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A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA
MODELL: CGW LUX 70 5G AI AL TR CIMODELL: CGW LUX 60 4G AI AL CI

1 hármas korona gáz égő 3800 ÷ 4000 W
2 gyors gáz égő 2700 W
3 közepesen gyors gáz égő csökken 1400 W
4 közepesen gyors gáz égő 1750 W
5 segéd égő 1000 W
6 gyors gáz égő 2700 W
7 zománcozott öntöttvas serpenyőben 2-író támogatás 
8 zománcozott öntöttvas serpenyőben 1-író támogatás
9  1-es égő üzemeltető gomb
10 5-es égő üzemeltető gomb
11 4-es égő üzemeltető gomb
12 3-es egő üzemeltető gomb
13 2-es égő üzemeltető gomb
14 6-es égő üzemeltető gomb

Figyelem: ez a készülék csak háztartási használatra alkalmazhat
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1) ÉGŐKMinden gomb felett található egy nyomtatottdiagram az elülső lemezen. Ez a diagram aztmutatja, hogy melyik égőhöz melyik üzemeltetőgomb tartozik. Miután kinyitotta a gáz főcsapot vagygázpalack csapot, gyújtsa meg az égőt a következőmódon:- kézi gyújtásNyomja meg és forgassa el a begyújtani kívántégőhöz tartozó üzemeltető gombot az óramutatójárásával ellentétes irányba, a maximum pozícióra(nagy láng az 1. ábra), majd közelítsen egy égőgyufát az égő közelébe!- Elektromos gyújtásNyomja meg és forgassa el a begyújtani kívántégőhöz tartozó üzemeltető gombot az óramutatójárásával ellentétes irányba a maximum pozícióba(nagy láng az 1. ábra), majd engedje el a gombot. - Automatikus elektromos gyújtásNyomja meg és forgassa el a begyújtani kívántégőhöz tartozó üzemeltető gombot az óramutatójárásával ellentétes irányba, a maximum pozícióra(nagy láng az 1. ábra), majd engedje el a gombot!- Égésbiztosítóval felszerelt égők meggyújtása
Az égésbiztosítóval felszerelt égők üzemeltetőgombjait forgassa el az óramutató járásávalellentétes irányba ütközésig a maximum pozícióra(nagy láng az 1. ábra)! Most nyomja meg a gombotés ismételje meg az előzőekben leírt műveleteket!Tartsa benyomva a gombot körülbelül 10másodpercig, amíg az égő meggyullad!
Megjegyzés: érdemes kipróbálni, és nemkönnyű egy égő láng ha az elválasztó (író Cap)nem megfelelő hely.

AZ ÉGŐK HASZNÁLATAKérjük, figyelje a következő utasításokat amaximális hatékonyság és a lehető legkisebbgázfogyasztás elérése érdekében:- minden égőhöz megfelelő edényt használjon (lásda következő táblázatot és a 2. ábra)!

- Amikor az étel forrni kezd, állítsa az üzemeltetőgombot takarékra (kis láng az 1. ábra)!- Mindig használjon fedőt!

FIGYELMEZTETÉSEK:- az égésbiztosítóval felszerelt égők csak amegfelelő üzemeltető gomb maximumpozícióra  (nagy láng az 1. ábra) történőforgatása után  gyújthatók be.- Áramszünet esetén használjon gyufát azégők meggyújtásához!- Az égők használata közben soha ne hagyja akészüléket felügyelet nélkül! Ügyeljen arra,hogy gyermekek ne legyenek a készülékközelében! Ügyeljen az edény fogantyúinakmegfelelő pozíciójára és az olajjal és zsírralkészülő ételeket, tartsa szemmel, mert azokkönnyen felgyulladhatnak!- A készülék üzemelése közben soha nehasználjon aeroszol dobozt a készülékközelében!- Ne csúsztassuk az edényeket a kristályon,mert ez karcolásokat okozhat annakfelszínén.- Ezen készüléket nem használhatják csökkentfizikai vagy szellemi képességű (ideértve agyermekeket) személyek, illetve akik nemrendelkeznek az elektromos készülékekhasználatára vonatkozó tapasztalattal,hacsak nem felügyeli vagy oktatja ki őket egya biztonságukat garantáló felnőtt és felelősszemély. A gyermekeket felügyelni kell, hogybiztosan ne játszhassanak a készülékkel.- Nem javasoljuk olyan edények használatát,melyek a főzőlap szélein kívülre érnek.

