
DKEV8648XB

Manual de
utilizare

RO

Plită



CUPRINS
Informații privind siguranța 2
Instrucțiuni de siguranță 4
Instalarea 6
Descrierea produsului 7
Utilizarea zilnică 9
Informaţii şi sfaturi 12

Îngrijirea şi curăţarea 13
Depanare 13
Date tehnice 15
Eficiență energetică 16
Informaţii privind mediul 17

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

 INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA
Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu
atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent
instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare
ulterioară.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare

de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau
experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informațiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă
pericolele la care se expun.

• Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități
profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.

• Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent

• Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le

conform reglementărilor.
• Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci

când acesta este în funcțiune sau când se răcește.
Componentele accesibile sunt fierbinți.
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• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii,
acesta trebuie activat.

• Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată
de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

Aspecte generale privind siguranța
• AVERTISMENT: Aparatul și părțile accesibile ale acestuia

devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți
elementele de încălzire.

• A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.

• AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă și poate provoca un
incendiu.

• Nu încercați NICIODATĂ să stingeți focul cu apă. Opriți
aparatul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.

• ATENȚIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.

• AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați nimic
pe suprafețele de gătit.

• Obiectele de metal, de ex. cuțitele, furculițele, lingurile și
capacele nu trebuie puse pe suprafața plitei, deoarece se
pot înfierbânta.

• Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța
aparatul.

• Dacă suprafața ceramică / de sticlă este crăpată, opriți
aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateți siguranța
pentru a deconecta aparatul de la sursa de curent. În
ambele cazuri, contactați Centrul de service autorizat.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară
pentru a se evita pericolul.
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• AVERTISMENT: Folosiți doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucțiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Instalarea

AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.

AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.

• Îndepărtați toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl

instalați sau utilizați.
• Urmați instrucțiunile de instalare

furnizate împreună cu aparatul.
• Respectați distanțele minime față de

alte aparate și corpuri de mobilier.
• Aveți întotdeauna grijă când mutați

aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiți întotdeauna mănuși de
protecție și încălțăminte închisă.

• Închideți etanș suprafețele tăiate cu un
agent de etanșare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.

• Protejați partea de jos a aparatului de
abur și umezeală.

• Nu așezați aparatul lângă o ușă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinți
de pe aparat nu vor cădea atunci când
ușa sau fereastra va fi deschisă.

• Dacă aparatul este așezat deasupra
unor sertare, verificați dacă spațiul
dintre partea de jos a aparatului și
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulația aerului.

• Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalați sub aparat un panou de
separare realizat din furnir, material
pentru cabinete de bucătărie sau alte
materiale neinflamabile pentru a
împiedica accesul la bază.

• Panoul de separare trebuie să acopere
complet zona de sub plită.

Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu și electrocutare.

• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.

• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.

• Înainte de a efectua orice tip de
operație, asigurați-vă că ați deconectat
aparatul de la sursa de curent.

• Asigurați-vă că parametrii de pe
plăcuța cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.

• Verificați dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
și ștecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.

• Folosiți un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.

• Nu permiteți încâlcirea cablurilor
electrice.

• Verificați dacă este instalată protecția
la electrocutare.

• Folosiți o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.

• Nu lăsați cablul de alimentare sau
ștecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinți
atunci când conectați aparatul la
prizele din vecinătate.

• Nu folosiți prize multiple și cabluri
prelungitoare.

• Procedați cu atenție pentru a nu
deteriora ștecherul (dacă există) sau
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cablul de alimentare electrică.
Contactați Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.

• Protecția la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune și izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.

• Introduceți ștecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asigurați accesul la priză după
instalare.

• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectați ștecherul.

• Nu trageți de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageți întotdeauna de ștecher.

• Folosiți doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecția liniei, siguranțe (siguranțe
înfiletabile scoase din suport),
contactori și declanșatori la protecția
de împământare.

• Instalația electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectați
aparatul de la rețea la toți polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puțin 3
mm.

Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri și
electrocutare.

• Scoateți toate ambalajele, etichetele și
foliile de protecție (dacă există) înainte
de prima utilizare.

• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.

• Nu modificați specificațiile acestui
aparat.

• Nu blocați fantele de ventilație.
• Nu lăsați aparatul nesupravegheat în

timpul funcționării.
• După fiecare utilizare, opriți zona de

gătit.

• Nu puneți tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinți.

• Nu acționați aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.

• Nu utilizați aparatul ca suprafață de
lucru sau ca loc de depozitare.

• Dacă suprafața aparatului este
crăpată, deconectați imediat aparatul
de la rețeaua electrică. Procedați astfel
pentru a preveni electrocutarea.

• Când puneți alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.

AVERTISMENT! Pericol de
incendiu și explozie

• Grăsimile și uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Țineți flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi și uleiuri atunci
când gătiți.

• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.

• Uleiul folosit, care conține resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.

• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.

AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.

• Nu țineți vase pe panoul de comandă.
• Nu puneți un capac fierbinte pe

suprafața de sticlă a plitei.
• Nu permiteți evaporarea completă a

lichidului din vase.
• Procedați cu atenție pentru a nu lăsa

obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafața poate fi deteriorată.

• Nu activați zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.

• Nu puneți folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau

cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafața din sticlă / vitroceramică.
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Ridicați întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutați pe plita
de gătit.

• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.

Îngrijirea și curățarea
• Curățați regulat aparatul pentru a

preveni deteriorarea materialului de la
suprafață.

• Înainte de curățare, opriți cuptorul și
lăsați-l să se răcească.

• Scoateți aparatul din priză înainte de a
efectua operațiile de întreținere.

• Nu folosiți apă pulverizată și abur
pentru curățarea aparatului.

• Curățați aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizați numai detergenți
neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv,
burete abraziv, solvent sau obiect
metalic.

Serviciul de asistență tehnică
• Pentru a repara aparatul contactați

Centrul de service autorizat. Utilizați
doar piese de schimb originale.

• Referitor la becul (becurile) din acest
produs și becurile de schimb vândute
separat: Aceste becuri sunt concepute
pentru a suporta situațiile fizice
extreme din aparatele electrocasnice,
cum ar fi cele de temperatură, vibrație,
umiditate sau au rolul de a semnaliza
informații privitoare la starea
operațională a aparatului. Acestea nu
sunt destinate utilizării în alte aplicații și
nu sunt adecvate pentru iluminarea
camerelor din locuință.

Gestionarea deșeurilor după
încheierea ciclului de viață al
aparatului

AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.

• Contactați autoritatea locală pentru
informații privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.

• Deconectați aparatul de la sursa de
alimentare electrică.

• Tăiați cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat și aruncați-l.

INSTALAREA

AVERTISMENT! Consultați
capitolele privind siguranța.

Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notați informațiile
de mai jos aflate pe plăcuța cu date
tehnice. Plăcuța cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.

Numărul de serie ...........................

Plitele încorporate
Utilizați plite încorporate numai după ce
asamblați plita în unități de mobilier și
suprafețe de lucru ce corespund
standardelor.

Cablul de conectare
• Plita este furnizată cu un cablu de

conectare.
• Pentru a înlocui cablul de alimentare

deteriorat, folosiți următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresați-vă Centrului de service local.
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Asamblarea

min.

50mm

min.

500mm

min.
12 mm

min.
60 mm

DESCRIEREA PRODUSULUI
Configurația plitei de gătit

145/210/270

mm

145/210/270

mm

145 mm

120/180

mm

120/180

mm

170
mm

265
mm

170
mm

265
mm

2 11

11
1 Zonă de gătit
2 Panou de comandă
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Configurația panoului de comandă
321 4 5 76 8

911 10

Folosiți câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afișajele, indicatoarele și
semnalele sonore indică funcțiile active.

Câm
p cu
sen‐
zor

Funcție Comentariu

1 PORNIT / SFARSIT Pentru activarea și dezactivarea plitei.

2 Blocarea / Dispozitivul de
siguranță pentru copii

Pentru blocarea / deblocarea panoului de co‐
mandă.

3 - Pentru activarea și dezactivarea circuitului
exterior.

