Beépíthető gázfőzőlap
Használati utasítás

Köszönjük, hogy a mi márkánkat választotta, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi
utasításokat a készülék használata előtt. Ez az útmutató minden olyan információt megad,
ami a készülék helyes használatához szükséges. Ha bármilyen kérdése van a használattal
kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be ezt a kezelési utasítást.
Ezt a készüléket rendeltetés szerűen , például főzésre kell használni. Nem használható
más veszélyes, helytelen ,vagy szabálytalan módon. Nem vállalunk felelősséget a nem
megfelelő használatból ,vagy a szállításból eredő károkért.
Az Ön biztonsága érdekében:
Üzembe helyezés előtt győződjön meg a készülékek megfelelőségéről, probléma esetén
ne használja. Forduljon szakemberhez. A gyermekeket tartsa távol a készüléktől , illetve
annak csomagolásától. Ilyen például a műanyag zsák, hab, szög és csomagolószalag.
Mert mindegyik komoly veszélyt vagy kárt okozhat.
Veszélyes a műszaki jellemzők megváltoztatása ,vagy a termék bármilyen módon történő
módosítása.
Ne érintse meg az elektromos készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
Ne működtesse a készüléket cipő nélkül.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek távol legyenek a készüléktől.
Ha nem használja a készüléket, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva. Használat
után fordítsa el a kapcsológombot "ki" „OFF” állásba, és ellenőrizze, hogy a láng teljesen
kialudt-e, ezután amennyiben lehetséges zárja el a gázt.
Ne tisztítsa vagy tartsa karban a készüléket kikapcsolás nélkül.
A készülék működése közben a felülete forró lesz. Ügyeljen arra, hogy használat közben
ne érintse meg ezeket a felületeket.
Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szállításból eredő
károkért.
FONTOS:
Győződjön meg arról, hogy a telepítés helye könnyű hozzáférést biztosít az áramhoz és a
gázhoz. Az egység működéséhez megfelelő szellőzést kell biztosítani. Például az ablak
kinyitásával , vagy szellőztető segítségével.

Égők:
1. Nagy égő - 3,0 kW
2. Második égő - 2,5 kW
3. Harmadik égő: - 1,75 kW
4. Kis égő - 1,0 kW

4-Égős modell:
Feszültség:
AC220-240,
3,0/1,75/1,75/1,0 kW

50/60Hz,

1,0w

Hőteljesítmény:

50/60Hz,

1.0w

Hőteljesítmény:

5-égős modell:
Feszültség:
AC220-240,
3,0/2,5/1,75/1,75/1,0 kW

2. Gázégő szabályozás
A gázt a kapcsoló szabályozza (ahogy a az alábbi képen látható). Nyomja be teljesen a
kapcsolót, és forgassa az óra irányával ellentétes irányba, amíg el nem éri a kívánt
pozíciót:

Gáz elzárva

Legnagyobb láng

Legkisebb láng

Begyújtás
(1). Óvatosan nyomja meg a kapcsolót, és forgassa az óramutatóval ellentétes irányába
amíg el nem érte a legnagyobb láng helyzetét. Nyomja meg a kapcsolót, és begyújt.
(a külön szikráztatóval szerelt modellek esetén nyomja hosszan a szikráztató gombot)
(2.2 ábra)
(2). A biztonsági modelleknél 5-10 másodpercig kell lenyomni a kapcsolót.
(3). Állítsa be az szabályzót a szükséges lánghoz.
Ha a láng valamiért kialszik, a biztonsági berendezés automatikusan lekapcsolja a
gázellátást.
Ebben az esetben várjon 1 percet az újragyújtás előtt.
Fordítsa a kapcsolót zárt helyzetbe, majd gyújtsa be újra:

A főzőlap használatakor ügyeljen arra , hogy a megfelelő anyagú és méretű edényeket
használja.

3. Tisztítás és karbantartás
(1) Javaslat:
Nagyon fontos a jó, lapos aljú edény használata. Az edények aljának egyenletessége ,
használat előtt ellenőrizhető egy sík felületen.
Használjon megfelelő méretű serpenyőt, hogy elkerülje az energiapazarlást.

-Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
-Csak akkor tisztítsa meg a készüléket ha az lehűlt állapotban van.
-Ne hagyjon maró hatású tisztítószert a felületen.
(2) Porcelán zománcozott rész: Használjon szappannal és meleg vízzel átitatott szivacsot
vagy rongyot.
Kerülje a tisztítószerek vagy durva súrolószerek használatát, amelyek megkarcolhatják a
felületet.
(3) Gázégő és szegély rész
Tisztítsa meg a kivehető részt szappannal átitatott szivaccsal vagy ruhával, például az
égőt és a lánggyűrűt szárítsa meg és helyezze be megfelelően.
(4) Rozsdamentes acél rész:
A tisztításhoz használjon puha rongyot
Fontos: .
A túl magas hőmérséklet miatt az égő színe megváltozhat, ha túl gyakran használják.
(5) Kioldó elektróda és biztonsági szelep érzékelő
Ellenőrizze az elektródát, mindig tartsa tisztán, és megfelelően helyezze fel az égőt

(6) Helyezze fel megfelelően az égősapkát:
Helyezze fel a lángfedél gyűrűjét megfelelően és óvatosan, mint a
képen látható nyílhegy
Látható. Az égő nem mozdulna el, ha megfelelően van beszerelve.
A helytelen beszerelés egyenlőtlen lángot és sérülést okozhat.

4. Telepítési javaslat:
Fontos tippek:
A gyártó azt javasolja, hogy az összes egységet képzett személy ,vagy szerviz szerelje be.
A készülék üzembe helyezésekor követni kell a gyártók utasításait.
Javasoljuk, hogy olyan asztalt,vagy konyhapultot válasszon, amely 75 fok feletti
hőmérsékletnek ellenáll.
Ügyeljen arra, hogy az egység a talajhoz képest jól vízszintes legyen. A nem megfelelő
vízszintezés befolyásolhatja a készülék működését.
Könnyen égő vagy robbanásveszélyes anyagokat nem lehet a készülék közelébe helyezni
(például függöny)
FONTOS:
-A szabad hely a készülék alatt és felette nem lehet kevesebb, mint 30mm.
-A fal és a készülék közötti távolság nem lehet kevesebb 35 mm-nél.
-Ha van elszívó, akkor a munkafelület és az elszívó kürtő alja közötti távolság nem lehet
kevesebb 650 mm-nél. (5.1, 5.2, 5.3 ,5.4 ábra)
-Nem beépíthető szerkezeti kialakítás esetén a készülék alja és a többi egység között
hőszigetelő berendezést kell elhelyezni.
-A beépített szerkezet kialakításánál a készülék és a sütő közötti távolság nem lehet
kisebb 30 mm-nél, mindkettőt külön kell a gázra csatlakoztatni.
A megfelelő hely kiválasztása:
Ügyeljen arra, hogy a helység szellőzése megfelelő legyen. Legyen több szellőző nyílás.
A szellőző szabad tér felé irányuljon, ne egy másik helységbe.
A biztonsági berendezések nélküli modellnek esetén az elszívó kürtőjének mérete
legalább 200 cm legyen.
A fix szellőzőnyílás beáramló levegő nyílásnak a padló közelében kell lennie. (5.5 ábra)

Égéstermék elszívás, ventiláció:
A szellőzőfedelet a kültérihez kell csatlakoztatni (a képen látható módon
5.4. ábra).

Használhat ventilátort is, amelynek hatásfoka eléri a konyhai légáram mennyiségének 3-5szörösét (az 5.1 ábra szerint).
A fentiek szerint, ha csak a megfelelő szellőzővel ellátott helyiségbe lehet beépíteni
ventilátort.

5. Gáz csatlakozás
(1)Általában 3 típusú gázt használnak: LPG,Természetellenes gáz,Földgáz
(2) Telepítés
A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a használt gáz típusa megfelel a
szabványnak [ az előírt gáz más gázfajtával keverése tilos ]
(3) Fontos
Kérjük, ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros-e, és ellenőrizze, hogy nincs-e
szivárgás a tartályban vagy a csatlakozótömlőben
Ez szappanos vízzel ellenőrizhető a csatlakozások körül.
Ha gumitömlőt használ, annak minimális praktikus hosszúságúnak kell lennie, hogy
elkerülje cső meghajlását.
Rendszeres ellenőrzés javasolt a nagyobb biztonság érdekében.
A helység jó szellőzésű hely, hogy a láng ütemes legyen. Ügyeljen a szellőzésre,

rész

6. Elektromos csatlakozások
Figyelem:
A gyártó azt javasolja, hogy minden elektromos alkatrészt szakképzett villanyszerelő vagy
szerviz szereljen be. A villanyszerelőnek vagy a szervizesnek meg kell győződnie arról,
hogy az elektromos aljzat megfelelő áramerősségű és , hogy a biztonsági védelmek
megfelelően működnek. Az egység földelve van.
A tápkábelnek nem szabad forró felülethez érnie, és a vezeték körüli hőmérsékletnek 75
fok alatt kell lennie.
A beszerelés után a tápkapcsolónak vagy a csatlakozónak a megfelelő, hozzáférhető
helyen kell lennie.
(Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatért vagy a szállításból eredő károkért.)
Megjegyzések: A technológiai fejlesztések miatt a gázfőzőlap kissé eltérhet a füzetben
látható képtől.

