
Butoanele arzatoarelor sunt echipate cu un dispozitiv de 
protectie 
a flacarei care trebuie intors in sens invers acelor 
ceasornicului 
pana cand ajung in pozitia maxima (flara mare fig.1) si 
ajung la un punct de oprire. Luati degetul de pe butonul 
respectiv si repetati operatia de mai sus. Tineti butonul 
apasat timp de 10 secunde dupa ce 
arzatorul s-a aprins. 
CUM SA UTILIZATI ARZATOARELE 
Trebuie sa retineti urmatoarele indicatii pentru a dobandi o eficienta 
maxima cu un consum redus de gaz: 
-Utilizati tigai adecvate pentru fiecare arzator (consultati 
urmatorul tabel si fig.2) 
 

- Dupa ce recipientul incepe sa fiarba reglati 
butonul intr-o pozitie mai inferioara 
(flacara mai mica fig.1). 
-Asezati intotdeauna un capac per ecipient. 
- Utilizati recipient cu baza plata. 
- Arzatoare Nivel putere Recipient cm 
Ultra rapid      3600            24-26 
Rapid              3000            20-22 
Semirapid       1750            16-18 
Auxiliar          1000            10-14 
 
AVERTIZARI 
Arzatoarele cu sistem de protectie a flacarei 

pot fi aprinse doar cand butonul a fost reglat 

in pozitia Full on(flacara mare fig.1) 

- Puteti utiliza chibritele pentru 

aprinderea arzatoarelor in cazul unei 

pane de curent. 

- Nu lasati aparatul nesupravegheat cand 

utilizati arzatoarele. Asigurati-va ca nu se 

afla copii in preajma. Asigurati-va ca manerele 

recipientelor sunt pozitionate corect 

si verificati preparatele care necesita 

ulei si grasime deoarece aceste 

produse sunt usor inflamabile. 

Nu utilizati aerosoli in preajma 

aparatului cand acesta este in functiune 

- Daca plita incorporata are un capac, orice 

mancare care a curs trebuie 

indepartata imediat inainte de 

deschiderea capacului. Daca plita 

are un capac din sticla acesta se poate 

aburi cand plita se incalzeste. Opriti 

intotdeauna arzatoarele inainte de 

inchiderea capacului. 

-Avertizare: Recipientele nu trebuie 

sa depaseasca marginile plitei 

 
 
 



 
 

UTILIZARE 
Observatii: 

Utilizarea unei plite gaz favorizeaza producerea caldurii si umiditatii in incaperea in care 

aceasta este instalata. Din acest motiv, incaperea trebuie sa fie bine aerisita, avand grija ca 

deschiderile prin care patrunde aerul in incapere sa nu fie blocate (fig. 3) si activand 

dispozitivele de aerisire mecanice (hote aspirante sau ventilator electric fig. 4 si fig. 5). 

Utilizarea intensa sau prelungita a plitei poate necesita o aerisire suplimentara. Acest lucru 

poate fi obtinut prin deschiderea unei ferestre sau marind puterea sistemului de evacuare 

mecanica daca este instalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)ORIFICIU DE AER: VEDETI CAPITOLUL INSTALAREA (PARAGRAFELE 6 SI 7) 
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UTILIZARE 

 
2) CUM SE UTILIZEAZA PLITELE ELECTRICE 

Plitele mixte pot fi echipate cu o plita electrica normala sau rapida. Aceasta este controlata de 
comutatoarele care au pozitii diferite (vedeti fig. 6) si se porneste prin rotinrea butonului in 
dreptul setarii dorite. Diagrama imprimata a circuitului se afla deasupra fiecarui buton pe panoul 
de control. Aceasta diagrama indica butonul corespunzator fiecărei plite electrice (vedeti fig. 6). 
Un indicator luminos de avertizare rosu se va aprinde pentru a indica ca plita functioneaza. Mai 
jos este prezentat un tabel pur indicativ pentru valorile de reglare. 
PLITA NORMALA 
SAU RAPIDA 

INTENSITATEA 
CALDURII 

PROCESELE POSIBILE DE COACERE 

0 Oprit  
1 Slab Pentru topirea untului, ciocolatei, etc..Pentru 

incalzirea cantitatilor mici de lichid. 
2 Redus Pentru incalzirea cantitatilor mari de lichid. 

