




CAUTION
Do not turn off the power supply before device cools down completely. 
Turning off the power supply may cause damage.
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!
PROBLÉMA MEGOLDÁSI JAVASLAT 

0 1. Be van dugva a tápkábel, 
de nincs hangjelzés, az 
on/off gomb megnyomásakor 
nincs fényjelzés 

Ellen!rizze a tápkábel állapotát. 

Ellen!rizze, hogy az áramellátás megfelel!-e. 
Ellen!rizze, hogy van-e áram a lakásban. 

0 2. A készülék „bip” hangot 
ad 

Ellen!rizze, hogy a használt edény megfelel!-e. 

Ellen!rizze, hogy az edény a platni közepére lett-e 
elhelyezve.!
"##$%&'())$*!+,-.!/)!$01%.!/#23%/4!3561'&2$!78!96:%1#!%/-.,;;:$!
</-.!4(=$;;>!!

0 3. E1 hibajelzés 

Ellen!rizze, hogy túl alacsony-e a feszültség. 

Ellen!rizze, hogy a dugó jól illeszkedik-e. 

Ellen!rizze, hogy a kábel átmér!je megfelel!-e. 

0 4. E2 hibajelzés Ellen!rizze, hogy túl magas-e a feszültség. 

0 5. Hirtelen leáll a 
melegítés f!zés alatt, E5 
hibajelzés 

"##$%&'())$*!+,-.!/!4?'%.$)$5!+&61'=14#$5$!%/-.,%!6/-/=:$!
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0 6. E4 hibajelzés Ellen!rizze, hogy a termosztát megfelel!en 
m"ködik-e. 

0 7. E6 hibajelzés Ellen!rizze, hogy a melegít! egység megfelel!en 
m"ködik-e. 

0 8. (Melegen tartáskor) a 
h!mérséklet nem állandó 

Ellen!rizze, hogy az edény alja, érintkezik-e a 
f!z!lappal. Ellen!rizze, hogy a jelz!fény kigyulladt-e. 

0 9. E0 hibajelzés 
Ellen!rizze, hogy helyezett-e edényt a 
f!z!lapra. Ellen!rizze, hogy az edény 
megfelel!-e. 

0 10. E3 hibajelzés Ellen!rizze, hogy van-e folyadék az edényben. 

0 11. E7 hibajelzés Ellen!rizze, hogy az edény megfelel!en lett-e 
elhelyezve a f!z!lapon. !
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Vă mulțumim că folosiți plita cu inducție produsă de compania noastră. Pentru 
ca produsele noastre să vă servească mai bine, vă rugăm să citiți cu atenție 
manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să-l păstrați cu atenție pentru a 
facilita întreținerea ulterioară. 

1. Principul de funcționare al plitei cu inducție ----------------------------------------------- 2 

2. Părți componente ---------------------------------------------------------------------------- 2 

3. Pregătire pentru utilizare ----------------------------------------------------------------------- 2 

4. Funcții automate ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

5. Funcții ajustabile ---------------------------------------------------------------------------------- 3 

6. Funcții de protecție ------------------------------------------------------------------------------- 3 

7. Sfaturi privind siguranța---------------------------------------------------------------------------- 4 

8. Compatibilitate veselă --------------------------------------------------------------------------- 5 

9. Curățare și întreținere -----------------------------------------------------------------------6 

10. Diagnoză și remediere probleme ------------------------------------------------------ 7 



PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE 
Când alimentarea este PORNITĂ, 
curentul electric va produce un câmp 
magnetic în bobina de inducție, care 
este încorporată în mașină. De îndată 
ce liniile de forță magnetică din câmpul 
magnetic ating oala/boilerul din oțel 
aliat, va produce efectul de încălzire, 
care duce la încălzirea alimentelor din 
oală. 

PĂRȚI COMPONENTE 
 

 
 

 
 
PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE 
1. Puneți oala cu mâncare în centrul plitei. 

2. Conectați ștecherul la priza de 220 V/10 amperi. Plita este acum gata 

de utilizare. 

3. Apăsați butonul Pornit/Oprit, apoi alegeți butonul Funcție. 

 

Cablu alimentare 
Ventilator 

Panou cristal negru 

Admisie ventilator Panou de control 



4. După gătit, apăsați din nou butonul Pornit/Oprit pentru a opri 

alimentarea cu energie. Apoi scoateți ștecherul din priza electrică . 

FUNCȚIA AUTOMATĂ 

Funcția automată a plitei cu inducție include: supă, terci, lapte, ceai, funcții 

de menținere la cald, de economisire a energiei, etc., toate controlate de 

CPU-ul plitei cu inducție, depinzând de tipul de alimente. Reglarea puterii 

se face automat, iare procesul de gătit se finalizează automat. 

