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MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE 

PLITA CERAMICA CU INDUCTIE 1500W 
IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT IN PRC 

(service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro) 

►DZ-CB102

Tensiune 220-240V-/50-60Hz 
Putere 1500 W 
7 functll de gatlre 

8 nivele de 
putere/temperatura 
Timer gatire 
Functie de inchidere 

automata 
Functle de detectare oala 

Slguranta curent sl 
supralncalzlre 

Oprire automata 
Detectare oala 
Dimensiuni 280*340*62mm 
Suprafata de gatit 250x250mm 

lncalzeste doar baza 
ustensilelor de gatlt sl numai ln 
zona ln care se afla vasul 

datorita functlllor speciale, 

putetl selecta temperatura sl 
modul de gatire apasand doar 

un singur buton 

CITITI CU ATENTIE PREZENTELE INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE ÎNAINTE 
DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCTIUNE A PRODUSULUI SI RESPECTAT! 
OBLIGATORIU INSTRUCTIUNILE DE SIGURANT Ă! 
NERESPECTAREA INDICATIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTESTE 
PRODUCATORUL DE ORIC.E RĂSPUNDERE SI DUCE LA PIERDEREA GARANTIEI! 
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU REFERi'NŢE ULTERIOARE. 
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În numele echipei noastre, vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o prin 
cumpărarea acestui produs şi vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa 
noastră vă stă la dispoziţie pentru orice problemă tehnică sau comercială: 

GOLOEN FISH SRL, Şoseaua de centură nr.6, Platforma betonată 0.1.1, pav. 
administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod posstal 077175, sat Ştefăneştii de Jos, comuna 

Ştefăneştii de Jos, Judetul Ilfov, Romania 
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro 

Stimate client, 

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creşterea calităţii 
produselor şi serviciilor, precum şi de largirea şi diversificarea portofoliului de 
produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacţie. 
GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratetea 
informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanţe 
diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate 
au caracter informativ şi pot cantine unele diferenţe în funcţie de configuraţia 
constructivă a produsului comercializat. 
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentul manual înaintea primei utilizări şi ulterior 
păstraţi-l cu atenţie, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.Acest 
manual este compatibil cu produsul: 

"Plita ceramica cu inductie DZ-CB102" 

În numele întregii noastre echipe, vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi 
acordat-o prin cumpărarea acestui produs şi vă asigurăm de întreaga noastra 
colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, functional şi practic, 
fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigenţele în cel 
mai bun mod cu putinţă.Pentru a obţine cele mai bune rezultate este important 
să citiţi în întregime instrucţiunile din acest manual. 
Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include 

instrucţiuni importante despre siguranţă, utilizare şi eliminare. Înainte de a

începe să folosiţi aparatul, citiţi cu atenţie toate instrucţiunile privind operarea şi 
siguranţa. 
Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau 

proprietaţilor cauzate de instalarea şi utilizarea incorectă a produsului. 

GOLOEN FISH SRL-Şoseaua de centură nr.6, Platforma betonată 0.1.1, pav. 
administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postai 077175, sat Ştefăneştii de Jos, comuna 

Ştefăneştii de Jos, Judetul Ilfov, RomaniaTel: +40 751 098 855; +40 746 533 474 

I 
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro 

,.. ____________________________ .----, 
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I
i INFORMAŢII 

În cazul unor informaţii particulare. 

Ol 

�I 

NOTĂ/OBSERVAŢIE 
Utilizarea neadecvată poate conduce 
la pierderea garanţieiproducătorului. 

ATENŢIE 

•••• 

INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Descriere manual 
Prezentul manual a fost redactat pe baza docu
mentelor originale realizate de către producător şi a 
fost destinat pentru comercializare pe piata locală. ln 
acest document se regăsesc integral toate indicaţiile 
originale provenite de la producător. 
Manualul reflectă stadiul actual al produsului co
mercializat şi nu poate să fie considerat inadecvat în 
cazul în care urmează altele noi versiuni ce vor fi 
supuse unor actualizări ulterioare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face acest lucru 
prin actualizarea manualelor de utilizare şi întretinere 
fără obligaţia de a actualiza manualele produselor 
deja comercializate decât în cazuri excepţionale.Dacă 
aveţi îndoieli sau nu întelegeţi pe deplin datele 
prezentate în acest manual, contactaţi centrul de 
service zonal, distribuitorul autorizat sau direct 
adresaţi o cerere către producător.Se specifică faptul 
că producătorul intenţionează să continue optimizarea 
produsului dvs. 
1.2. Utilizarea şi scopul manualului 
Protejaţi-vă pe dumneavoastră şi pe ceilalţi de rănire 
prin utilizarea corectă a produsului - citiţi manualul 
înaintea primei utilizări şi urmaţi toate măsurile de 
siguranţă.Scopul acestui manual este de a vă aduce 
la cunoştinţă modalitatea eficientă de utilizare şi 
întreţinere în condiţii de siguranţă pentru o utilizare de 
durată a produsului achiziţionat. Păstraţi cu atenţie 
manualul într-un loc accesibil pentru orice consultare 
viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitaţi o 
copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător. 
1.3. Simbologia utilizată 
Pe parcursul manualului veţi regăsi urmatoarele 
modalităţi de atenţionare: 

ATENŢIE 
În cazul în care trebuie să acordaţi maximă atenţie indicaţiilor 
prezentate pentru a evita situaţii care pot deteriora produsul sau alte 
utilaje sau pot avea consecinţe asupra mediului înconjurător. 