HASZNÁLAT

1. ÁBRA 2. ÁBRA

Égők Teljesítmény Edény Ø cm-ben
Hármas korona 3800 ÷ 4000 24 ÷ 26
Gyors 2700 20 ÷ 22
Közepesen gyors csökken 1400 16 ÷ 18
Közepesen gyors 1750 16 ÷ 18
Segéd égő 1000 10 ÷ 14

Abban az esetben, ha az égő láng
véletlenül kialszik, kapcsolja ki az égő
vezérlő és ne próbálja reignite Az égő egy
legalább 1 percig.

Zárt helyzetben

Helyzete maximális 
gázellátás

Pozíció minimális
gázellátás
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HASZNÁLAT

3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

(*) LEVEGŐ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŰ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK)

MEGJEGYZÉSEK:
●a gázfőző készülékek használata meleget és párát termel a helyiségben, ahol a készüléket

használja. A helyiségnek, ahová a készüléket beszereli, ezért megfelelően kell szellőznie a
természetes szellőző nyílások szabadon hagyásával (lásd 3. ábra) és mechanikus szellőztető
berendezések működtetésével (mint például páraelszívó, vagy elektromos szellőztető, lásd 4. és 5.
ábra). 

●A készülék hosszú és intenzív használata esetén kiegészítő szellőztetés szükséges. Ez az ablak
kinyitásával vagy a mechanikus szellőztető rendszer teljesítményének növelésével biztosítható.

●Intenzív és hosszan a készülék használatára lehet szükség pótlólagos szellőztetésre. Ezt úgy lehet
elérni, ablaknyitás vagy növelésével a gépi kimerítő rendszert, ha telepítve van.

●Ne próbálja megváltoztatni a műszaki jellemzőket a termék, mert veszélyes lehet.
●Ha nem használja a készüléket többé (vagy cseréljük ki egy régi modell), ártalmatlanítása előtt is,

hogy ez nem működik megfelelően a jelenlegi jogi védelméről szóló, az egészség és a
környezetszennyezés megelőzése azáltal, hogy a veszélyes részek ártalmatlan, különösen a
gyermekek számára, akik játszhatnak egy elhagyott készüléket.

●Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
●Ne használja a készüléket mezítláb.
●A gyártó nem tehető felelőssé semmilyen kárért a helytelen, hibás vagy indokolatlan használata.
●Alatt, vagy közvetlenül a műtét után, egyes részei a szakács felső nagyon meleg: kerüljük őket.
●Használat után a főzőlap, győződjön meg róla, hogy a gomb van a zárt állásban és zárja el a

csapot a gázellátás, illetve a gázpalack.
●Ha a gázcsapokat nem működik megfelelően, hívja a szervizzel.

Figyelem: A főzőlapot csak felügyelet mellett használja!

Ez a főzőlapot kizárólag főzésre tervezték; minden más
használat (mint például helyiségek fűtése) nm
rendeltetésszerűnek és veszélyesnek minősül.



