PLITĂ PE GAZ DE EXTERIOR(TIP CAMPING)
MODELE: APG11W, APG21W/BR,
APG31W/BR, APG41W/BR, APG42S
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poate fi utilizată doar în spaţii exterioare;
Citiţi instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul;
Nu mutaţi plita în timpul funcţionării acesteia;
După fiecare utilizare, opriţi alimentarea cu gaz de la butelie;
Orice modificare a aparatului poate deveni periculoasă;
În cazul simţirii unui miros de gaz(în urma unei scurgeri, fisuri, etc),
opriti imediat alimentarea cu gaz a plitei;
7. Când doriţi să manipulaţi recipiente calde/fierbinţi, folosiţi mănuşi
de protecţie;
8. Părţile sigilate de producător sau importator nu trebuiesc
modificate sub nici o formă de utilizator;
9. Regulatorul de gaz trebuie să fie conform cu standardul EN 16129; ;
10. Marcajul injectoarelor: arzătorul principal 0.68, arzătorul mic
0.75(dacă acesta există);
11. Butelia de gaz trebuie menţinută la distanţă de plită;
12. Lungimea tubului flexibil nu trebuie să depăşească 1,1 m, iar tubul
flexibil nu trebuie să se răsucească;
13. Atunci când condiţiile de utilizare o cer, tubul flexibil trebuie
schimbat. Conectorul pentru conectarea tubului flexibil se află în
spatele aparatului;
14. Acest aparat trebuie menţinut departe(cel putin 1 m) de orice material
inflamabil!
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INFORMAŢII GENERALE
Înainte de a utiliza aparatul citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de
utilizare şi instalare. Ele conţin informaţii importante referitoare
atât la siguranţa dumneavoastră cât şi la modul de folosire şi de
întreţinere a aparatului.
Păstraţi instrucţiunile pentru o eventuală lectură ulterioară. Aceste
instrucţiuni de utilizare şi instalare sunt valabile pentru mai multe
modele.
Aveţi în vedere în special instrucţiunile referitoare la modelul
dumneavoastră.
Despachetaţi aparatul şi controlaţi-l dacă prezintă defecţiuni
datorate transportului.
Aparatele defecte nu se vor lua în exploatare: adresaţi-vă Serviceului.
După ce aţi despachetat aparatul amplasaţi-l în locul destinat
utilizării acestuia.
Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat doar în scopuri casnice,
ÎN SPAŢII EXTERIOARE, nu se foloseşte în scopuri comerciale,
industriale sau altele decât cel pentru care a fost conceput.
Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere dacă arzătoarele sunt aprinse!
Părţile accesibile pot fi fierbinţi atunci când se utilizează aparatul de
gătit.
Îndepărtaţi copiii de aparat.
Acest aparat trebuie instalat conform reglementărilor în vigoare şi
utilizat numai în spaţii exterioare. Consultaţi instrucţiunile înaintea
instalării şi utilizării acestui aparat
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INSTALAREA PLITEI
Plita de gătit este reglată pentru gaz petrolier lichefiat G30(GPL).
A NU SE FOLOSI GPL AUTO SUB NICI O FORMĂ!!!!
Înaintea instalării verificati dacă presiunea de alimentare cu gaze
corespunde cu cea specificată pe eticheta plitei. Presiunea normală
de alimentare pentru gaz petrolier lichefiat (G 30) este 30 mbar
(min 25 mbar - max 35 mbar).

FUNCŢIONAREA PLITEI
După instalare, plita pe gaz poate fi pusă în funcţiune, respectiv se
poate aprinde oricare arzător după deschiderea robinetului
corespunzător prin intermediul rotirii spre stânga până la poziţia
“deschis maximum” a butonului de comandă corespunzător.
Pentru identificarea uşoară a corespondenţei (buton-arzător
deservit), fiecare buton este amplasat în dreptul arzătorului
corespunzător.
La aprinderea unui arzător se procedează în felul următor:
- se deschide robinetul buteliei, se aprinde chibritul şi se ţine lângă
orificiile de ieşire a gazului din arzător, apoi se deschide robinetul
arzătorului respectiv prin apăsare şi rotire a butonului în sens invers
acelor de ceasornic (spre stânga) până ce ajunge în poziţia “deschis”.
Pentru ardere redusă, economică butonul trebuie rotit spre stânga
până la refuz. Arzătoarele se sting prin rotirea butoanelor
corespunzătoare spre dreapta până ce ajung în poziţia închisă şi
robinetul se blochează (butonul sare înainte).
Ultimul arzător în funcţiune se stinge, după ce în prealabil s-a închis
robinetul buteliei.
Plita pe gaz aflată în funcţiune trebuie supravegheată îndeaproape.
Arzătoarele plitei servesc la gătitul preparatelor culinare.
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Plita pe gaz trebuie aşezată la locul de întrebuinţare în poziţie sigură,
rigidă şi orizontală pe o suprafaţă plană.
Racordarea la butelie de gaz petrolier lichefiat se face prin
intermediul unui furtun din cauciuc de lungime maximă de 1,1 m,
fixat la ambele capete cu coliere din tablă şi a unui regulator de
presiune de 300 mm col HO(30 mbar).
Regulatorul de presiune se montează etanş prin înşurubarea piuliţei
olandeze la robinetul buteliei, furtunul de legatură se montează prin
presare cu unul din capete pe racordul regulatorului iar cu celălalt
pe racordul din spatele plitei. O etanşare perfectă se asigură prin
strângerea pe capătul furtunului introdus pe cot racord GPL a unui
colier.
A NU SE FOLOSI GPL AUTO!!!!