Atenţionare pentru 
situaţii cu potenţial pericol 

Al PERICOL GENERAL
Atentie pericol generic urmat 
de explicaţia tipului de pericol. 

Al PERICOL ELECTRIC

Semnalizează prezenţa tensiunii electrice 
sau a unor echipamente care utilizează 

tensiunea electrică. 

kl 
INTERVENŢIE 

MECANICA 
Atenţionare pentru inteiventii necesare 

asupra elementelor mecanice. 

îl 
INTERVENŢIE 

ELECTRICA 
Atenţionare pentru interventii necesare 

asupra elementelor electrice. 

[Q]I 
CLASA DE 

FABRICATIE li 

Necesită dublă izolaţie electrică. 

== PRIM AJUTOR 

Instrucţiuni de prim ajutor în caz de accident. 

Al PERICOL 

În cazul în care există un pericol cu 
consecinţe grave ce pot cauza leziuni 
utilizatorului sau altor persoane. 

GOLDEN FISH SRLŞoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 
administra-tiv, biroul nr.12, etaj 1, Cod postai 077175, sat Ştefăneştii de Jos, comuna 

Ştefăneştii de Jos, Judetul Ilfov, Romania Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474 
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro 
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANŢĂ 
2.1. Precauţii generale 

• 

Citiţi cu atenţie prezentul 
document pentru a vă 
informa privind tipurile de 
lucrări permise şi limitările 
produsului precum şi 
riscurile potenţiale specifice 
legate de aceasta. 

Plita ceramica cu inductie 1500W DZ-CB102 
Familiarizati-vă cu manualul înainte de a 
încerca să �tilizati aceasta plita. 
Verificati cablul' de alimentare inainte de 
fiecare utilizare. Daca este deteriorat sau cu 
izolatia intrerupta nu utilizati aparatul. 
lnainte de orice intervenlie asupra aparatului 
de reparatie sau intretinere decuplati-1 de la 
retea 
Nu lasati aparatul la indemana copiilor. 
Purtaţi în permanenţă casii pentru izolare 
fonica şi ochelari de siguranţă în timpul 
funclionării masinii. 
înai�te de a porni plita, verificaţi dacă toate 
şuruburile, piuliţele şi alte elemente de fixare 
sunt bine stranse si că dispozitivele de 
protecţie şi ecranele �unt în poziţie. Înlocuiţi 
etichetele deteriorate sau ilizibile; 
Producatorul nu isi asuma raspunderea in 
cazul in care nu respectati indicatiile de 
utilizare din acest manual. 
Nu decuplati stecherul prin tragerea cablului ci 
trageli usor de stecher atunci cand decuplati 
aparatul de la retea. 
Nu operali plita langa substante combustibile. 
Pentru a preveni electrocutatarile evitati 
contactul aparatului cu apa, uleiuri sau alte 
lichide. Nu operali plita cu mainile ude sau 
descui!. lnainte de conectarea la priza 
asigurati-va ca plita este complet uscata si nu 
prezinta urme de apa sau alte lichide. 

•••• O ' I 

INFORMAŢII 

Înlocuiţi imediat componentele 
deteriorate sau defecte. Folosiţi pentru 
aceasta doar piese de schimb originale. 
Orice reparaţie neautorizată cu piese 
neadecvate conduce la pierderea 
garanţiei. 

Nu folositi plita langa alte surse de caldura, 
sobe,cuptoare sau instalatii de gaz si nu lasati 
cablul de alimentare sa vina in contact cu 
suprafete fierbinti. 

2.2. Securitate personală 
Rămâneti concentrati, mentineti atentia la 

ce faceli si flii precaut atunci când 'operati 
Plita c�r�mi�a cu inductie DZ-CB102 

ATENŢIE 

Acest aparat nu este destinat utilizării de 
către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau mental� 
reduse sau cu lipsă de experienţă ş1 
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care li 
s-a dai supravegherea sau instrucţiunile
privind utilizarea aparatului de către o 
persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a 
se asigura că nu se joacă cu aparatul.
Utilizarea în siguranţă a plitei noastre
electrice este posibilă numai după ce 
următoarele instrucţiuni de siguranţă şi 
de utilizare au fost citite şi respectate în
totalitate 

ATENŢIE 

Nu folosiţi acest aparat dacă sunteţi sub 
influenta drogurilor, alcoolului sau 
medic�mentelor. Un moment de 
neatenţie în timpul funcţionării sculelor 
electrice poate duce la vătămări 
corporale rave. 

5 



I �I 
roate ,��:::;�"; '"';"re 

•••• 

de a utiliza acest produs şi păstraţi 
aceste instrucţiuni pentru referinţă 
ulterioară 

Al PERICOL 

Lucrati cu atentie - dacă vă este distrasă 
atenţi� puteţi pi�rde controlul, şi astfel se 
produc accidente. Nu depozitaţi produsul la 
îndemâna copiilor sau a persoanelor 
neinstruite. 

Al PERICOL 

Când folosiţi aparatul nu vă întindeţi 
dincolo de poziţia normală. Poziţia corpului 
si un echilibrul adecvat permit un control 
�ai bun al aparatului în situaţii 
neaşteptate. 