1. Funcția automată funcționează doar dacă vasul este corespunzător. 

Dacă fundul acestuia este subțire, funcția automată nu poate fi utilizată. 

2. Când se utilizează funcția automată, puterea plitei și cronometrul nu se 

pot ajusta. 

3. Se recomandă utilizarea cu preponderență la gătit a funcției automate. 

REGLAREA MANUALĂ 
Funcțiile reglabile ale aragazului cu inducție includ  prăjire legume, oală 

fierbinte, grătar, tocană, prăjire, cronometru, funcții presetate etc. Utilizatorii 

pot selecta de cerințele de gătit, apoi ajustează puterea și temporizatorul 

corespunzător. 

. 

1. Se recomandă utilizarea unor vase speciale pentru inducție. 

2. Acordați atenție procesului de gătit, pentru a evita accidentele. 

3. După ce alegeți modul de gătit, puteți regla cronometrul și puterea. 

4. Dacă este nevoie, verificați puterea și tensiunea. Apăsați tasta pentru a 

afișa tensiunea curentă sau puterea utilizată. 

FUNCȚIA DE PROTECȚIE 
1. Tensiune prea mica sau prea mare. Când tensiunea este mai mica de 88V 

sau mai mare de 280V aparatul nu va funcționa.  



2. Autoverificare pentru obiecte mici. Când unele produse mici din fier 

(diametrul mai mic de 8 cm), mașina nu va funcționa. 

3. Nici o oală sau materialul nu este adecvat. Dacă materialul vasului nu 

este adecvat sau dimensiunea inferioară a oalei este mică (mai puțin de 

8 cm), mașina nu va funcționa și va emite un sunet de avertizare. Când 

temperatura suprafeței plăcii este prea mare, mașina se va opri automat 

și va emite un sunet de avertizare. Plita va rămâne oprită până când se 

va răci corespunzător. 

UTILIZAREA PROGRAMELOR  

I. PANOU DE COMANDĂ 

 
II. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
1. Pornire/standby: pornire, un semnal sonor, indicatorul luminos/displayul 

digital este aprins timp de 1 secundă, apoi displayul digital afișează „----”, 
clipind pentru a intra în starea de așteptare. 

2. Pornire: apăsați butonul „pornire/oprire” în starea de așteptare, un semnal 
sonor, afișaj digital „1800 W, se intră starea implicită - funcția hot pot. 

3. Reglați putere/temperatura/timp: în modul manual (oală fierbinte/stir-
fry/gratar); apăsați tastele „plus” și „minus” pentru a regla 
puterea/temperatura/timpul. În modul automat (gătit terci/încălzit lapte/apă 
clocotită/abur/supă) se poate face temporizare, dar puterea plitei nu poate 
fi reglată 

4. Temporizare: În modul manual, apăsați butonul „cronometrare/presetare”, 
afișajul clipește pentru a afișa ora de cronometrare, inițial „0:00”, apăsați 
„plus”, „minus” pentru a regla timpul de cronometrare, apăsați pentru a 
adăuga 1 minut, apăsarea lungă setează 10 minute. Ajustabil pana la 3 
ore. După setarea, în 5 secunde, va intra automat în numărătoarea inversă 
a temporizatorului. Apăsați din nou butonul „cronometrare/întâlnire” pentru 
a anula temporizarea. 



5. Pornire declalată: În modul automat: apăsați butonul 
„cronometrare/programare”, aragazul cu inducție oprește încălzirea, 
afișajul digital clipește intermitent indicând timpul de sincronizare, inițial 
„0:00”, apăsați „plus”, „minus” ca să reglați timpul de sincronizare, apăsați 
scurt pentru a adăuga 1 minut, apăsați lung pentru a adăuga 10 minute. 
Poate fi reglat până la 24 de ore. După setarea, în 5 secunde, va intra 
automat în numărătoarea inversă a temporizatorului. Apăsați din nou 
butonul „cronometrare/întâlnire” pentru a anula cronometrarea 

6. Blocare pentru copii: apăsați lung timp de 3 secunde tasta Lock pentru a 
bloca, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a deblocaț 

7. Oprire: în timpul lucrului, apăsați tasta On.Off pentru a opri funcționarea și 
a reveni la starea de așteptare 

III. MODURI DE FUNCȚIONARE 
 

 Prăjire (mod manual): puterea implicită este de 300 grade Celsius pentru 
încălzire, iar valoarea implicită este de 2 ore pentru funcționarea 
nesupravegheată pentru a se opri automat 

 Oală fierbinte (mod manual): puterea implicită este de 1800 W pentru 
încălzire, iar valoarea implicită este de 2 ore pentru oprirea automată fără 
supraveghere. 