4 - Afișajul nivelului de căldu‐
ră

Pentru a afișa nivelul de căldură.

5 - Indicatoarele cronometre‐
lor zonelor de gătit

Indică zona pentru care setați timpul.

6 - Afișajul cronometrului Pentru a afișa durata în minute.

7 - Pentru activarea și dezactivarea circuitului
exterior.

8 - Pentru activarea și dezactivarea circuitului
exterior.

9 - Pentru selectarea zonei de gătit.

10  / - Pentru a crește sau a descrește durata.

11  / - Pentru a seta nivelul de căldură.
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Afișajele nivelurilor de căldură

Afișaj Descriere

Zona de gătit este dezactivată.

 - Zona de gătit funcționează.

Încălzire automată funcționează.

 + cifră Există o defecțiune.

O zonă de gătit este încă fierbinte (căldură reziduală).

Blocarea /Dispozitivul de siguranță pentru copii funcționează.

Oprire automată funcționează.

Indicator de căldură reziduală
AVERTISMENT!  Pericol de
arsuri din cauza căldurii
reziduale. Indicatorii prezintă
nivelul de căldură reziduală
pentru zonele de gătit pe care
le folosiți în acel moment.
Indicatorii se pot aprinde și
pentru zonele de gătit
învecinate chiar dacă nu le
folosiți.

UTILIZAREA ZILNICĂ

AVERTISMENT! Consultați
capitolele privind siguranța.

Activarea și dezactivarea
Atingeți  timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.

Oprire automată
Funcția dezactivează automat plita
dacă:
• toate zonele de gătit sunt dezactivate,
• nu setați nivelul de căldură după

activarea plitei,
• ați vărsat ceva sau ați pus ceva pe

panoul de comandă pentru mai mult de
10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.).

Este emis un semnal acustic și plita se
dezactivează. Îndepărtați obiectul sau
curățați panoul de comandă.

• nu dezactivați o zonă de gătit sau nu
modificați nivelul de căldură. După un
timp se aprinde , iar plita se
dezactivează.

Relația între nivelul de căldură și durata
după care plita se dezactivează:

Nivel de căldură Plita se dezacti‐
vează după

, 1 - 2 6 ore

3 - 4 5 ore
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Nivel de căldură Plita se dezacti‐
vează după

5 4 ore

6 - 9 1,5 ore

Nivelul de căldură
Atingeți  pentru a crește nivelul de
căldură. Atingeți  pentru a reduce
nivelul de căldură. Atingeți  și  în
același timp pentru a dezactiva zona de
gătit.

Activarea și dezactivarea
circuitelor exterioare
Puteți regla suprafața pe care gătiți la
dimensiunile vaselor de gătit.

Utilizați câmpul cu senzor:   
Pentru activarea circuitului exterior:
atingeţi câmpul cu senzor. Indicatorul se
aprinde.
Pentru mai multe circuite exterioare:
atingeţi acelaşi câmp cu senzor din nou.
Se va aprinde indicatorul corespunzător.
Pentru a dezactiva circuitul exterior:
atingeți câmpul cu senzor până când
indicatorul se stinge.

Când activați zona însă nu
activați circuitul exterior, lumina
care vine de la zonă poate
acoperi circuitul exterior.
Aceasta nu înseamnă că
circuitul exterior este activat.
Pentru a vedea dacă circuitul
este activat, verificați
indicatorul.

Încălzire automată
Dacă activați această funcție puteți obține
nivelul necesar de căldură într-un timp mai
scurt. Funcția setează nivelul maxim de
căldură pentru o anumită perioadă și apoi
scade la nivelul de căldură corect.

Pentru a activa funcția, zona
de gătit trebuie să fie rece.

Pentru activarea funcției pentru o zonă
de gătit: atingeți  până când se aprinde
nivelul de căldură corect. După 3 secunde
se aprinde .

Pentru a dezactiva funcția: atingeți .

Temporizator
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteți utiliza această funcție pentru a seta
durata funcționării zonei de gătit pentru
doar o singură sesiune de gătit.
Mai întâi setați nivelul de căldură pentru
zona de gătit, după aceea setați funcția.