Pentru prepararea cremelor si sosurilor care 
necesita durate lungi si reduse de preparare. 

3 Incet Pentru dezghetarea preparatelor si prepararea 
tocanitelor, incalzirea pana la punctul de fierbere 
sau inabusire. 

4 Mediu Pentru a incalzi preparate pana la punctul de 
fierbere. Pentru a rumeni portiile de carne si 
peste. 

5 Puternic Pentru escalop si fripturi. Pentru inabusirea 
cantitatilor mari de preparate. 

6 Ridicat Pentru fierberea cantitatilor mari de lichid. Pentru 
prajire. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

UTILIZARE 
AVERTIZARI: 

Atunci cand plita este pornita pentru prima oara, sau daca a ramas neutilizata pe o durata mai 

lunga, trebuie sa fie uscata timp de 30 de minute sau sa o porniti in pozitia nr. 2. Acest lucru 

va elimina orice umezeala care ar fi putut fi absorbita de materialul izolator. 

Pentru a utiliza corect plita, urmariti retineti: 

- Porniti alimentarea electrica doar dupa ce asezati un vas pe zona de preparare. 

- Utilizati vase cu baza plata si solida (vedeti fig. 7) 

- Utilizati vase cu acelasi diametru ca al zonelor de preparare. 

- Stergeti baza vasului inainte de a-l aseza pe zonele de preparare. 

- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat. In timpul utilizarii zonelor de preparare, tineti 

copiii departe de plita fierbinte. Aveti grija ca manerele vaselor sa fie pozitionate corect spre 

interior. Retineti ca grasimea si uleiul supraincalzite pot produce flacari. 

- Zonele de preparare vor ramane calde dupa utilizare; nu lasati obiecte pe zonele de 

preparare si nu le atingeti cu mainile pentru a evita arsurile, pana cand se va stinge 

indicatorul luminos. 

- Deconectati imediat aparatul de la sursa de alimentare de indata ce sesizati fisuri pe 

suprafetele plitei. 

- Avertizare: recipientele nu trebuie sa treaca de marginea plitei? 

AVERTIZARE: Dispozitivul si piesele accesibile se incalzesc in timpul functionarii. Atingerea 

elementelor de incalzire trebuie evitata. Copii sub 8 ani trebuie tinuti la distanta daca nu pot fi 

monitorizati in continuu. 

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii peste 8 ani, copii cu capacitati fizice, auditive sau 

mentale sau oameni cu lipsa de experienta sau lipsa de cunostinte; atata timp cat acestia sunt 

controlati sau se asigura evitarea pericolelor. Copii nu trebuie sa intre in contact cu 

dispozitivul. Curatarea si mentenanta nu trebuie efectuate de copii fara supraveghere. 

AVERTIZARE: Operatiunile de curatare efectuate asupra cuptorului cu neglijenta fara 

grasime sau ulei pot fi periculoase si se pot inflama. 

Nu incercati NICIODATA sa stingeti focul cu apă, deconectati aparatul de la sursa de 

alimentare si apoi acoperiti flacara cu un capac sau cu o patura extinctoare. 

AVERTIZARE: Pericol de incendiu: Nu depozitati materialul pe suprafata de coacere. 