 Grătar (mod manual): puterea implicită este de 200 grade Celsius pentru 
încălzire, iar valoarea implicită este de 2 ore pentru funcționarea 
nesupravegheată pentru a se opri automat 

 Fierbere apă (mod automat): puterea implicită este de 2000 W pentru 
încălzire, iar valoarea implicită este de 20 de minute pentru oprire 
automată fără funcționare supravegheată 

 Lapte cald (mod automat): temperatura implicită este de 800 W pentru 
încălzire, iar timpul implicit pentru funcționarea nesupravegheată este de 
20 de minute pentru a se opri automat 

 Abur (mod automat): puterea implicită este de încălzire de 1600 W, după 
20 de minute de lucru, va afișa o încălzire de 400 W, iar durata implicită 
de funcționare nesupravegheată este de 1 oră pentru a se opri automat 

 Supă (mod automat): puterea implicită este de 1600 W pentru încălzire, 
după 20 de minute de lucru, va afișa 800 W pentru încălzire, iar valoarea 
implicită pentru funcționarea nesupravegheată este de 2 ore pentru a se 
opri automat 

 
 
 
 



PRECAUȚII LA UTILIZARE 

 
Vă rugăm să folosiți o singură 
priza electrică de 10A, nu folosiți 
prize generale, nu folosiți alte 
aparate în același timp 
 

Plasați aragazul cu inducție pe 
o suprafață netedă și să 
păstrați distanța față de perete 
de peste 10 cm 

Nu utilizați aragazul cu inducție 
lângă aragazul cu gaz și 
aragazul cu kerosen 
 

 
Nu curățați aragazul cu inducție 
direct cu apă Preveniți orice 
riscuri 
 

Nu introduceți sârmă etc. nu 
blocați intrarea și ieșirea, 
Preveniți orice risc 
 

Nu trageți metale pe plită 
pentru a o proteja. . 
 

 
Deschideți alimentele 
conservate înainte de a le încălzi 

Nu utilizați plita cu inducție pe 
suprafețe metalice 

Nu plasați vase goale pe 
plita cu inducție 

 
Curățați periodic plita pentru a 
păstra performanțele acesteia 

Nu atingeți cu mâna plita în 
funcțiune 

Dacă cablul de alimentare 
este deteriorat acesta 
trebuie înlocuit 



 
Nu lăsați copii nesupravegheați să utilizeze plita 
cu inducție 

Dacă utilizați stimulator cardiac vă rugăm 
confirmați cu medicul Dvs dacă puteți folosi 
plita cu inducție 

 
 
 
VASE PENTRU GĂTIT ADECVATE ȘI NEADECVATE 
 
Vase adecvate 
Material: Fier sau oțel inoxidabil. Formă: diametrul fundului de 
aproximativ 12-20 cm cratiță sau dimensiunea fundului este de 12-
20 cm oală pătrată 

. 

 

Ceainic de Oală de      Oală de inox    Oală fier Ceainic de    Tigaie de fier 
Oțel inoxidabil         fier                                           vopsit fier 

 
 
 
 
 



Vase neadecvate 
Material: Metal fără fier, ceramică, sticlă, iar fundul este din cupru sau oală din 

aluminiu. Forma: fund neuniform, diametru mai mic de 12 cm.. 

 
 
 

Ceainic din     Vase din sticlă   Ceramică    Fund vas        Fund vas Diametru fund  
aluminiu termorezistenta        neuniform        cu picioare      prea mic 

FUNCȚIONARE: 
Pregătire: Așezați oala corespunzătoare pe plita aragazului cu inducție și conectați cablul de 
alimentare al mașinii la o priză adecvată. Aparatul va emite un sunet scurt atunci când este 
activat. În acest moment, puteți apăsa comutatorul ON/OFF pentru al porni. Afișajul arată 
„pornit” și aparatul intră în standby. 

