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ESP-EKH007  PLITA ELECTRICA 1500W + 1000W YELLOWSTONE  ESPERANZA 

 Manual de utilizare 

SPECIFICATII TEHNICE 
Tensiune de alimentare: 220 – 240 VAC,  50/60 Hz 
Putere: 1500 W + 1000 W (2500 W total) 
Clasa de protectie: I 
INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA 

Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati manualul, certificatul de garantie, chitanta 
si, daca este posibil, ambalajul. Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea 
necorespunzatoare a produsului.  Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila. Daca instrainati aparatul, asigurati-
va ca predati si manualul de utilizare odata cu aparatul. 
• Aparatul este destinat exclusiv utilizarii casnice, nu este proiectat pentru o utilizare comerciala. 
• Nu utilizati aparatul in exterior. Pastrati aparatul departe de surse de caldura, expunerea directa la soare, feriti-l de umezeala 
si margini ascutite. Nu utilizati aparatul daca aveti mainile umede. Daca aparatul este umed sau ud, deconectati-l imediat de la 
priza de perete. 
• Inainte de curatare, opriti aparatul si deconectati-l de la sursa de tensiune si lasati-l sa se raceasca.  La deconectarea de la 
priza de perete, trageti de stecher, nu de cablu.  
• Nu lasati aparatul in functiune nesupravegheat. Daca parasiti incaperea cu aparatul, opriti-l si deconectati-l de la retea. 
• verificati periodic aparatul si cablul de alimentare sa nu prezinte urma de defectiuni. In cazul in care acestea apar, opriti 
imediat aparatul,  deconectati-l de la retea si prezentati-l la un centru service autorizat pentru constatare / reparare.  Nu 
incercati sa reparati singuri aparatul! 
• Utilizati doar piese de schimb originale, nu utilizati produse incompatibile. 
• Pentru a asigura protectia copiilor, nu lasati la indemana acestora ambalajele provenite de la despachetarea produsului 
(pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.).  Nu lasati copiii mici sa se joace cu foliile de plastic – risc de sufocare! 
• Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, 
fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor. 
INSTRUCTIUNI SPECIALE  PRININD SIGURATNA PENTRU ACEST PRODUS 
Pericol de arsuri 
Pe durata utilizarii, plita devine extrem de incinsa. Atingeti aparatul doar in zona  pentru  controlul  termostatului.  
Suprafata deteriorata 
Daca suprafata aparatului este deteriorata sau apar crapaturi, opriti imediat aparatul pentru a evita riscul unei electrocutari. 
Suprafata fierbinte! Suprafata plitei este foarte calda si dupa ce ridicati vasul cu mancare gatita. Pericol de arsuri! 
Potential risc pentru sanatate!  
• Nu amplasati pe suprafata aparatului obiecte dure sau neuniforme. 
• Nu lasati obiecte sa cada pe suprafata aparatului. 
• Nu amplasati plita in apropierea aparaturii electronice (radio, TV, etc.) 
• Amplasati plita pe o suprafata rezistenta la umezeala si caldura. In cazul suprafetelor sensibile, plasati o placa rezistenta la 
caldura sub aparat. 
• Din cauza vaporilor si a caldurii degajate, nu amplasati plita sub corpuri suspendate.  
•  Alimentele încălzite prea tare pot începe să ardă! Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze nesupravegheat. 
•  De aceea, nu amplasaţi niciodată aparatul sub obiecte infl amabile, în special sub perdele sau draperii. 
•  Nu încălziţi niciodată un recipient închis ermetic. Prin propagarea căldurii poate fi provocată rapid o explozie. 
•  Nu încălziţi niciodată recipiente goale. Acestea se supraîncălzesc imediat - pericol de ardere şi deteriorare a plitei. 
• Fiţi foarte atenţi când încălziţi cantităţi mici de ulei - nu reglaţi o treaptă de putere foarte mare. În caz contrar, uleiul se poate 
aprinde şi arde! 
•  Nu utilizaţi niciodată aparatul pe mese metalice sau pe orice altă suprafaţă metalică. Acestea se pot încălzi şi pot provoca 
incendii sau aparatul se poate deteriora ireparabil. 
• Pastrati o distanta  de siguranta de 30 cm fata de obiectele din jur (mobila, etc). Nu incastrati niciodata plita in mobilier. 
• Pe durata utilizarii, verificati ca sa nu intre in contact cablul de alimentare cu suprafetele fierbinti.  
• Nu atingeti partile calde din aparat. 
• Nu utilizati niciodata aparatul cu un temporizator extern sau cu un sistem cu telecomanda. 
DOMENIU UTILIZARE 
• Aparatul este destinat prepararii mancarii, avand o putere maxima de 2500 W.   Conectati pentru alimentarea plitei la o retea 
separata prevazuta cu siguranta automata de 16 A.  Daca utilizati un prelungitor, asigurati-va ca sectiunea conductorilor din 
prelungitor este de minim 1.5 mm2. La conectare la retea, verificati aparatul sa fie oprit din ambele termostate. 
• Verificati ca tensiunea retelei sa aiba valoarea necesara aparatului (230 VAC, 50 Hz) 
• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizati aparatul conform descrierii din manual. Nu utilizati plita pentru alte 
scopuri. 
• Orice alta utilizare poate deteriora aparatul si poate cauza ranirea utilizatorului. 
• Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea neconforma a aparatului.  
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DESPACHETAREA  PRODUSULUI SI PRIMA UTILIZARE 
• Despachetati aparatul. 
• Verificati integritatea aparatului – sa nu prezinte urma de deteriorare din cauza transportului. 
• Inainte de prima utilizare, porniti aparatul la putere maxima timp de 5 minute, intr-un loc bine aerisit. 
NOTA: daca apar mirosuri neplacute, nu va impacientati, este normal la prima pornire a aparatului, mirosurile vor disparea in 
timp. 
UTILIZAREA APARATULUI 
Pornire / oprire 
Unitatea este pornita de catre termostat si se opreste manual cand acesta este setat pe OFF (oprit). 
Pentru utilizarea cat mai eficienta a energiei, utilizati doar vase de gatit cu fundul plat (pentru a maximiza transferul termic). 
  