Al PERICOL 

Nu folosiţi plita daca întrerupătorul său 
nu functionează. Un instrument care nu 
poate fi controlat este periculos şi 
trebuie reparat imediat. 
Nu utilizaţi sub nici o forma aparatul 
când cablul de alimentare este 
deteriorat există pericol de 
electrocutare. Apelaţi la un electrician 
calificat pentru înlocuirea cablului de 
alimentare deteriorat sau defect. 
NU efectuali operatii de intretinere in timpul 
functionarii. 
Pe măsură ce vă obişnuiţi cu utilizarea 
produselor 
NU trataţi superficial respectarea strictă a 
regulilor de siguranţă indicate în acest 
manual. 
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2.3. Riscuri reziduale 
Chiar dacă utilizati acest aparat în 
conformitate cu instr�cţiunile prezentate în 
acest manual, anumite riscuri reziduale nu 
pot fi excluse. 

Pot apărea următoarele riscuri 
reziduale: 

Exista riscul provocarii arsurilor iar 
pentru a preveni acest lucru se 
recomanda utilizarea manusilor de 
bucatarie atunci cand manevrati 
vase fierbinti 

2.4. lnstructiuni de sigurantă electrică 
Rămâneti aiert si fiti preca�t atunci când 
manevraţi parte� ei'ectrică. Nu trageţi de 
cablul de alimentare! 

Al PERICOL ELECTRIC 

Nu expuneţi plita electrică la apă sau 
ploaie. 
lnaintea fiecarei utilizari asigurati-va ca 
alat cablul de alimentare cat si stecherul 
se afla in conditii bune de utilizare si nu 
prezinta defectiuni vizuale, strapungere a 
izolatiei etc.Tineti departe cablul electric de 
obiecte ascutite ce ii pot deteriora . 
Niciodata NU şuntaţi si NU demontati 
intrerupatorul. 
Depozitati aparatele electrice pe care nu le 
folositi in locuri inaccesibile pentru copii. 
Nu lasati aparatul sa fie utilizat de catre 
persoane care nu sunt familiarizate cu el 
sau care nu au citit instructiunile de 
utilizare. Aparatele sunt periculoase cand 
sunt utilizate de catre persoane fara 
experienta. 
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A PERICOL ELECTRIC 

•••• 

Luati în considerare mediul de lucru 
. Nu expuneţi aparatul electric la 

ploaie. 
. Nu folosiţi scule electrice în condiţii 

de umezeală sau ploaie. 
. Păstraţi zonele de lucru bine 

iluminate. 
. Nu utilizaţi aparate electrice acolo 

unde există riscul de a provoca 
incendii sau explozii. 

o NOTĂ/OBSERVAŢIE

Atentie 
Alimentarea electrică de la reţeaua de 
curent alternativ poate prezenta căderi de 
tensiune la pornirea acestui echipament. 
Acest lucru poate influenţa alte 
echipamente {de exemplu, clipirea unei 
lumini). Dacă impedanţa de alimentare 
Zmax este mai mică de 0,40 OHM la 50Hz, 
astfel de perturbaţii nu sunt de aşteptat. 
Dacă este necesar, puteţi contacta 
furnizorul local de energie electrica pentru 
informaţii suplimentare. 

O • I 

Verificaţi întotdeauna dacă tensiunea de 
alimentare corespunde cu cea înscrisă pe 
aparat. 
Atingeţi aparatul doar de suprafeţele izolate 
atunci când este posibil ca acesta să intre 
în contact cu un cablu electric ascuns în 
pereţi sau propriul cablu. 
Menţineţi cablul de alimentare la distanţă 
faţă de zona de lucru. 

PERICOL ELECTRIC 

Nu apropiati mâinile umede sau cu 
urme de uleiuri de echipamentele 
aflate sub tensiune. 
Nu expuneţi aparatul electric la apă 
sau ploaie. 
lnaintea fiecarei utilizari asigurati-va ca 
atat cablul de alimentare cat si stecherul 
se afla in conditii bune de utilizare si nu 
prezinta defectiuni vizuale, strapungere a 
izolatiei etc. 
Deconectaţi aparatul de la sursa de 
alimentare înainte de a scoate cuva 
Deconectaţi aparatul de la sursa de 
alimentare înainte de a-l deplasa 
Tineti departe cablul electric de obiecte 
ascutite ce ii pot deteriora . 
Niciodata NU şuntaţi si NU demontati 
intrerupatorul 
Nu apropiaţi mâinile umede sau cu urme 
de uleiuri de echipamentele aflate sub 
tensiune. 
Nu forţaţi sculele electrice sau accesoriile 
să îndeplinească sarcina unei scule 
industriale. Nu utilizaţi acest instrument 
într-un scop pentru care nu este destinat. 
Utilizaţi numai prelungitoare destinate 
utilizării în exterior. 

Tensiunea de funcţionare a aparatului 
este de 220-240V / 50 Hz. Fluctuaţia 
tensiunii electrice ar trebui să se situeze 
între 0,9+1, 1 din valoarea nominală. 

7 
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2.5. Precautii suplimentare 

AVERTISMENTE DE SIGURANTA PENTRU PLITA CERAMICA CU INDUCTIE 

•••• 

► 1. Nu amplasaţi unitatea lângă foc sau gaz sau orice mediu fierbinte pentru a evita deteriorarea
sau funcţionarea defectuoasă. 

► 2. Pentru a reduce riscul şi deteriorarea, ştecherul trebuie să fie fixat într-o priză individuală şi
curentul electric nominal nu trebuie să fie mai mic de 16A.

► 3. Aşezaţi unitatea pe o suprafaţă plană şi uscată. Asiguraţi-vă că există o zonă liberă minimă de
cel puţin 1 O cm în jurul unităţii pe toate părţile.