TISZTÍTÁS
FONTOS:
minden tisztítási művelet előtt válassza le a
készüléket az elektromos és a gáz hálózatról!
2) FŐZŐLAPRendszeresen tisztítsa meg a főzőlapot, azománcozott acél edénytartókat, a zománcozottégő fedőket „C” és az égő fejeket „M” (lásd 6.ábra) langyos mosogatószeres vízzel! Ezutánminden részt alaposan töröljön szárazra! Soha netisztítsa ezeket a részeket, amíg azok mégmelegek és ne használjon agresszívtisztítószereket! Ügyeljen arra, hogy ecet, kávé,tej, sós víz, citrom vagy paradicsom lé hosszabbideig nem maradjon a zománcozott felületeken!
FIGYELMEZTETÉSEK:
mielőtt visszaszerelné a részeket, olvassa el a
következő utasításokat:
- győződjön meg arról, hogy az égő fej ”M”

nyílásai (lásd a 6. ábra) nem tömődtek el!
- Ellenőrizze, hogy a „C” égő fedő (lásd a 6.

ábra) helyesen vannak az égő fejre helyezve.
Biztosan a helyén kell lennie.

- Ne erőltesse a csapokat, ha nehezen
nyithatóak vagy zárhatóak! Lépjen
kapcsolatba a szerviz szolgálattal a
javításhoz!.

- Ne használjon gőz készülékeket a
tisztításhoz!

FONTOS:
amikor eltávolítja az égőket, hogy tisztítsa
meg, hogy minden alkatrész helyesen van
elhelyezve előtt relighting őket.

6. ÁBRA

5

Megjegyzés: A folyamatos használat okozhat
az égők színe megváltozzon köszönhetően a
magas hőmérsékletet.
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BESZERELÉS
SZERELŐNEK SZÓLÓ MŰSZAKIINFORMÁCIÓK

A beszerelést, az üzemeltető gombok
beállítását és a karbantartást csak
engedélyezett, szakképzett szerelő végezheti.
A készülék üzembe kell helyezni a megfelelő
jelenlegi jogi szabályozást és a gyártó utasításait.
A szakszerűtlen beszerelés következtében
megsérülhetnek személyek, állatok vagy
tárgyak, amelyekért a gyártó nem vonható
felelősségre.A rendszer működése közben az automatikus
biztonsági vagy szabályzó elemeket a
készüléken csak a gyártó vagy a gyártó által
engedélyezett szerelő módosíthatja.

3) A FŐZŐLAP BESZERELÉSE
A készülék kicsomagolása és a külön álló részek
védő csomagolásának eltávolítása után ellenőrizze,
a készülék sértetlenségét! Kérdéses esetben ne
használja a készüléket, hanem kérje szakember
tanácsát!
Soha ne hagyja elöl a csomagoló anyagot
(kartonpapír, zacskók, polystirol hab, szögek,
stb.) gyermekek jelenlétében, mert potenciális
veszélyforrást jelentenek!
A konyhabútor tetejének kivágás méretét, amelybe
a főzőlapot szereli, a 7. ábra olvashatja le. Mindig
tartsa be a kivágáshoz megadott méreteket,
amelybe a készüléket szereli (lásd  7. és 8. ábra)! A
beépítés előtt, kérjük, hogy ellenőrizze a csatlakozó
méreteket! 
A készülék a 3-as osztályba tartozik, ezért tartsa
be az összes 3-as osztályú készülékre
vonatkozó érvényben lévő előírást!

7. ÁBRA 8. ÁBRA

MÉRETEK (mm)

VIGYÁZAT:
Az üveget ne helyezze közvetlenül az
egységre. A főzőlap aljának az egységre kell
feküdnie.

FONTOS!
Egy tökéletes telepítés, beállítás, vagy
átalakítása a szakács felső használni más
gázok igényel szakképzett szerelő: egy
nem követi ezt a szabályt a garancia
elvesztésével jár.