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA PLITEI
Curăţarea periodică a plitei prelungeşte durata sa de funcţionare şi
îi menţine un aspectul plăcut.
Pentru a se putea diminua efectele revărsărilor inevitabile la gătit,
plita este fasonată astfel încât, să fie reţinute în ea revărsările.
Piesele expuse prelingerii se vor spăla imediat după fiecare caz de
revărsare pentru a preveni întărirea şi arderea grăsimilor pe
suprafaţa plitei.
Este interzisă utilizarea de pudre abrazive sau burete metalic
precum şi a materialelor caustice pentru curăţare, deoarece produc
zgârieturi fine sau atacă suprafaţa emailului, ceea ce conduce la
imposibilitatea de a curăţa perfect piesele emailate şi nichelate.
Revărsările şi grăsimile necesare, se curăţă cu soluţie de detergenţi.
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Grăsimile arse pot fi curăţate cu soluţie pentru curăţat suprafeţe
emailate.
Gresarea robinetului se face ori de câte ori este nevoie, dar cel
puţin odată la doi ani, de către un instalator autorizat. Pentru
gresare se va folosi numai unsoare specială, identică sau echivalentă
cu cea utilizată de constructorul robinetului.
ATENŢIE!
Dacă plita nu este în funcţiune, robinetul buteliei de gaz sau
robinetul trebuie sa fie ÎNCHIS.
La aprinderea arzătoarelor trebuiesc respectate următoarele
operaţiuni succesive:
1. se deschide robinetul sursei de gaz(butelia cu GPL);
2. se aprinde chibritul;
3. se ţine chibritul aprins lângă arzătorul pe care doriţi să-l puneţi în
funcţiune;
4. Se deschide robinetul corespunzător acestui arzător.
La stingerea arzătoarelor se respectă urmatoarele operatiuni
succesive:
1. Se închide robinetul sursei de gaz;
2. Se aşteaptă până se ard gazele ramase în conductele plitei;
3. Se închid robinetele arzătorului/arzătoarelor care au fost aprinse.
- NU LĂSAŢI COPIII SĂ SE JOACE CU PLITA PE GAZ!
- NU LĂSAŢI PLITA FĂRĂ SUPRAVEGHERE DACĂ ARZĂTOARELE
SUNT APRINSE !
La orice defecţiune tehnică de funcţionare (scăpări de gaze, flacără
instabilă, etc.), faceţi apel la un instalator autorizat pentru gaze
combustibile.
Vă rugăm să vă conformaţi prezentelor instrucţiuni pentru a asigura
o funcţionare ireproşabilă şi îndelungată a plitei.
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Nerespectarea celor precizate în prezentele instrucţiuni scuteşte
societatea importatoare de orice răspundere.
Instrucţiunile sunt însoţite şi de certificatul de garanţie, pe care este
recomandabil să-l păstraţi, orice reparaţie din perioada de garanţie
făcându-se pe baza acestuia.

INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer!
Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la
protejarea
mediului

resurselor
înconjurător,

naturale
prin

şi

a

predarea

acestui aparat la centrele de preluare a
acestora sau la importatorul a carui
adresă o puteţi gasi în acest manual sau în
certificatul de garanţie.
Acest aparat nu poate fi folosit de copii,
persoane

cu

neexperimentate

dizabilităţi,

persoane

decât

sub

supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate
asigura ca aceştia pot opera corect aparatul.
Nu lăsaţi copii să se joace cu acest aparat!!

7

8