AVERTIZARE: Daca suprafata este fisurata, deconectati circuitul aparatul pentru a evita 

riscul de scurtcircuitare. 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

CURATARE 
 

IMPORTANT: 

Deconectati intotdeauna aparatul de la 

retelele . 

de gaz si electricitate inainte de a efectua 

orice operatiune de curatare 

2) PLITA 
Spalati periodic plita, suportul din otel emailat 
pentru recipiente, capacele emailate ale 
arzatorului C” si capetele arzatoarelor “M” 
(vezi fig. 8 ) cu apa calduta si sapun. Urmand 
aceste indicatii, toate componentele trebuie 
bine clatite si uscate. Nu le spalati cat inca sunt 
calde si nu utilizati praf de curatat 
abraziv.Evitati contactul indelungat al 
suprafetelor emailate cu substante ca otet, 
cafea, lapte, apa sarata, suc de lamaie sau de 
rosii. 
ATENTIONARI: 

Inainte de a monta componentele la loc, 

respectati urmatoarele instructiuni: 

- Asigurati-va ca orificiile capetelor 

arzatoarelor “M”(fig.8) sa nu fie infundate cu 

diverse particule. 

- Asigurati-va ca ati asezat corect capacul 

emailat al arzatorului C (fig. 8 ) pe capetele 

acestora. Trebuie sa fie bine fixate. 

- Pozitia exacta a suportului de recipiente 

este data de colturile rotunjite, care trebuie 

asezate spre marginea laterala a plitei. 

- Nu fortati butoanele daca aveti dificultati la 

deschidere sau la inchidere. Contactati 

serviciul de asistenta tehnica pentru reparatii. 

- Intretineti plita in mod corect dupa utilizare, 

aplicand produsele speciale care se gasesc 

in comert. Astfel suprafata plitei se va 

mentine 

curata si stralucitoare.De asemenea, aceasta 

operatiune va preveni formarea ruginii. 

- Nu utilizati jetul de abur pentru curatarea 

aparatului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTALAREA 
INFORMATII TEHNICE PENTRU 
INSTALATOR 

Instalarea, reglarea butoanelor de control 

si intretinerea trebuie efectuate numai de 

catre un mecanic calificat. 

Instalarea incorecta poate cauza daune 

oamenilor, animalelor sau proprietatii, pentru 

care producatorul nu va putea fi tras 

la raspundere. 

Pe durata de functionare a sistemului plitei, 

dispozitivele de protectie sau reglare automate 

ale acesteia pot fi modificate numai de 

producator sau de dealerii autorizati. 

4) INSTALAREA PLITEI 
Asigurati-va ca aparatul este in stare buna dupa 
ce ati indepartat toate ambalajele, inclusiv cele 
care invelesc componentele nemontate. Daca 
aveti indoieli, nu utilizati aparatul si contactati 
personalul calificat. 
Nu lasati ambalajele (carton, pungi, spuma 

de polistiren, cuie etc.) la indemana copiilor 

deoarece acestea sunt potentiale surse 

de pericol. 

Masuratorile orificiilor realizate in paartea de 
sus a mobilierului modular in care va fi 
instalata plita sunt indicate in cele doua fig. 9. 
Respectati intotdeauna dimensiunile indicate 
pentru orificiul in care va fi incastrata plita 
(vezi fig. 10). 
Aparatul se incadreaza in clasa 3 si de 

aceea se afla sub incidenta tuturor 

prevederilor stabilite de regulamentele privind 

acest tip de aparate. 

5) FIXAREA PLITEI 
Plita este prevazuta cu un sigiliu special care 
impiedica infiltrarea lichidelor in mobilier. 
Pentru a monta corect acest sigiliu, urmati cu 
strictete urmatoarele instructiuni: 
- Indepartati sigiliile de pe garnitura, 
asigurandu-va ca protectia transparenta este 
inca aderenta la sigiliu. 
- Rasturnati plita si asezati corect sigiliul “E” 
(fig. 11) chiar sub marginea plitei, in asa fel 
incat partea exterioara a sigiliului se muleaza 
perfect pe suprafata marginii exterioare a plitei. 
Capetele benzilor trebuie sa se lipeasca, fara a 
se suprapune. 
- Fixati sigiliul de plita in mod sigur si 
uniform, apasandu-l cu degetele  si indepartati 
folia de protectie de pe sigiliu si asezati plita in 
orificiul incorporabil. 
- Peretii eventuali (stanga sau dreapta) care 
depasesc suprafata de lucru in inaltime trebuie 
sa fie la o distanta minima de taietura, asa cum 
este mentionat atat in tabel cat si in schema. 
-Pentru a evita atingerea accidental cu fundul 
supraîncălzit in timpul functionarii este necesar 
sa asezat o insertie din lemn, fixate in suruburi 
la o distanta minina de 50 mm de partea 
superioara (vedeti fig. 12). 