A B C D E
4F (60) 553 473 67.5 63.5 100 min.
5F (70) 553 473 67.5 63.5 175 min.
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4) A FŐZŐLAP BESZERELÉSE
A főzőlap speciális tömítéssel rendelkezik, amely
megakadályozza, hogy a folyadékok a bútorelem
belsejébe juthassanak. A tömítés megfelelő
alkalmazása érdekében szigorúan az alábbi
utasítások szerint járjunk el: 
- vegyen le minden mozgatható részt a főzőlapról.
- Vágja a tömítést 4 megfelelő hosszúságú részre,

hogy a kristály négy élén elhelyezhesse. 
- Fordítsa meg a főzőlapot és helyezze fel

megfelelően az „E” jelű tömítést (9. ábra) a
főzőlap széle alá úgy, hogy a tömítés külső része
tökéletesen i l leszkedjék a kristály külső
széléhez. A szalagok végeinek találkozniuk kell,
anélkül, hogy átfednék egymást. 

- Rögzítse biztonságosan a kristályhoz a tömítést,
ujjai segítségével nyomkodja a helyére. 

- Helyezze a főzőlap a lyukba a készülék, és
rögzítse a helyére a megfelelő csavarokat "F" a
rögzítő horgok "G" (10. ábra).

- Helyezze a főzőlapot a készüléken lévő nyílásba,
majd rögzítse a helyén a megfelelő "F" csavar és
"G" rögzítőhorog használatával (lásd 10. ábra).

- Hogy elkerülhető legyen a főzőlap felforrósodó
aljának érintése, a főzőlap tetejétől minimum 70
mm-re egy fa betétet szükséges elhelyezni és
csavarokkal rögzíteni (7. ábra). 

BESZERELÉS

9. ÁBRA 10. ÁBRA
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BESZERELÉS
FONTOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓKA szerelőnek tudnia kell, hogy készülékoldalfalai nem lehetnek magasabban, mintmaga a munkalap. Ezen kívül a hátsó falnak ésa készülék körül lévő felületeknek 65 Khőmérsékletig ellenállónak kell lenniük.A ragasztónak, amellyel a műanyag lemezt abútorhoz ragasztották legalább 150 °C-ighőállónak kell lennie, mert különben a lemezelválhat a felülettől.A készüléket az érvényben lévő előírásokbetartásával kell beszerelni.A készülék nem csatlakoztatható égéstermékelvezető berendezésekhez.Ezért a készüléket a fent említett, érvénybenlévő beszerelési előírások szerintcsatlakoztassa! Fordítson különös figyelmet akövetkező szellőzésre vonatkozó előírásokbetartására!

5) A HELYISÉG SZELLŐZÉSELényeges, hogy a helyiség, amelyben akészüléket elhelyezzük folyamatosan szellőzzön,ezzel biztosítva a készülék számára a megfelelőműködést. A normál gáz égéshez és a helyiségszellőzéséhez minimálisan szükséges levegőmennyisége 20m3. A levegőnek szabadon kelláramolnia a helyiség falában kialakított állandónyílásokon keresztül. Ezeknek a nyílásoknak kell agázokat kivezetniük a helyiségből és felületüklegalább 100 cm2 kell hogy legyen (3. ábra). Anyílásokat úgy kell kialakítani, hogy soha nezáródjanak el. A levegő szomszédos helyiségbőlvaló közvetett áramoltatása szintén lehetséges, azérvényes előírásokkal összhangban. FIGYELEM: ha a főzőlap égői nemrendelkeznek biztonsági termoelemmel, aszellőzőnyílás legalább 200 cm2 felületű kellhogy legyen.
6) ELHELYEZÉS ÉS KÖRNYEZETA mennyiben a levegőt páraelszívón keresztülvezeti el, ezt, kéménybe, kürtőbe, vagyközvetlenül a szabadba kell vezetni (lásd 4. ábra).Nem csatlakoztatható a készülék olyan kéménybe,amelyet más célra is használnak. Olvassa el apáraelszívó kezelési útmutatóját is. Amennyibennem lehetséges páraelszívó beszerelése,szereljen be egy elektromos szellőztetőberendezést az ablakra vagy a szabadba nézőfalra (lásd 5. ábra)! Ezt a berendezést a készüléküzembe helyezésével egy időben kapcsolja be, ésmindenben meg kell felelnie az érvényben lévőelőírásoknak. A levegő utánpótlásáról mindenesetben gondoskodni kell.