► 4. Nu introduceţi aparatul sau cablul electric în apă sau în orice alt lichid.
► 5. Nu lăsaţi lichidul să pătrundă în carcasa aparatului, ceea ce va deteriora componentele

electrice interioare. 
► 6. Asiguraţi-vă că stecherul de alimentare este scos din priză înainte de curăţare. 
► 7. Nu acoperiţi aerisirea cu nimic în timpul gătitului. 
► 8. Înainte de a încălzi orice conserve, vă rugăm să desfaceţi capacul.
► 9. Nu aşezaţi accesorii metalice, cum ar fi o lingură, oale, etc. pe blatul de bucătărie, în timp ce

gătiţi, pentru a evita încălzirea. 
► 10.Nu gătiţi cu o oală goală, deoarece poate cauza defecţiuni sau poate prezenta pericol. 
► 11.Dacă cablul de alimentare se deteriorează, asiguraţi-vă că îl înlocuiţi numai cu un cablu

recomandat de producător. 
► 12.Dacă unitatea nu funcţionează, dintr-un anumit motiv, chiar şi după depanarea de bază de

către dvs., vă rugăm să contactaţi imediat punctele noastre de service. Nu încercaţi să deschideţi
unitatea de unul singur, deoarece poate fi periculos.

► 13.Curăţaţi întotdeauna unitatea pentru a evita pătrunderea murdăriei în ventilator. Acest lucru va
afecta funcţionarea sa normală. 

► 14.Nu atingeţi placa în timp ce unitatea funcţionează, deoarece ar putea provoca arsuri. 
► 15.Utilizatorii cu stimulatoare cardiace cardiace sunt sfătuiţi să îşi consulte medicii înainte

de a utiliza acest produs.
► 16.Nu aşezaţi unitatea pe sau lângă o sobă cu gaz.
► 17.Nu aşezaţi sub aparat obiecte inflamabile precum hârtie, cârpă sau alte articole de acest fel, 

deoarece ar putea cauza pericol de incendiu. 
► 18.Nu aşezaţi unitatea pe o cârpă sau covor etc. Acest lucru poate bloca aerisirea şi poate fi 

periculos pentru unitate si utilizator.
► 19.Evitaţi să loviţi placa �nităţii, deoarece aceasta poate fisura sau rupe unitatea. În cazul în care

observaţi fisuri pe suprafaţa plitei, opriţi unitatea şi scoateţi imediat cablul de la priza electrică şi 
contactaţi centrele de service. 

► 20.Nu atingeţi panoul de control cu obiecte ascuţite. 
2.6.INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR 

8 

PRIM AJUTOR 

Asiguraţi-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiţi plita. 
Completaţi ulterior orice produs de prim ajutor folosit. 
Când apelaţi la medic utilizând numărul unic de urgenţă 112, vă rugăm să furnizaţi 
următoarele informaţii: 
•Adresa completă la care s-a produs accidentul; 
•Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică; 
•Numărul de persoane rănite; 
•Starea răniţilor şi felul leziunilor. 

O ' I 



I 

.... 

www.detoolz.ro 

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI 

3.1. Descrierea produsului DZ-CB102 
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Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Descriere 

Placa ceramica 

Zona incalzire 

Afisaj 

Buton ON/OFF 

Selectare functii 

Buton crstere 

Buton descrestere 

Temporizator 

Buton afisare consum 

9 



I 3.2.Specificaţii tehnice 

Plita ceramica cu inductie 1500W DZ-CB102 

•••• 

Plita functioneaza prin transmiterea de unde electromagnetice direct asupra vasului, fabricat 
dintr-un material feros, care astfel se incalzeste rapid, pentru prepararea usoara a mancarurilor. 
Este cea mai puternica metoda de incalzire, fiind de asemenea instanta. Pana la aparitia plitelor 
cu inductie, gazul era considerat ca fiind cea mai viabila optiune de catre bucatarii profesionisti, 
dar o serie de avantaje incontestabile au pus inductia electromagnetica in topul preferintelor. 

Avantajele folosirii "Plitei ceramice cu inductie 
1500W DZ-CB102" sunt: 

10 

Nu se pierde caldura - ln cazul plitelor cu 
inductie, transferul de caldura se face direct 
de la sursa electromagnetica la materialul 
feros din care este facut vasul. ln cazul 
cuploarelor cu gaz sau a altor tipuri de 
cuptoare electrice, energia este intai 

transformata in caldura, care apoi este 
directionata inspre vas. Astfel, o mare parte 
din temperatura (pana la 60%) se pierde 
inainte de a fi folosita, fata de plitele cu 
inductie, care folosesc mai mult din 84% din 

energie pentru a gali. Astfel, bucataria se 
incalzeste mai putin, iar consumul de energie 
electrica este redus. 
Siguranta in utilizare - Suprafata plitei nu 
se incalzeste, fiind sigura pentru atingere 
chiar si in timpul functionarii. ln cazul in care 

puneti mana pe unul din elementele de galii, 
acesta nu va frige, chiar daca purtati un inel 
din material feros. 
Instalare usoara - Plita incorporabila cu 
inductie este foarte subtire si se poate instala 

direct in blaturile deschise (care nu au un 
corp de bucatarie sau un cuptor dedesubt). 
Acest avantaj le face fiabile accesului pentru 
persoanele cu dizabilitati. 
Se curata usor - Suprafata de sticla a plitei 

beneficiaza de o intretinere minima. Aceasta 
se curata foarte usor, cu ajutorul unei carpe 
sau a unei lavete umede. 
Design placut - Sticla neagra a plitei cu 
induclie are un aspect elegant, facandu-se 
usor de remarcat fata de alte electrocasnice. 