 



 
 

INSTALAREA 
 

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE IMPORTANTE 

 

Instalatorul trebuie sa tina cont de faptul ca inaltimea peretilor laterali nu trebuie sa 

depaseasca inaltimea plitei in sine. Mai mult, peretele din spate, suprafetele care 

inconjoara si se afla in apropierea plitei trebuie sa fie rezistente la temperaturi de peste 65 

K.  

Adezivul folosit pentru lipirea plasticului stratificat la dulap trebuie sa fie rezistent la 

temperaturi de peste  150° C altfel plasticul se poate dezlipi.  

Plita trebuie instalata in concordanta cu prevederile in vigoare. 

Aceasta plita nu este conectata la un mecanism de eliminare a fumurilor rezultate din 

combustie. Aceasta trebuie astfel conectata in conformitate cu standardele de instalare 

mentionate mai sus. Trebuie acordata o atentie deosebita urmatoarelor prevederi 

referitoare la ventilatie si aerisire. 

 

6) AERISIREA INCAPERII 
Pentru a asigura o functionare corecta a plitei, este important ca incaperea in care aceasta a 
fost instalata sa fie in permanenta aerisita. Cantitatea necesara de aer este cea pentru 
combustia normala a gazului si aerisirea incaperii respective, al carei volum nu trebuie sa fie 
mai mic decat 20 m3. Aerul trebuie sa patrunda direct prin orificiile permanente din peretii 
incaperii. Acestea trebuie sa permita evacuarea fumului in exterior si trebuie sa aiba o 
sectiune de cel putin 100 cm2 (vezi fig. 3). Deschiderile trebuie construite astfel incat sa nu 
poata fi blocata circularea aerului. Aerisirea indirecta prin extractia aerului din incaperi 
alaturate este permisa doar in stricta concordanta cu prevederile in vigoare. 
 
7) AMPLASAREA SI AERISIREA 
Fumurile rezultate din combustie in cazul masinilor de gatit pe gaz trebuie sa fie evacuate 
prin hote. Acestea trebuie conectate la conducte, horn sau direct in exterior. Daca nu este 
posibila instalarea unei hote, trebuie instalat un ventilator electric pe o fereastra sau pe un  
perete cu fata spre exterior (vezi fig. 4). Acesta trebuie pus in functiune in acelasi timp cu 
plita (vezi fig. 5), respectand cu strictete specificarile prevederilor in vigoare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTALAREA 
8) CONECTAREA GAZULUI 
Inainte de a conecta aparatul, verificati daca valorile inscrise pe eticheta de pe partea de 

sub plita corespund cu cele ale alimentarii cu gaz si retelei electrice din casa. 

Pe o eticheta de pe plita sunt indicate conditiile de reglare: tipul de gaz si presiunea de 

functionare. Conexiunea gazului trebuie sa respecte standardele si prevederile in vigoare. 