7) GÁZ CSATLAKOZTATÁSMielőtt csatlakoztatná a készüléket, győződjönmeg arról, hogy a készülék alsó oldaláraerősített típuscímkén megadott adatokmegfelelnek az otthonában található gázhálózat megfelelő jellemzőinek!A készülék típuscímkéje a beállítási módotjelzi: a gáz típusát és a működési nyomást.
FIGYELMEZTETÉS:A gáz főzőlapot csak engedélyezett, nyilvántartottszakképzett szerelő helyezheti üzembe.Az üzembe helyezést a vonatkozó előírásoknakmegfelelően és a Gáz Biztonsági Előírásokbetartásával kell elvégezni.A gáz főzőlapok beszerelésekor minden esetbenegy elzárócsapot is be kell iktatni.
GÁZNYOMÁS PRÓBAEgyes főzőlap típusok rendelkeznek a gáznyomáspróba végrehajtásához egy mérőponttal, amely akapcsolótábla alatt található. A próba menete akövetkező:
- Zárja el a gázellátó vezeték csapját!
- Csavarja ki a mérőpont csavarját és

csatlakoztassa a mérőeszköz csatlakozó csövét
a mérőponthoz!

- Erősítse az égő egységre a gyűrűt és a sapkát,
majd helyezze vissza a megfelelő égő vezérlő
szelepére az üzemeltető gombot!

- Nyissa ki újra a gázt és állapítsa meg a
gáznyomást!A próba elvégzése után zárja el a vezérlő szelepetés gázellátó vezeték csapját, vegye le amérőeszköz csatlakozó csövét a mérőpontról!Csavarja vissza a mérőpont csavarját, nyissa kiújra a gázt és hallgassa meg, hogy nem szivárog-e! Ezután a főzőlapot állítsa vissza eredetiállapotába!

FONTOS:A készülék megfelel az alábbi EECirányelveknek:CEE 2009/142 + 93/68 a gáz biztonságról.
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BESZERELÉS
8) ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos csatlakoztatást az előírásokszerinti összes elektromos és telepítésikövetelménynek megfelelő módon kellelvégezni.A csatlakoztatás folytatása előtt ellenőrizze akövetkezőket:- a hálózati feszültség megfelel a névtáblánláthatónak, és az elektromos hálózat vezetékeiképesek a terhelés elviselésére, amely szinténmegtalálható a névtáblán.- az elektromos rendszer teljesítménye és azaljzatok teljesítménye megfelel a készülékmaximális fogyasztásának (lásd a ház alsórészén lévő címkét).- a kimenetek és az elektromos rendszer egészemegfelelően, az előírásoknak megfelelőenföldelve van. Ezeknek figyelmen kívül hagyásaesetén semmilyen felelősséget nem ismerünk el.- Ha a készülék nem rendelkezik tápvezetékkel,akkor az elosztót egy megfelelő vezetékkelcsatlakoztassa, a földelés vezetékét a 19. ábraszerint hosszabbra hagyva a többinél.Ha a táp csatlakoztatását aljzaton keresztülvégzik el:- csatlakoztassa a "C" tápvezetéket; ha nincsilyen, akkor használjon egy, a névtáblán lévőterheléshez elégséges szabványoscsatlakozóvillát. Csatlakoztassa a vezetékeket a11. ábra szerint, ügyelve az alábbi jelölésekre:
L betű (Fázis) = barna színű vezeték;
N betű (Nulla) = kék színű vezeték;
Szimbólum (Földelés) = zöld-sárg színű
vezeték.
- A tápvezetéket úgy kell elhelyezni, hogy soha nehevüljön fel 75 K feletti mértékben.- A csatlakoztatásban ne használjon semmilyenmódosítást vagy vezetékátmérőt csökkentőmegoldást, mivel ez rossz érintkezést és ennekkövetkezményeként túlhevülést eredményezhet.- Az aljzatnak a csatlakoztatást követőenelérhetőnek kell lennie.