O • I 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Denumire 
Caracteristica 

tehnica 

Tensiune 220-240v-

Frecventă 50-60 Hz 

Putere 1500W 

Suprafata de gatit Ceramica 

Bobinaj 
Aluminiu acoperit cu 

cuoru 
Material carcasa Plastic 

Dimensiunea placii 250x250mm 
Functie de gatire 

7 functii 
inteligenta 

Nivele setare putere 8 nivele 

Nivel setare temperatura 8 nivele 

Timer getire 4h 

Functii presetate 24h 

Siguranta supraincazire Da 
Siguranta 

Da 
suoratensiune/suoracurent 

Sistem detectare oala Da 

Functie inchidere automata Da 

Lungime cablu 1,5m cu stecher VDE 

Dimensiuni 280x340x62mm 

Ambalare 1buc/bax 

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL. 
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INSTRUCŢIUNI DE PUNERE IN 
FUNCTIUNE SI OPERARE 

4.1. Asamblarea plitei 
Deschideţi pachetele şi îndepărtaţi cu atenţie 
ambalajul. 

Al ATENŢIE 

Nu lăsaţi ambalajul din plastic la 
îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să 
se joace cu ambalajul din plastic, pungi, 
folie şi piese mici. Există pericol de 
ingestie şi sufocare! 

•••• 

Scoateti toate piesele cu atentie din ambalaj şi aşezati aparatul pe o suprafată dreaptă. Verificati 
furnitura să fie completă. Dacă lipsesc piese, nu puneţi în funcţiune aparatul până când nu sunt 
livrate şi montate corect toate componentele. Dacă nu se respectă aceste avertizări, există pericol de 
vătămare gravă. Aruncati ambalajul numai după ce aţi inspectat cu atenţie aparatul, aţi montat 
corespunzător toate reperele şi aţi pus în funcţiune aparatul cel nou fără probleme. 

1. Operatia de baza : 
- Introduceţi fişa în priză CA 220-240V, 50-60Hz, afişajul va afişa ,,----". 
- Aşezaţi ustensilele de gătit compatibile cu inducţie în centrul plăcii de gătit.
- Apăsaţi butonul PORNIT / OPRIT pentru a porni unitatea, afişajul arată „PORNIT", apoi apăsaţi 
butonul Funcţie, Hot Pot-ul implicit 1200W va selecta automat „ diferite moduri de gătit, setări şi
reglaje 
- Pentru a opri unitatea, apăsaţi din nou butonul ON / OFF. 
- Scoateţi ştecherul din priză dacă unitatea nu va fi folosită pentru o lungă perioadă de timp. 

2. Mod de gătire: 

lnfierbantarea oalei 
- Apăsaţi butonul [Funcţie] şi indicatorul pentru [Hot Pot] se va aprinde. Afişajul va arăta puterea
implicită de 1200W. 
- Puterea poate fi reglată prin butoanele [+] şi [-] prin gama de 200W, 400W, 600W, 800W, 1000W,
1200W, 1400W şi 1500W. 
- După terminarea gătitului, apăsaţi butonul [ON / OFF] pentru a opri unitatea. 
- Unitatea se va opri automat după 2 ore dacă nu este apăsat nici un alt buton funcţional. 
- Temporizatorul poate fi setat timp de 4 ore în acest mod. 

Prajire rapida 
- Apăsaţi butonul [Function] şi indicatorul pentru [Stir-Fry] se va aprinde. Afişajul va afişa 
temperatura implicită de 240 °c. 
- Temperatura poate fi reglată prin butoanele [+] şi [-] în intervalul 80 °e, 100 °e, 130 °e, 160 °e, 180
0e, 200 °e, 220 °e şi 240 °C. 
- După terminarea gătitului, apăsaţi butonul [ON / OFF] pentru a opri unitatea. 
- Unitatea se va opri automat după 2 ore dacă nu este apăsat nici un alt buton funcţional. 
- Temporizatorul poate fi setat timp de 4 ore în acest mod. 

Gatire gratar 
- Apăsaţi butonul [Funcţie] şi indicatorul pentru [Grătar] se va aprinde. Afişajul va afişa temperatura
implicită de 200 °C. 
- Temperatura poate fi reglată prin butoanele [+] şi [-] în intervalul 80 °e, 100 °e, 130 °e, 160 °e, 180
0e, 200 °e, 220 °e şi 240 °C. 
- După terminarea gătitului, apăsaţi butonul [ON / OFF] pentru a opri unitatea. 
- Unitatea se va opri automat după 2 ore dacă nu este apăsat nici un alt buton funcţional. 
- Temporizatorul poate fi setat timp de 4 ore în acest mod. 

O • I 
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INSTRUCŢIUNI DE PUNERE IN 
FUNCTIUNE SI OPERARE 
Gatirea supei 

www.detoolz.ro 

I - Apăsaţi butonul [Funcţie] şi indicatorul pentru [Supă] se va aprinde. Afişajul va arăta
puterea implicită de 1200W. După 12 minute de încălzire, puterea se va reduce automat la 
600W. 
- Modul nu poate fi ajustat. 

- După terminarea gătitului, apăsaţi butonul [ON / OFF] pentru a opri unitatea. 
- Unitatea se va opri automat după 2 ore dacă nu este apăsat nici un alt bulon funcţional. 
- Timpul prestabilit poate fi setat cu 24 de ore în avans. 