 

Cand gazul este distribuit prin conducte, plita trebuie conectata la sistemul de alimentare cu 
gaz: 
- printr-o teava rigida de otel. Imbinarile acestei tevi constau din garnituri filetate care 
respecta standardele UNI – ISO 7/1. 
- Printr-o teava de cupru. Imbinarile acestei tevi trebuie sa fie reprezentate de racorduri cu 
izolari mecanice. 
- Printr-o teava flexibila fara sudura din otel inoxidabil. Lungimea acestei tevi trebuie sa fie 
de cel mult 2 metri iar garniturile de etansare trebuie sa respecte standardele. 
Cand gazul este alimentat de la butelie, plita trebuie alimentata printr-un regulator de 
presiune, conform prevederilor in vigoare si trebuie conectata: 
- Printr-o teava de cupru. Imbinarile acestei tevi trebuie sa fie reprezentate de racorduri cu 
izolari mecanice. 
- Printr-o teava flexibila fara sudura din otel inoxidabil. Lungimea acestei tevi trebuie sa fie 
de cel mult 2 metri iar garniturile de etansare trebuie sa respecte standardele. Se recomanda 
aplicarea adaptorului special la teava flexibila. Acesta poate fi gasit in magazine si faciliteaza 
conectarea filetului furtunului la regulatorul de presiune al buteliei. 
- Printr-un furtun de cauciuc care respecta standardele. Diametrul acestui furtun trebuie sa fie 
de 8 mm iar lungimea trebuie sa nu fie mai mica decat 400 mm si sa nu depaseasca 1500 
mm. Trebuie fixat ferm la filetul furtunului cu un colier de siguranta specificat de standarde. 
AVERTIZARI: 

- Retineti ca racordul de alimentare cu gaz al plitei este un niplu de 1/2 " paralel de gaz 

care respecta standardele ISO 228-1. 

- Aparatul este in conformitate cu prevederile Directivei CEE: 2009/142 referitoare la 

siguranta gazului. 

- Instalatorul trebuie sa ia in considerare ca aparatul mixt este de tipul Y. Peretele din 

spate, suprafetele adiacente si suprafetele inconjuratoare trebuie sa poata sa reziste la 

o temperatura de peste 65K. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTALAREA 
 

9) CONEXIUNEA ELECTRICA 
Conexiunile electrice ale plitei trebuie efectuate in conformitate cu prevederile si 

standardele in vigoare. 

- Inainte de a conecta aparatul verificati daca priza sau sistemul are o legare la pamant 
eficienta in concordanta cu prevederile si standardele in vigoare. Producatorul nu isi asuma 
nicio responsabilitate pentru nerespectarea acestor prevederi. 
Atunci cand aparatul este conectat la reteaua de energie electrica printr-o priza: 

-  Montati o fisa standard adecvata sarcinii indicate pe eticheta cu date tehnice de pe cablul 
de alimentare. Montati firele conform indicatiilor din fig. 15, respectand urmatoarele 
corespondente: 
 
Litera L (faza) = firul maro; 

Litera N (nul) = firul albastru; 

Simbol punere la pamant = firul verde – galben. 

-  Cablul de alimentare cu energie electrica trebuie pozitionat astfel incat sa nu atinga o 
temperatura de peste 75 K in nicio portiune a acestuia. 

-  Nu folositi reductii, adaptori pentru derivatii pentru conexiune deoarece acestea pot cre 
contacte false si pot provoca supraincalziri periculoase. 
Atunci cand aparatul este conectat direct la sursa de alimentare: 
- Instalati un intrerupator omnipolar intre aparat si sursa de alimentare. Acest intrerupator trebuie 
sa corespunda nivelului aparatului si deschiderea dintre contacte trebuie sa fie de cel putin 3 mm. 
- Cablul impamantat nu trebuie intrerupt de comutator. 
- Conexiunea electrica poate fi protejata si de un intrerupator diferential. 
Instalatorii sunt sfatuiti sa conectele cablul de impamantare galben verzui de un sistem eficient 
de impamantare. 
 
AVERTIZARI 
Instalatorul trebuie sa isi aminteasca ca plita mixta este tipul Y. Panoul din spate si 
suprafetele inconjuratoare trebuie sa reziste la temperaturi peste 65 K. Toate produsele 
noastre sunt create si produse conform standardelor Europene 
EN 60 335-1 si EN 60 335-6 si a amendamentelor respective. 
Produsul respecta prevederile urmatoarelor directive CEE: 
- 2004/108/EC referitoare la compatibilitatea electromagnetica; 
- CEE 2006/95 referitoare la securitatea electrica. 
 