Ha a csatlakoztatást közvetlenül a bemenőrendszeren végzik el:- iktasson be a készülék és a hálózat közé egyegypólusú, a készülék fogyasztásánakmegfelelő, legalább 3 mm nyitáshézagúkapcsolót.- Ne felejtse el, hogy a "földelés" vezetéket nemszakíthatja meg a kapcsoló.- Ez elektromos csatlakozást lehet védeni egynagyérzékenységű megszakítóval is.A földelés vezetékét javasolt egy megfelelőföldeléshez csatlakoztatni.A készülék elektromos részein végzettbármilyen szervizelés előtt azt teljesmértékben le kell csatlakoztatni az elektromoshálózatról.

VIGYÁZAT:
Minden termékünket az EN 60 335-1, EN 60
335-2-6 és EN 60 335-2-102 normáknak, illetve
ezek kiegészítéseinek megfelelően terveztük
és gyártottuk le.
A készüléket a következő Európai Uniós
irányelveknek megfelelően készítették el:
- elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó

CEE 2004/108/CE irányelv.
- elektromos biztonságra vonatkozó CEE

2006/95/CE irányelv.

FONTOS!A készüléket megfelelően a gyártóiutasításoknak megfelelően kell telepíteni.A gyártó nem vállal felelősséget aszemélyek és állatok nem megfelelőtelepítésből eredő sérüléséért.

Ha a telepítéshez módosítani kell ameglévő elektromos hálózatot, vagy ha azaljzat nem illeszkedik a készülékcsatlakozóvillájához, akkor amódosításokat és cseréket egyszakképzett technikussal végeztesse el.Ennek a személynek külön figyelmet kellarra fordítania, hogy az aljzathoz tartozóvezetékek alkalmasak legyenek a készülékfogyasztásához.

11. ÁBRA
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BEÁLLÍTÁSOK
Minden beállítási munkálat előtt válassza le akészüléket az elektromos hálózatról!Minden beállítási vagy szabályozási műveletután a szerelőnek minden tömítést ki kellcserélnie.Az égők nem igényelnek primer levegőbeállítást.

9) CSAPOK
„Minimum” beállítás
- Kapcsolja be az égőt és forgassa el az üzemeltető

gombot minimum pozícióra (kis láng a 1. ábrán)!
- Vegye le a csap „M” gombját, ez egyszerű

rányomással van a tengelyére rögzítve (12. és
12/A ábra). A minimális teljesítmény beállítására
szolgáló by-pass szelep elhelyezkedhet: a csap
oldalán (12. ábra), vagy a tengelyen belül. A
szabályozáshoz egy kis csavarhúzót „D”
vezessen be, a csap oldalán (12. ábra), vagy a
„C” furatba a csap tengelyén belül (12/A ábra).

- Forgassa el jobbra vagy balra a by-pass szelepet,
ezzel szabályozza a lángot a csökkentett
teljesítmény helyzetben.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ne túlozza el a
„Minimum” beállítást. a kis lángnak folyamatosan,
stabilan égnie kell.
Ezután szerelje vissza a leszerelt alkatrészeket.

Csak a G20 és G 25.1 gázzal működő égőknél
kell a fent leírt beállításokat elvégezni. A csavart
teljesen be kell csavarni, ha az égő G30 gázzal
üzemel (az óramutató járásával megegyező
irányba történő forgatással).

12. ÁBRA 12/A. ÁBRA
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TÁBLÁZAT
ÉGŐK GÁZ

NÉVLEGESNYO-MÁS
mbar

NÉVLE-GESTELJESÍTMÉNY FÚVÓKA ÁTMÉRŐ
1/100 mm

NÉVLEGES HŐTERHELÉS (W)
SZÁM LEÍRÁS g/h l/h Min. Max.