Alegerea zonei de gătit: atingeți  în
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcția sau modifica
timpul: atingeți  sau  de la
cronometru pentru a seta durata (00 - 99
minute). Atunci când indicatorul zonei de
gătit se aprinde intermitent în secvență
lentă, timpul este numărat descrescător.
Pentru a verifica timpul rămas: setați
zona de gătit cu . Indicatorul zonei de
gătit începe să se aprindă intermitent
rapid. Afișajul indică timpul rămas.
Pentru a dezactiva funcția: setați zona
de gătit cu  și atingeți . Durata
rămasă numără înapoi până la 00.
Indicatorul zonei de gătit se stinge.

Când timpul ajunge la final este
emis un semnal sonor, iar
simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit este
dezactivată.

Pentru oprirea sunetului: atingeți .
Cronometru
Puteți utiliza această funcție ca un 
Cronometru atunci când plita este
activată și zonele de gătit nu
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funcționează. Afișajul nivelului de căldură
indică .

Pentru a activa funcția: atingeți .
Pentru setarea timpului atingeți  sau 
de la cronometru. Atunci când timpul
ajunge la final, este emis un semnal
sonor, iar 00 se aprinde intermitent.

Pentru oprirea sunetului: atingeți .

Pentru a dezactiva funcția: atingeți  și
după aceea atingeți . Intervalul de timp
rămas descrește până la 00

Funcția nu are nici o influență
asupra funcționării zonelor de
gătit.

Blocarea
Puteți bloca panoul de comandă când
zonele de gătit sunt utilizate. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
căldură.
Reglați mai întâi nivelul de căldură.

Pentru a activa funcția: atingeți . 
se aprinde pentru 4 secunde. Cronometrul
rămâne pornit.

Pentru a dezactiva funcția: atingeți .
Se activează nivelul anterior de căldură.

Când dezactivați plita se
dezactivează și această
funcție.

Dispozitivul de siguranță pentru
copii
Această funcție împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
Pentru a activa funcția: activați plita cu

. Nu setați nivelul de căldură. Atingeți
 timp de 4 secunde.  se aprinde.

Dezactivați plita cu .

Pentru a dezactiva funcția: activați plita
cu . Nu setați nivelul de căldură.
Atingeți  timp de 4 secunde.  se
aprinde. Dezactivați plita cu .
Pentru a anula funcția pentru doar o
singură gătire: activați plita cu .  se
aprinde. Atingeți  timp de 4 secunde. 
Reglați nivelul de căldură în decurs de
10 secunde. Puteți utiliza plita. Când
dezactivați plita cu , funcția este activă
din nou.

Sistem de control al nivelului
puterii
• Zonele de gătit sunt grupate în funcție

de amplasare și numărul de faze de la
plită. Consultați imaginea.

• Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.

• Funcția împarte puterea între zonele de
gătit conectate la aceeași fază.

• Funcția se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depășește
3700 W.

• Funcția scade puterea de la alte zone
de gătit conectate la aceeași fază.

• Afișajul nivelului de căldură pentru
zona cu putere redusă se schimbă între
două niveluri.
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INFORMAŢII ŞI SFATURI

AVERTISMENT! Consultați
capitolele privind siguranța.

Vasul de gătit
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă și cât mai plată.
Asigurați-vă că bazele vaselor
sunt curate și uscate înainte de
a le pune pe suprafața plitei.

Vasele din oțel emailat sau cu
fund din aluminiu sau cupru
poate duce la modificarea
culorii suprafeței vitroceramice.

Exemple de gătit
Datele din tabel sunt doar
orientative.

Nivel de căl‐
dură

Utilizare pentru: Dura‐
tă
(min)

Recomandări

 - 1 Menținerea la cald a alimente‐
lor gătite.

con‐
form
nece‐
si‐
tăților

Puneți un capac pe vas.

1 - 2 Sos olandez, topit: unt, cioco‐
lată, gelatină.

5 - 25 Amestecați din când în când.

1 - 2 Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.

10 -
40

Gătiți cu capacul pus.

2 - 3 Fierberea înăbușită a orezului
și a mâncărurilor care conțin
lapte, încălzirea alimentelor
preparate.