  



 
 

 
REGLARI 

Deconectati intotdeauna plita de la reteaua de electricitate inainte de a incepe orice 
operatiune de reglare. Toate sigiliile trebuie inlocuite de un tehnician la finalul 
operatiunilor de reglare. Arzatoarele noastre nu necesita o aerisire prealabila. 
 
10) ROBINETE 
Reglarea ”nivelului redus” 

- Porniti arzatorul si rotiti butonul relativ in pozitia ”nivel redus” 9flacara mica, fig.1). 
- Inlaturati butonul ”M” (fig. 14 a/b) al robinetului prin simpla apasare. 
- Introduceti o surubelnita ”D” in orificiul ”C” (fig. 14a/b) si rotiti surubul de admisie la 

stanga sau la dreapta pana cand flacara arzatorului a fost reglata la ”nivel redus”. 
Verificati daca flacara nu se stinge atunci cand butonul este oprit rapid de la ”nivel maxim” 
la ”nivel redus”. 
Surubul trebuie blocat cand arzatoarele functioneaza cu G30 sau G31 (rotiti in sens 
invers acelor ceasornicului). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVERSIA 
11) INLOCUIREA INJECTOARELOR 
Arzatoarele pot fi adaptate la diferite tipuri de gaz prin montarea injectoarelor adecvate 
pentru tipul de gaz respectiv. Pentru a efectua aceasta operatiune, mai intai indepartati partea 
superioara a arzatoarelor folosind o cheie "B". Apoi desurubati injectorul "A" (vezi fig. 16) si 
montati un injector adecvat tipului de gaz in locul acestuia. 

 Se recomanda fixarea stransa a injectorului 
Dupa inlocuirea injectoarelor, arzatoarele trebuie reglate conform indicatiilor de la 

paragraful 10. Tehnicianul trebuie sa monteze din nou orice garnitura de etansare la 

mecanismele de reglaj si de pre-reglaj si sa fixeze pe plita eticheta corespunzatoare noului 

tip de gaz in locul celei existente. Eticheta este furnizata in pachetul care contine 

injectoarele de schimb. 

In tabelul cu valori nominale sunt prezentate si aportul de caldura al arzatoarelor, diametrul 
injectoarelor si presiunile de lucru ale diverselor tipuri de gaz. 

 
 

POZITIA ARZATOARELOR PE PLITA 

 
ALTE PIETE 

 
 

BURNERS GAS NORMAL 
PRESSURE 
mbar 

NORMAL 
RATE 

INJECTOR 
DIAMETER 

NOMINAL 
HEAT INPUT (W) 

N° DESCRIPTION   g/h l/h 1/100 mm MIN. MAX. 
1 RAPID G30- BUTANE 

G31 - PROPANE 
G20 – NATURAL 

  

30 
30 
20 

 

218 
214 

 
 
286 

85
85
117Y 

 

750 
750 
750  

3000 
3000 
3000 

 
2 SEMIRAPID G30- BUTANE G31 - PROPANE G20 – NATURAL 

  

30 30 20 
 

127 125 
 
 167 

68 68 98 Z 
 

500 500 500 
 

1750 1750 1750 
 3 AUXILIARY G30- BUTANE 

G31 - PROPANE 
G20 – NATURAL 

 

30 
30 
20 

 

73 
71 

 
 
95 

51
51
72 X  

400 
400 
400  

1000 
1000 
1000 

 
    

4      ULTRA RAPID G30- BUTANE 
G31 - PROPANE 
G20 – NATURAL 

 

30 
30 
20 

 

224 
239 

 
 
314 

90
90
132 K 

 

830
      830
    1250 

3350 
3350 
3600 

 



 
 

DEPANARE 
Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrica si gaz inate de 

a efectua orice operatiune de depanare. 