1 HÁR-MASKO-RONA
G30 - BUTÁN  (B/P)G20 - FÖLDGÁZ  (2H)G25.1 - FÖLDGÁZ (2S)

302525
291 362421

100 B137 A148 A
180018001800

400040003800
2 GYORS G30 - BUTÁN  (B/P)G20 - FÖLDGÁZ  (2H)G25.1 - FÖLDGÁZ (2S)

302525
196

257299
83112 S130/6

800800800
270027002700

3 KÖZEPESEN GYORS
CSÖKKEN

G30 - BUTÁN  (B/P)G20 - FÖLDGÁZ  (2H)G25.1 - FÖLDGÁZ (2S)
302525

102 133155
5880 Y88 Y

550550550
140014001400

4 KÖZEPESEN GYORS G30 - BUTÁN  (B/P)G20 - FÖLDGÁZ  (2H)G25.1 - FÖLDGÁZ (2S)
302525

127 167194
6891 Z98 Y

550550550
175017501750

5 SEGÉD G30 - BUTÁN  (B/P)G20 - FÖLDGÁZ  (2H)G25.1 - FÖLDGÁZ (2S)
302525

73 95111
5168 X74 F1

450450450
100010001000

6 GYORS G30 - BUTÁN  (B/P)G20 - FÖLDGÁZ  (2H)G25.1 - FÖLDGÁZ (2S)
302525

196 257299
83112 S130/6

800800800
270027002700

BEÁLLÍTÁSOK 
10) A FÚVÓKÁK CSERÉJE(csak szakembereknek!)A gázszerelést csak a GKM-EKH által közhitelűnyilvántartásba vett szakképzett gázszerelővégezheti.Az égőket a gáznak megfelelő fúvóka cseréjévelkülönböző típusú gázra lehet beállítani. Ehhez aművelethez először távolítsa el az égő fedelét a„B” csavarkulcs segítségével! Ezután csavarja kiaz „A” injektort (lásd a 13. ábra) és illesszen be ahasználandó gáz fajtájának megfelelő fúvókát!Húzza meg szorosan a fúvókát a helyére!

Miután kicserélte a fúvókákat, szabályozza beaz égőket a 9 fejezet utasításai szerint!A szerelőnek minden esetben ki kell cserélniea tömítéseket a szabályzó és elő-szabályzóelemeken!A fúvóka csere után az adattáblát is ki kellcserélni a beállított gáznak megfelelően.A fúvóka és az adattábla a szerviz szolgálatnálkapható!A megfelelő beállítás érdekében a névlegesteljesítmény táblázat az égők hő terhelését, afúvókák átmérőit és a különböző típusú gáz üzeminyomásait is felsorolja.
AZ ÉGŐK ELHELYEZKEDÉSE A FŐZŐLAPON

13. ÁBRA
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17. ÁBRA 18. ÁBRA

14. ÁBRA 15. ÁBRA 16. ÁBRA

KARBANTARTÁS
Minden karbantartási művelet előtt válassza le a
készüléket az elektromos és a gáz hálózatról!
11) A FŐZŐLAP RÉSZEINEK CSERÉJE
Ha a főzőlap részeinek cseréje válik szükségessé,
először mindig emelje ki a főzőlapot a bútorelemből,
csavarozza ki a „V” jelű csavarokat és távolítsa el a
„T” jelű részt (14. ábra), majd fordítsa meg a
főzőlapot. 
Miután a felsorolt műveleteket elvégezte, az égők
(15. ábra), a csapok (16. ábra) és az elektromos
részek kicserélhetők (17. ábra). 
Minden esetben, ha egy csap kerül kicserélésre,
javasolt a „D” jelű tömítés cseréje, a tökéletes
tömítés biztosítása érdekében. 
A csapok zsírozása (lásd 18 ábrák)
Amennyiben a csapok nehezen forgathatóvá válnak,
haladéktalanul zsírozza be a következő utasítások
betartásával:
- vegye le a csapot!