Lapte/ceai 
- Apăsaţi bulonul [Funcţie] şi indicatorul pentru [Lapte / Ceai] se va aprinde. Afişajul va afişa
temperatura implicită de 80 °c.
- Modul nu poate fi ajustat.
- După terminarea gătitului, apăsaţi butonul [ON / OFF] pentru a opri unitatea. 
- Unitatea se va opri automat după 20 de minute dacă nu este apăsat niciun alt buton funcţional. 
- Timpul prestabilit poate fi setat cu 24 de ore în avans. 

Fierberea apei 
- Apasati butonul [Functie] iar indicatorul [Apa] se va aprinde.Afisajul va indica puterea de

1500W 
Modul nu poate fi ajustat 
Odata ce apa incepe sa fiarba, apasati bulonul [ON/OFF]

- Aparatul se va opri automat dupa 1 Bminute daca nu este selectata alta functie 
Functia aceasta poate fi programata sa porneasca automat cu maxim 24h inainte 

Gatirea orezului 
- Apăsaţi butonul [Function] şi indicatorul pentru [Rice] se va aprinde. Afişajul va arăta puterea 
implicită de 1000W. După 12 minute de încălzire, puterea se va transforma automat la 600W. 
- Modul nu poate fi ajustat. 
- După terminarea gătitului, apăsaţi butonul [ON / OFF] pentru a opri unitatea. 
- Unitatea se va opri automat după 1 oră dacă nu este apăsat nici un alt buton funcţional. 
- Timpul prestabilit poate fi setat cu 24 de ore în avans. 

Temporizator 
Această funcţie se aplică doar modurilor de gătit [Hot Pot], [Stir-Fry] şi [Barbecue]. 
- Selectaţi mai întâi modul de gătit dorit, apoi apăsaţi butonul [Timer / Preset]. Afişajul LED va
clipi [0:00].
- Apăsaţi butoanele[+] sau[-] pentru a seta temporizatorul de la [0:01] minute la [4:00] ore. Ţineţi
apăsat butoanele[+] sau [-] pentru reglarea rapidă a timpului. 
- Odată setată ora preferată, nu apăsaţi niciun buton. Afişajul LED va clipi de 5 ori şi

cronometrul este acum activat şi va începe să numere invers.
- Odată ce calendarul setat este sus, unitatea se va opri automat.
- Apăsarea oricărui bulon de moduri de gătit sau bulonul [Timer / Presei] sau [ON / OFF] va

ieşi din modul timer.

Presetare - Această funcţie se aplică numai modurilor de gătit [Supă], [Apă], [Lapte / Ceai] 
şi [Orez]. 
- Selectaţi mai întâi modul de gătit dorii, apoi apăsaţi butonul [Timer / Preset]. Afişajul LED va
clipi [0:00].
- Apăsaţi butoanele [+] sau [-] pentru a seta temporizarea prestabilită de la [0:01] minute la 



I
INSTRUCŢIUNI DE PUNERE IN 
FUNCTIUNE SI OPERARE 
[24:00] ore. Ţineţi apăsat butoanele [+] sau [-] pentru reglarea rapidă a timpului. 
- Odată setată ora preferată, nu apăsaţi niciun buton. Afişajul LED va clipi de 5 ori şi
cronometrul este acum activat şi va începe să numere invers.

•••• 

- Odată ce calendarul prestabilit a fost activat, modul de gătit selectat va fi activat şi unitatea va
începe să se încălzească. 
- Apăsarea oricărui buton de moduri de gătit sau butonul [Timer / Presei] sau [ON / OFF] va ieşi
din modul timer. Va ieşi din modul presetat. 

Voltaj 
- Apăsaţi tasta [Voltage] o dată, afişajul va arăta consumul de energie. 
- Apăsaţi tasta [Voltage] de două ori, afişajul va afişa tensiunea. 
- Pentru a anula acest mod, apăsaţi alte taste sau butonul [On / Off].

Selectarea vaselor de gătit 

1. Material necesar: Vă rugăm să utilizaţi numaii vase de gătit compatibile cu inducţie, din oţel,
fontă, fontă emailată, oţel inoxidabil, tigăi / vase cu fund plat cu diametru de la 12 la 24cm
2. Tigaile /cani/ ustensilele ar trebui să aibă o suprafaţă plană. 
3. Atunci cand vă cumpăraţi vasele, căutaţi un semn sau o formulare „Compatibil cu inducţie"
pentru a vă asigura că va funcţiona cu acest blat de bucătărie. 

,., 

4.2 lntretinerea aparatului 

Întreţinere şi îngrijire zilnică 

r 

1. Păstraţi aparatul curat în orice moment. Evitaţi pătrunderea murdăriei în ventilator sau în alte 
părţi interioare ale aparatului. 
2. înainte de a începe curăţarea unităţii, asiguraţi-vă că unitatea este oprită şi scoateţi ştecherul
din priză. Nu curăţaţi unitatea până când suprafaţa nu se răceşte.
3. Îndepărtaţi grăsimea, murdăria, petele etc. prin curăţarea aparatului cu o cârpă moale curată şi
detergent uşor.
4. Ventilatorul din orificiul de aerisire al aparatului este obligat să se prindă murdărie pe el. Vă
rugăm să îl scoateţi regulat cu o perie moale sau cu un baston de bumbac.
5. Nu introduceţi unitatea sau cablul de alimentare direct în apă sau în orice alt lichid pentru ao
curăţa. Va deteriora unitatea. Pentru a proteja unitatea de orice tip de supratensiune, asiguraţi-vă
că ştecherul se potriveşte corect în priză. 
6. Nu scoateţi cablul de alimentare direct în timpul funcţionării. Pentru a prelungi durata de viaţă 
a aparatului, apăsaţi mai întâi butonul „On / Off', apoi deconectaţi cablul de alimentare de la
priză. 
7. Ventilatorul va funcţiona pentru a răci placa de încălzire chiar şi după ce unitatea este oprită. 
Este mai bine să scoateţi ştecherul după ce ventilatorul încetează să funcţioneze.
8. Când nu utilizaţi unitatea pentru o lungă perioadă de timp, scoateţi ştecherul din priză. 
9. Unele modele vor avea un design structural pentru a împiedica pătrunderea gândacilor în 
interiorul unităţii. Dacă este necesar, puteţi utiliza naftalină sau un produs echivalent pentru
gândaci pentru a proteja unitatea.