12) INLOCUIREA COMPONENTELOR PLITEI 
 
Pentru a înlocui componentele din interiorul plitei, scoateti mai intai plita, suruburile in V de pe 
arzatoare si piesa T (vedeti fig. 16). 
Dupa ce ati efectuat operatiunile de mai sus, arzatoarele puteți inlocui arzatoarele (fig.17) 
robinetii (fig.18) și componentele electrice. 
Este recomandat sa schimbati sigiliul D oricand robinetul este inlocuit pentru a asigura o 
etanseitate perfecta. 
 

Ungerea robinetilor (vedeti fig. 20-21) 

Daca un robinet este prea rigid pentru a functiona trebuie sa fie uns imediat in conformitate cu 
urmatoarele instructiuni: 
-indepartati robinetul 
-curatati conul si carcasa utilizand o laveta inmuiata in diluant. 
-ungeti usor conul cu vaselina 
-fixati conul la loc, utilizati-l de cateva ori si apoi scoateti-l din nou. Eliminati orice grasime in 
exces si verificati daca conductele de gaz nu sunt infundate. 
- Fixati toate componentele, respectand ordinea inversa. 
- testul de inchidere trebuie efectuat cu un lichid spumant. Utilizarea flacarii este interzisa. 
Pentru a facilita sarcina de depanare a tehnicianului mai jos aveti un tabel cu tipurile si sectiunile 
cablurilor si valorile componenteleor electrice. 
Indepartati suruburile si butoanele indicate cu litera V care conecteaza arzatoarele. Dupa 
indepartarea suruburilor de jos de pe carcasa Y, puteti inlocui componentele electrice. Cupele 
sunt conectate de sticla cu silicon. Nu le indepartati. 

 
 

  
 



 
 

 
 

DEPANARE 
TIPURI DE CABLURI SI SECTIUNI 

 
TIPUL PLITEI TIPUL CABLULUI MONOFAZIC  

ALIMENTARE CU 
CURENT 

Plita pe gaz H05 RR – F Sectiunea 3 x 0.75 mm² 
Plita mixta cu 1 plita electrica 

rapida (1500 W) 
H05 RR – F Sectiunea 3 x 1 mm² 

   
 

 
ATENTIE!!! 

Daca inlocuiti cablul de alimentare electrica, instalatorul trebuie sa lase firul de impamantare 

mai lung decat conductoarele de faza (fig. 22) si sa respecte recomandarile indicate in 

paragraful 9. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DATELE TEHNICE DE PE PLACUTA CU DATE 

 
4 ARZATOARE 
 
CATEGORIA = II 2h3B/P 
 
G30 BUTAN = 30 mbar 
G31 PROPAN = 37 mbar 
G20 NATURAL = 20 mbar 
 
Debit tot. nom. gaz = 7.5 kW 
Debit tot. nom. LPG = 
545g/oră 
 
Tensiune = 230-240 V 
Frecvență 50 Hz 

5 ARZATOARE CU UR 
CENTRAL 
 
CATEGORIA = II 2h3B/P 
 
G30 BUTAN = 30 mbar 
G31 PROPAN = 37 mbar 
G20 NATURAL = 20 mbar 
 
Debit tot. nom. gaz = 8.6 kW 
Debit tot. nom. LPG = 
625g/oră 
 
Tensiune = 230-240 V 
Frecvență 50 Hz  

3 ARZATOARE+1 PLITA 
ELECTRICA RAPIDA 
 
CATEGORIA = II 2h3B/P 
 
G30 BUTAN = 30 mbar 
G31 PROPAN = 37 mbar 
G20 NATURAL = 20 mbar 
 
Debit tot. nom. gaz = 5.75 
kW 
Debit tot. nom. LPG = 
418g/oră 
 
Tensiune = 230-240 V 
Frecvență 50 Hz 
Put. tot. nom. = 1500 W 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 




