
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLITĂ ELECTRICĂ 
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Model: AP10W/B  220-240V，50Hz，1000W 

                  
 
 

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC! 



 
mică problemă de funcţionare a acestuia. Opriți aparatul și trageți de ștecher atunci 
când scoateţi cablul din priză. 
 

ÎNTREŢINEREA PLITEI ELECTRICE 
 Deconectaţi plita electrică de la priza de alimentare.  
 Nu introduceţi plita în nici un fel de lichid.  
 Nu permiteţi cablului să atingă nici o parte a suprafeţei fierbinţi a plitei dvs.  
 Curăţaţi suprafaţa emailată cu o cârpă moale înmuiată într-o soluţie de curăţare a 

aparatelor electrocasnice.  
Urmele de arsură de pe marginea suprafeţei de preparare pot fi curăţate cu un 

detergent uşor de curăţare a aparaturii electrocasnice. După curăţare, porniţi plita 
pentru câteva momente pentru a se usca suprafaţa de preparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE 
Citiţi şi urmaţi cu atentie toate instrucţiunile prezentate în acest manual de 

utilizare chiar dacă simţiţi că acest tip de produs vă este familiar şi găsiţi un loc 
unde să aveţi la îndemână toate aceste precizări referitoare la produsul dvs.. 

 
Atenţia dvs. trebuie să fie mărită atunci cand parcurgeţi capitolele “MĂSURI 

IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ” şi “PENTRU SIGURANŢA DVS.”. 
Pentru confortul dvs. ulterior, reţineţi codul acestui produs(menţionat pe 

eticheta electrică de pe spatele produsului) şi menţineţi factura/chitanţa cu care 
l-aţi achiziţionat împreună cu certificatul de garanţie furnizat. Aceste informaţii şi 
documente vă vor fi utile în cazul în care veţi apela la service-ul nostru  
autorizat. 

 
NOTĂ: Evaluarea acestui produs(aşa cum este precizat şi pe eticheta 

electrică de pe spatele produsului) este obţinută în urma realizării de teste 
riguroase. Utilizarea altor valori ale alimentării cu energie electrică poate genera 
apariţia de energii mai reduse, insuficiente. 
 

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
 Înainte de a conecta aparatul verificați dacă tensiunea indicată pe etichetă 

corespunde cu tensiunea rețelei din casa dvs. 
 Este recomandabil să nu folosiţi acest aparat pe o durata mai mare de 1 

oră în mod continuu. În acest mod prelungiţi durata de viaţă a plitei dvs. 
 Nu folosiți aparatul în aer liber . 
 Utilizați aparatul numai pentru scopul pentru care a fost fabricat. 
 Verificați periodic aparatul și cablul, pentru a nu apărea deteriorări. Dacă 

există daune de orice fel, aparatul nu ar trebui să mai fie utilizat. 
 Păstrați aparatul și cablul departe de sursele de căldură și umiditate . 
 Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat. Opriți aparatul de fiecare 

dată când nu este utilizat, chiar dacă acest lucru este doar pentru o clipă. 
 În cazul în care aparatul devine umed sau ud, scoateți ștecherul din priză 

imediat. 
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 La prima utilizare a plitei, vor exista urme de fum sau miros. Această situație se 

întâmplă în mod normal. Nu vă panicaţi! 
 Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane(inclusiv copii) cu capacități 

fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de experiență și 
cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați și instruiți de persoane responsabile 
pentru siguranța lor. 

 Temperatura suprafeţei de lucru poate fi ridicată atunci 
când plita este în funcţiune. Acest lucru este marcat şi de 
simbolul alăturat!  

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A PLITEI 
Înainte de a folosi plita dvs. pentru prima dată, răsuciţi butonul termostat la treapta 

maximă şi lăsaţi-l să funcţioneze în acest fel timp de 3-5 minute pentru a încălzi 
uniform întreaga suprafaţă. Aceasta este singura dată când plita este menţinută fără 
nici un vas deasupra ei.  

Pentru o eficienta cât mai mare a plitei dvs. folosiţi vase care au partea inferioară 
solidă, plată, cu un diametru de 15-17 cm. şi cu o capacitate de 1 litru. Vă 
recomandăm să nu utilizaţi un vas cu un diametru mai mic decât suprafaţa plitei(155 
mm).  

Ustensilele de gătit, indiferent de mărimea lor, nu ar trebui să depășească placa 
fierbinte sau să pătrundă în zona din imediata apropiere a butoanelor. 