O ' I 
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I Al ATENŢIE 

Deconectaţi întotdeauna de la sursa de 

•••• 

alimentare înainte de a curata aparatul. 

o NOTĂ/OBSERVAŢIE

Dacă imprumutati sau transferati aparatul altor 
persoane, daţi-le şi manualul utilizatorului. 
Urmarea instrucţiunilor din manualul inclus 
destinat utilizatorului este o cerinţă preliminară 
obligatorie în utilizarea corectă a aparatului. 
Manualul utilizatorului conţine şi instrucţiuni 
privind operarea, întreţinerea şi reparaţiile. 
Aparatul nu necesita o intretinere deosebita, ci 
doar curatarea dupa utilizare de preferat fara 
detergenti sau alte substante de curatare. 

14 
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ATENŢIE 

O curatare necorespunzatoare a plitei 
electrice poate conduce la deteriorarea 
acesteia. 
- Curatati plita electrica dupa fiecare 
utilizare. Aveti grija in special la orificiile de
ventilatie deoarece o blocare poate duce la 
supraincalzire. Se recomanda curatarea 
plitei electrice dupa fiecare utilizare. 
- Evitati folosirea agenlilor de curatare 
agresivi deoarece acestia pot deteriora
plita.
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5. DEPOZITAREA 51 ELIMINAREA PRODUSULUI 

•••• 

5.1. Depozitarea 

Nu depozitaţi aparatul neprotejat în aer liber sau în mediu umed. Păstraţi-l într-un loc răcoros şi 
uscat. 
Depozitaţi aparatul astfel încât acesta să nu poată fi pornit de către persoane neautorizate. 
Nu lăsaţi produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scazută de 10°c, dacă nu este 
folosit o perioadă mai lungă de timp. 
Depozitaţi aparatul într-un spaţiu inaccesibil copiilor, într-o poziţie stabilă şi sigură. 
Nu păstraţi produsele ambalate în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea 
umidităţii. 
Evitati contactul aparatului cu produse chimice, inflamabile, combustibili. 

5.2.Garanţie / Eliminare produsului 

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va 
furniza servicii de reparaţii sau înlocuire gratuite. 
Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor 
dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanţie şi se vor percepe costuri de 
reparaţie. 
Păstraţi certificatul de garanţie. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este 
emis de distribuitori autorizaţi sau agenţi agreaţi de către producător. 
Nu aruncaţi utilajele electrice împreună cu deşeurile menajere! În conformitate cu Directiva 
Europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi punerea în 
aplicare a acesteia în conformitate cu legislaţia naţională, instrumentele electrice care au ajuns 
la sfârşitul vieţii trebuie colectate separat şi returnate la o instalaţie de reciclare compatibilă cu 
normele de protectie a mediului. 

O • I 

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea utilajului la 
sfârşitul duratei sale de viaţă în instalaţiile de colectare 
corespunzătoare, conoscând sancţiunile prevăzute de legislaţia în 
vigoare privind deşeurile. 
Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare şi 
eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor 
efecte negative asupra mediului şi asupra sănătăţii şi promovează 
recuperarea materialelor din care este compus produsul. 
Pentru informaţii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare 
disponibile, contactaţi serviciul local pentru eliminarea deşeurilor sau 
magazinul unde a fost efectuată achiziţia. 
Producătorii şi importatorii îşi îndeplinesc responsabilitatea pentru 
reciclarea, tratarea şi eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie 
direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare şi 
reciclare. 
Ambalajul produsului este 100% reciclabil. 
Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora conţin o 
cantitate considerabilă de materii prime si plastic, care pot fi reciclate 
la randul lor. 

CE ... � .. -�@!�@� □ 
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LEME ŞI REMEDII 

ATENŢIE 

•••• 

Trebuie să întrerupeţi imediat utilizarea produsului şi să contactaţi distribuitorul 
dacă problemele de funcţionare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos. 

În timpul operaţiunilor, dacă există vreo eroare, trebuie să verificaţi tabelul următor pentru 
opţiuni obişnuite de depanare înainte de a apela la service. 