-Tisztítsa meg a kúpot és a házát egy
mosogatószerbe mártott rongy segítségével!

- Kenje be a kúpot egy megfelelő zsírral!
- Helyezze vissza a kúpot a helyére, többször

működtesse, majd ismét vegye le! Törölje le a
felesleges zsírt és ellenőrizze, hogy a gáz lyukak
nem tömődtek el!

- Helyezzen vissza minden részt a helyére, a
fentiekben leírt lépések fordított sorrendjében!

- A megfelelő tömítettséget ellenőrizze szappanos
víz segítségével! Ne szabad nyílt lángot
használni.

A szerelő által végzendő karbantartási
munkálatokhoz a következő táblázat az ellátó kábel
típusait és metszetét és az elektromos részek adatait
tartalmazza.

.

VIGYÁZAT:
A KARBANTARTÁST CSAK SZAKKÉPZETT 

SZEMÉLY VÉGEZHETI.
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19. ÁBRA

KARBANTARTÁS
KÁBEL TÍPUSOK ÉS METSZETEK

FIGYELEM!!!
A hálózati kábel cseréjénél a szerelőnek a föld vezetéket hosszabbra kell hagynia, mint a fázis
vezetéket (lásd 19. ábra) és be kell tartania a 8. fejezetben leírt utasításokat.

A FŐZŐLAP TÍPUSA A KÁBEL TÍPUSA EGYFÁZISÚ ÁRAM ELLÁTÁS

Gáz főzőlap H05 RR - F Metszet 3 x 0.75 mm2
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MŰSZAKI ADATOK A TÍPUSCÍMKÉN

4 ÉGŐ (60)
KATEGÓRIA = II2HS3B/P
G 30 - BUTÁN  (B/P) 30 mbarG 20 - FÖLDGÁZ (2H) 25 mbarG 25.1 - FÖLDGÁZ (2S) 25 mbar
Össz. FÖLDGÁZ gázteljesítmény =6.85 kW
Össz. LPG gázteljesítmény = 6.85 kW
Össz.LPGgázteljesítmény = 498 g/h (G30)
Feszültség = 230 - 240 V ~Frekvencia = 50/60 Hz

5 ÉGŐ (70)
KATEGÓRIA = II2HS3B/P
G 30 - BUTÁN  (B/P) 30 mbarG 20 - FÖLDGÁZ (2H) 25 mbarG 25.1 - FÖLDGÁZ (2S) 25 mbar
Össz. FÖLDGÁZ gázteljesítmény =10.85 kW
Össz. FÖLDGÁZ gázteljesítmény =10.65 kW
Össz. LPG gázteljesítmény =10.85 kW
Össz.LPGgázteljesítmény = 789 g/h (G30)
Feszültség = 230 - 240 V ~Frekvencia = 50/60 Hz
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MŰSZAKI ADATOK A KÉSZÜLÉK ÁZSZABÁLYOZÁSÁHOZ
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MŰSZAKI SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS TARTOZÉKOK
Mielőtt elhagyja a gyárat, a készüléket szakemberek tesztelik és állítják be, hogy a legjobb teljesítményt
garantáljuk.
Amennyiben szerelésre vagy beállításokra van szükség, azt csak szakember végezheti el a legnagyobb
gondossággal és figyelemmel.
Ezért mindig lépjen kapcsolatba a szerviz szolgálattal, amennyiben szerelésre vagy beállításra van
szükség, a készülék típusszámának és hibájának megadásával! A típusszámot a készülékre és a
csomagolásra ragasztott típuscímkéről olvashatja le.
Tartozékokat a szerviz szolgálatnál vagy a kijelölt szaküzletekben vásárolhat.
Adja meg a következő adatokat a műszaki szerviz szolgálatnak:

JELZÉS:PPPPPPP............................................
TÍPUS:PPPPPPP...............................................
SOROZAT:PPPPPP............................................