Nu trebuiesc utilizate vase cu partea inferioară convexă,concavă sau neuniformă! 
 

FOLOSIREA BUTONULUI TERMOSTAT 
Răsuciţi butonul termostat la nivelul dorit pentru a obţine temperatura optimă de 

gătire.Pentru uşurinţă, folosiţi ghidul prezentat mai jos. 
IMPORTANT: când plita nu este în funcţiune răsuciţi butonul la poziţia “0” şi 

deconectaţi cablul de alimentare de la priză. 
1. Putere redusă pentru preparare de alimente delicate,sosuri, etc. 
2. Preparare lentă. 
3. Pentru fierberea/prepararea unor cantităţi mai mari de lichide/alimente. 

 
4. Rumenire de fripturi sau preparare la tigaie.  
5. Încălzire rapidă a alimentelor. 
6. Pentru a aduce lichidele/preparatele în starea de fierbere. 

NOTA: Becul se va stinge atunci cand plita va atinge temperatura setată şi 
va oscila între momentele active şi cele pasive pentru a menţine nivelul ales de 
temperatură.  

 
PENTRU SIGURANŢA DVS. 
Când folosiţi plita dvs., trebuie să urmaţi măsurile minime de precauţie, 

inclusiv următoarele:  
 În cazul în care cablul de alimentare al plitei este deteriorat, acesta trebuie 

înlocuit de către producător/importator sau de către reprezentantul său 
service sau de către o persoană calificată, pentru a evita apariţia unui 
pericol. 

 Pentru a proteja copiii de șocuri electrice, nu îi lăsaţi să folosească acest 
aparat în mod nesupravegheat. Alegerea locului pentru aparatul dvs. se 
face în așa fel încât copiii să nu aibe acces uşor la aparat. Asigurați-vă că 
nu atârnă cablul în jos. 

 Uleiul sau grăsimea care trebuiesc a fi încălzite nu trebuiesc lăsate 
nesupravegheate de catre un adult.  

 În nici un caz nu trebuie lăsat ca aparatul să fie scufundat în apă sau alt 
lichid sau să intre în contact cu astfel de substanţe. Nu folosiți aparatul cu 
mâinile ude sau umede!   

 Plita electrică a fost concepută doar pentru încălzirea sau 
prepararea alimentelor şi trebuie folosită doar cu vase 
aşezate pe ea. 

 Nu se foloseşte ca sursă alternativă de încălzire a 
încăperii dvs.!!!  

 Scoateți întotdeauna ștecherul din priză atunci când aparatul nu este în 
funcţiune, înainte de a curăța aparatul sau ori de câte ori sesizaţi o cât de  

5 4 



 
FIŞA PRODUSULUI   

                                   
1. Marca comercială a producătorului: ......................................  
2. Modelul de fabricaţie:................................................….….…. AP10W/B 
3. Tipul aparatului: ................................……………………...…. Plită electrică 
4. Importator: ....................…….............……… SC ALF Electrocasnice SRL 
5. Adresă importator: ....... bvd. Basarabia, 256, sector 3, Bucureşti, RO 
6. Nr. arzătoare: ...........................................…....................…...………..… 1 
7. Putere nominală(Wati): ...........................................……...………..… 1000 
8. Material suprafaţă de lucru: ..........................……...….......…..…...… fontă 
9. Diametru suprafaţă de lucru (mm): .............................…...……..…..… 155 

10. Suprafaţă carcasă plită: ..................................…..............………..… email 
11. Culoare carcasă plită: ..........………........ albă(AP10W), neagră(AP10B) 
12. Termostat reglabil: ..........................................……..............………..… DA 
13. Bec indicator de funcţionare: ............................……..............………..… DA 
14. Protecţie la supraîncălzire(siguranţă termică): ..............…………………… DA 
15. Materiale de vase ce pot fi folosite pe arzător: .. sticlă termorezistentă, 

metal, ceramică, etc. 
16. Picioruşe susţinere: ................................…..…………………………..…….. DA 
17. Directive/norme utilizate la fabricarea produsului: ................…. CE/ROHS 
18. Greutate netă(produs/kg): ......................……................................. 1,40 
19. Greutate brută(cu ambalaj/kg): .............................…...................... 1,60  
20. Dimensiuni produs(LxAxH/mm): .....…..…………..….............. 255x220x75 
21. Dimensiuni ambalaj(LxAxH/mm): ....………........………......... 279x250x87 
22. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz): .....……….......…...........…….................... 220/50 
23. Fabricat în PRC 

 
Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC 

Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU 
Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune. 
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