16 

Problema Cauza Preventie 

Codul de eroare E0 

Codul de eroare E1 

Codul de eroare E2 

Codul de eroare E3 

Codul de eroare E4 

Codul de eroare ES 

Codul de eroare E6 

f • I 

Ustensile de gătit sau vase 
de uz incompatibile utilizate 

Voltaj scazut 

Voltaj crescut 

Supraîncălzirea sau 
scurtcircuitul senzorului 

plăcii superioare 

Circuitul deschis al 
senzorului plăcii superioare 

sau fără conectare 

Senzor IGBT supraîncălzit 
sau scurtcircuit sau 

ventilator fără conectare 

Circuitul deschis al 
senzorului IGBT 

vă rugăm să verificaţi dacă 
vasele sunt compatibile cu 

inducţie sau nu 

Vă rugăm să vă asiguraţi că 
tensiunea este > 88V, 220V 

- 240V este perfectă 

Vă rugăm să vă asiguraţi că 
tensiunea este <280V, 220V 

- 240V este perfectă 

Începeţi din nou după ce 
temperatura se răceşte. 
Dacă nu, vă rugăm să 
returnaţi aragazul la centrul 
de service pentru verificare 
şi reparaţii 

Vă rugăm să contactaţi 
centrul de service pentru 
verificări şi reparaţii 

Vă rugăm să contactaţi 
centrul de service pentru 
verificări şi reparaţii 

Vă rugăm să contactaţi 
centrul de service pentru 
verificări şi reparaţii 
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•••• 

1. Denumirea producătorului ................. Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România 
2. Adresa producătorului ...................................... Şoseaua de Centură Nr.6, sat Ştefăneştii de Jos 

comuna Ştefăneştii de Jos, Judelui Ilfov, România 
3. Denumire produs ............................................................................................ Router - Freza de lemn 
4. Numar de identificare produs/ Model fabricant:.. ............ . .. ... .. ... ..... ... .. . . . ...... ....... DZ-
CB102. Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificaţiile in legatură cu care se 
declara conformitatea: 
•OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a 
produselor; 
•EN 60745-1:2009+A11:2010 - Pentru siguranţa uneltelor electrice manuale cu motor sau cu
acţiune magnetică cu tensiunea nominală a sculelor mai mică de 250 V pentru monofazate a.c. 
sau d.c. şi unelte pentru trifazat a.c. 440 V.
•EN 55014-1 :2017 şi EN 55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetică {limitarea emisiilor de
frecvenţe radio ale aparatelor de uz casnic, sculelor electrice şi aparatelor similare).
•EN 61000-3-2:2014 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite. Limite pentru emisiile de 
curent armonic (curentul de intrare al echipamentului s 16 A pe fază)
•EN 61000-3-3:2013 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite. Limitarea modificărilor de
tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a pâlpâirii în sistemele publice de alimentare cu joasă
tensiune, pentru echi-pamente cu curent nominal s 16 A pe fază şi care nu sunt supuse
conexiunii condiţionate 
•EN 62841-1 :2015 - Privind unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile şi utilaje 
pentru grădină şi gazon. Siguranţă. Cerinţe generale 
•HG nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (Directiva
2006/42/CE)

SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Şoseaua de Centură Nr.6, sat Ştefăneştii de Jos, 
comuna Şlefăneştii de Jos, Judelui Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov cu nr. 
J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de 
Administrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la 
falsul în declaraţii, faptul că produsul "Plita ceramica cu inductie 1500W DZ-CB102 " care face 
obiectul acestei declaraţii de conformitate nu pune în pericol viaţa, sanătatea şi securitatea muncii, nu 
produce impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind 
echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamente electrice destinate utilizării în 
cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de 
zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber. 
Semnat pentru şi în numele: ................................................................... S.C. GOLDEN FISH SRL 
Adresa la care se constituie şi se păstrează dosarul tehnic: 

Şoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, Olaviu Opinca, Direct r~de Produse
pav. administrativ,biroul nr.12, etaj 1, Cod postai 
077175, sat Şlefăneştii de Jos, comuna 
Ştefăneştii de Jos, Judelui Ilfov, Romania, 
email: service@ micul-fermier.ro,Tel: +40 751 098 855 

Nume şi prenumele 
persoanei împuternicite: Iulie 2021 

O ' I 

CE 
17 



www.detoolz.ro 

I Denumirea produsului ................................................... Model/Serie ..................................................................... . 

•••• 

r. factură .................................................................... Data rumpămrii ............................................................... . 

Vânzător ....................................................................... Magazin ......................................................................... . 

Adresa �n ..................................................................................................................................................... . 

wnele cun1)ărăton.dli ................................................ . 
Adresa amparatorului ................................................ . 

Selmatură Cumpărător ................................................. . 

GARANŢIE DE CONFORMITATE LEGALĂ (449/2003 cu modificari şi completări)-2 ani 
GARANŢIE COMERCIALĂ - 1 an 
Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ... 5 ani dacă se utilizează conform specificaţiilor 
pentru uz gospodăresc şi sunt evitate solitările excesive specifice utilizarii industriale. 
SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumpărătorului o garanţie comercială în condiţiile prezentului 
certificat de garanţie. Garanţia acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile 
consumatorului. 
Durata garanţiei comerciale se acordă prin prezentul certificat este de: 
•24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.
Perioada de garanţie începe de la data achiziţiei.CONDIŢII DE ACORDARE A GARANŢIEI:
•Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.
•Produsul este însoţit de factura sau bonul fiscal, şi Certificatul de garanţie în original, în perioada
de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat si stampilat. 
•Garanţia se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat şi transportat în ambalaj
corespunzator.
•Garanţia se acordă numai pentru vicii de fabricaţie, defecte de material sau de fabricaţie şi nu se 
extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.
NU SE ACORDĂ GARANŢIE ÎN CAZUL: 
•Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parţiale sau totale a
instrucţiunilor. 
•Modificarea stării originale a produsului în scopul depăşirii performanţelor. 
•Sunt excluse de la garanţie defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă. 
•Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de catre persoane
neautorizate.
•Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.
INTERVENŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE:
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Semnatura vânzător 
( sem natura si stampila ) 



NOTE 
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