25 -
50

Adăugați minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecați la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conțin lapte.

3 - 4 Pentru a găti la aburi legume,
pește, carne.

20 -
45

Adăugați câteva linguri de li‐
chid.

4 - 5 Cartofi gătiți la abur. 20 -
60

Utilizați maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.

4 - 5 Gătirea unor cantități mai mari
de alimente, tocane și supe.

60 -
150

Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.

6 - 7 Prăjire ușoară: escalop, cor‐
don bleu de vițel, șnițele, chif‐
tele, cârnați, ficat, roux, ouă,
clătite, gogoși.

con‐
form
nece‐
si‐
tăților

Întoarceți la jumătatea duratei
de gătit.

7 - 8 Crochete de cartofi, mușchiu‐
leț, cotlete, bine făcute.

5 - 15 Întoarceți la jumătatea duratei
de gătit.
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Nivel de căl‐
dură

Utilizare pentru: Dura‐
tă
(min)

Recomandări

9 Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafață (gulaș, friptură
înăbușită), pentru a prăji intens cartofi-pai.

ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

AVERTISMENT! Consultați
capitolele privind siguranța.

Informații cu caracter general
• Curățați plita după fiecare

întrebuințare.
• Utilizați întotdeauna vase cu baza

curată.
• Zgârieturile sau petele închise la

culoare de pe suprafața plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcționare al plitei.

• Folosiți un agent de curățare special,
adecvat pentru suprafața plitei.

• Folosiți o racletă specială pentru sticlă.

Curățarea plitei
• Înlăturați imediat: plastic topic, folie

de plastic, zahăr sau alimente care

conțin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveți grijă să nu
vă ardeți. Folosiți o racleta specială pe
suprafața vitrată, la un unghi mare și
îndepărtați resturile de pe suprafață.

• Eliminați după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă și de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curățați plita cu o lavetă
umedă și un detergent ne-abraziv.
După curățare, ștergeți plita cu o lavetă
moale.

• Îndepărtați decolorarea metalică
lucioasă: folosiți o soluție cu apă și
oțet și curățați suprafața de sticlă cu o
lavetă.

DEPANARE

AVERTISMENT! Consultați
capitolele privind siguranța.

Ce trebuie făcut dacă...

Problemă Cauză posibilă Soluție

Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.

Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este co‐
nectată incorect.

Verificați dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de
curent. Consultați diagrama
de conectare.

 Siguranța este arsă. Verificați dacă siguranța es‐
te cauza defecțiunii. Dacă
siguranțele se ard în mod
repetat, adresați-vă unui
electrician calificat.
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Problemă Cauză posibilă Soluție

 Nu ați setat nivelul de căldu‐
ră timp de 10 secunde.

Activați plita din nou și se‐
tați nivelul de căldură în mai
puțin de 10 secunde.

 Ați atins simultan 2 sau mai
multe câmpuri cu senzor.

Atingeți doar un câmp cu
senzor.

 Pe panoul de comandă este
apă sau acesta este acope‐
rit cu stropi de grăsime.

Ștergeți panoul de coman‐
dă.

Este emis un semnal acustic
și plita se dezactivează.
Atunci când plita se dezacti‐
vează este emis un semnal
acustic.

Ați pus un obiect pe unul
sau mai multe câmpuri cu
senzor.

Îndepărtați obiectul de pe
câmpurile cu senzor.

Plita se dezactivează. Ați pus un obiect pe câmpul
cu senzor .

Îndepărtați obiectul de pe
câmpul cu senzor.

Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.

Zona nu este fierbinte pen‐
tru că a fost utilizată numai o
scurtă perioadă de timp.

Dacă zona a funcționat sufi‐
cient de mult pentru a fi fier‐
binte, contactați un Centru
de service autorizat.

Încălzire automată nu
funcționează.

Zona este fierbinte. Lăsați zona să se răcească
suficient.

 A fost setat nivelul maxim de
căldură.

Nivelul de căldură cel mai
înalt are aceeași putere ca
și funcția.

 Ați scăzut nivelul de căldură
la 0.

Începeți de la 0 și creșteți
nivelul de căldură.