 
 
Nu utilizati oale cu suprafata bazei  convexa/parabolica sau cu picioare 

 
 
 
Utilizaţi numai ustensile de gătit potrivite cu dimensiunea plitei . 
 
 

OPERARE 
Utilizati termostatele pentru a selecta temperatura dorita, conform necesitatilor pentru gatit. Fiecare dintre ele are 
urmatoarele pozitii: 
- pozitia 1: incalzire / fierbere inabusita 
- pozitia 1: fierbere inabusita 
- pozitia 1: prajire 
- pozitia 1: prefierbere / rumenire 
- pozitia 1: rumenire, incalzire rapida 
NOTA:  indicatorul este aprins pe durata incalzirii plitei. Pe durata gatirii, acesta se va aprinde si se va stinge in mod repetat, 
indicand faptul ca temperatura este controlata de catre termostat.  
OPRIRE 
• Pozitionati termostatele pe pozitia OFF. 
•Scoateti stecherul din priza 
• Lasati aparatul sa se raceasca complet inainte de a-l depozita. 
Suprafata fierbinte! Suprafata plitei este foarte calda si dupa ce ridicati vasul cu mancare gatita. Pericol de arsuri! 
CURATARE 
ATENTIE: 
- deconectati totdeauna plita de la retea inainte de curatare 
- asteptati sa se raceasca complet 
- in nici un caz nu cufundati plita in apa pentru a o curata, in caz contrar apare pericolul de electrocutare sau incendiu 
ATENTIE 
- nu utilizati perii tari sau materiale abrazive pentru curatare 
- nu utilizati detergenti acizi sau abrazivi 
- curatati suprafata plitei de eventualele resturi de mancare utilizand un material textil moale usor umezit 
- curatati butoanele utilizand un burete moale cu putina apa apoi stergeti-le cu un material textil moale si uscat. 
- pentru curatarea suprafetei plitei de resturile arse de mancare utilizati detergenti  de curatare speciali pentru vase 
- dupa curatare stergeti plita cu o laveta  uscata si moale 
- aveti grija sa nu intre in interiorul aparatului lichide. Pericol de electrocutare 
DEPOZITARE 
- depozitati plita numai dupa ce este curatata 
- daca nu utilizati plita o perioada mai mare de timp, depozitati-o in ambalajul original 
- depozitati plita in locuri bine ventilate,  nu o lasati la indemana copiilor 
RECICLAREA CORECTA  A  ACESTUI PRODUS 

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 

deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 

dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.  