• Descrierea funcției butoanelor: 
Butom Descrierea funcției butonului 

Pornit/Op Pornește/oprește plita 
Timp Reglare timp gătire 
+. – buton Buton pentru reglare putere, timp, temperatură 
Buton Putere stânga 200-300-500-800-1000-1200-1300-1500W 
Buton Putere dreapta 200-500-800-1200-1400-1600-1800-2000W 
Buton Temp 
stânga 60-90-140-160-180-200-220-240°C 

Buton Temp 
dreapta 60-90-140-160-180-200-220-240°C 



 DEPANARE 
Defect Motiv Remediere 

Nu se 
alimentează 

1. Cablul de alimentare este slăbit 2. Verificați 
priza și cablul pentru a vă asigura că totul este 
în stare bună 3. Alimentați dacă este pornit 
 

Verificare manuală 

Nu pornește Posibil suprafață umedă Uscați înainte de utilizare 
Oprire bruscă în 
timpul utilizării 

1 .Dacă temperatura plitei este foarte ridicată. 
2. Dacă aspirația și evacuarea sunt blocate. 3. 
Dacă temporizatorul l-am setat 4. Dacă este 
folosit mai mult de 2 ore 
 

1 .Mutați la o temperatură mai 
scăzută. 
2. Deconectați alimentarea și 
îndepărtați ceea ce blochează 
priza sau aspirația 
3. Normal 
4. Normal 

Nu iînălzește 
1 .fie în starea stand by 2. Deteriorarea plăcii de 
circuit 3. Temperatura plăcii este prea mare 
 

1.Normal 2.Trimiteți 
aparatul în service. 

 

 Coduri eroare   
Cod Semnificație 

EO Nu este vas 
El Voltaj scăzut 
E2 Voltaj ridicat 
E3 Protecție la deschidere și la scurtcircuit senzor de suprafață 

 E5 Protecție supraîncălzire 
E6 Protecție împotriva supraîncălzirii tubului de alimentare 

  

SFATURI PENTRU CURĂȚARE 
1. Înainte de a curăța aragazul, asigurați-vă că ștecherul este 

scos din priză și că alimentarea este oprită . 
2. Utilizați detergenți non abrazivi . 
3. Pentru murdarie superficială utilizați o cârpă  umezită. 
4. Nu curățați direct cu apă și nici nu îl puneți în apă. Dacă intră 

apă înăuntru, aceasta poate cauza o defecțiune  

ATENȚIE 

1 .  Câ nd nu  ut i l i za ț i  maș i na ,  vă  r ug ă m să  dec o nec t a ț i  ș tec her u l .  
2. Vă rugăm să păstrați mașina curată, pentru ca gândacii și insectele mici să nu intre și să 

provoace un scurtcircuit. 
3 .  Nu cură țaț i  d i rect  cu apă  ș i  nu î l  puneț i  î n apă .  
4. Când placa și fundul sunt murdare, folosirea în continuare va face curățarea dificilă. 
5. În cazul în care cablul de al imentare este deteriorat, vă rugăm să agent de service 

special izat.  



VERIFICARE AVERTIZĂRI ȘI REMEDIERE 
Dacă plita cu inducție are probleme ca cele de mai sus, înainte de a o trimite în service vă rugăm 
să verificați următoarele aspecte. 

MANIFESTARE VERIFICARE 
Se alimentează cu energie dar 

nu emite sunet de 
avertizare, nu pornește la 
apăsare buton Pornit 

Verificați dacă priza este în stare de funcționare 
. Verificați dacă siguranța este funcțională 
. 
Verificați alimentarea cu energie 

Sunet de avertizare 
Verificați dacă vasul este adecvat 

Verificați dacă vasul este centrat pe plită 
Verificați dacă diametrul vasului nu este mai mare de 120 mm 

Cod eroare El 

Verificați voltaj scăzut 

Verificați ștecherul prizei 

Verificați diametrul cablului de alimentare 

Cod eroare E2 Verificați voltaj ridicat 

Oprire bruscă în timpul 
utilizării, cod eroare E5 

Verificați temperatura plitei 
Verif icați dacă ventilatorul funcționează sau dacă 
admisia/evacuarea nu sunt blocate 
Verif icați dacă temperatura setată nu a fost atinsă sau 
dacă ați seta t temperature 
Verif icaț i dacă venti latorul funcționează  

Cod eroare E4 Verificați dacă termostatul este functional 

Cod eroare E6 Verificați dacă radiatorul nu este defect 

0 8. (In keep warm situation) the  
temperature is out of control 

Whether the bottom of the pot is inflate or the middle 
of the bottom is inflate. Whether the light is on. 

Cod eroare E0 
Verificați – nu este vas 
Verificați – vas neadecvat 

Cod eroare E3 Verificați dacă este lichid în vas 

Cod eroare E7 Verificați – dacă se alimentează  
Notă: Când utilizați modul indicator complet, lumină de alimentare clipește și 
nu se încălzește, verificați cele de mai sus 

. 