Nu puteți activa circuitul ex‐
terior.

 Mai întâi, activați circuitul in‐
terior prin modificarea nive‐
lului de căldură.

 Există o suprafață în‐
tunecată pe zona multiplă.

Existența unei suprafețe în‐
tunecate pe zona multiplă
este normală.

 

Căldura comută între două
niveluri.

Sistem de control al nivelului
puterii funcționează.

Consultați „Utilizarea zilni‐
că”.

Câmpurile cu senzor se în‐
fierbântă.

Vasul este prea mare sau l-
ați pus prea aproape de bu‐
toane.

Puneți vasele mari pe zone‐
le din spate, dacă este posi‐
bil.
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Problemă Cauză posibilă Soluție

 se aprinde. Dispozitivul de siguranță
pentru copii sau Blocarea
funcționează.

Consultați „Utilizarea zilni‐
că”.

Este afișat  și un număr. Plita prezintă o eroare. Dezactivați plita și activați-o
din nou după 30 de secun‐
de. Dacă  se aprinde din
nou, deconectați plita de la
sursa de alimentare electri‐
că. După 30 de secunde,
conectați din nou plita. Dacă
problema continuă să apară,
apelați la Centrul de service
autorizat.

Auziți un bip constant. Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.

Deconectați plita de la
rețeaua electrică. Cereți
unui electrician calificat să
verifice instalația.

se aprinde. A doua fază a sursei de cu‐
rent lipsește.

Verificați dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de
curent. Scoateți siguranța,
așteptați un minut și introdu‐
ceți din nou siguranța.

Dacă nu găsiți o soluție...
Dacă nu puteți găsi singur o soluție la
problemă, adresați-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat. Furnizați
informațiile de pe plăcuța cu date tehnice.
Menționați și codul format din trei
caractere pentru vitroceramică (se află în
colțul suprafeței de sticlă) și mesajul de

eroare care apare. Verificați dacă ați
utilizat plita corect. În caz contrar, trebuie
să plătiți intervenția tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar și în perioada de garanție.
Instrucțiunile cu privire la centrele de
service și condițiile de garanție se găsesc
în broșura de garanție.

DATE TEHNICE
Plăcuță cu date tehnice

Model DKEV8648XB PNC 949 594 479 01
Tip 60 HBD 68 AO 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
 Fabricat în Germania
Nr. ser. ................. 7.35 kW
Dieter Knoll Collection  
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Specificațiile zonelor de gătit

Zonă de gătit Putere nominală (nivel maxim
de căldură) [W] Diametru zonă de gătit [mm]

Stânga față 700 / 1700 120 / 180

Stânga spate 1200 145

Mijloc spate 1050 / 1950 / 2700 145 / 210 / 270

Dreapta spate 1400 / 2200 170 / 265

Pentru rezultate optime la gătire, folosiți
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul zonei de gătit.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
Informații despre produs în conformitate cu EU 66/2014

Identificarea modelului  DKEV8648XB

Tipul plitei  Plită încorporată

Numărul de zone de gătit  4

Tehnologia de încălzire  Radiator

Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)

Stânga față
Stânga spate
Mijloc spate

18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm

Lungimea (L) și lățimea (l)
zonelor de gătit ne-circula‐
re

Dreapta spate L 26,5 cm
l 17,0 cm

Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)

Stânga față
Stânga spate
Mijloc spate
Dreapta spate

191,6 Wh / kg
188,0 Wh / kg
185,4 Wh / kg
191,6 Wh / kg

Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)

 189,2 Wh / kg

EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanței

Economisirea energiei
Puteți economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectați recomandările de
mai jos.
• Atunci când încălziți apă, folosiți doar

cantitatea necesară.

• Dacă este posibil, puneți întotdeauna
capace pe vase.

• Înainte de a activa zona de gătit, puneți
un vas pe aceasta.

• Baza vasului trebuie să aibă același
diametru cu zona de gătit.

• Puneți vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneți vasul direct pe centrul zonei de

gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a

le topi folosiți căldura reziduală.
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INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul

. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi

aparatele marcate cu acest simbol 
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
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