ELEKTRĐKLĐ OCAK TR
Kurulum – Kullanım – Bakım

Sayın Müşterimiz!
Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz.
Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş bu yeni
ürün tüm pişirme ihtiyaçlarınıza yanıt verebileceği şekilde test edilmiştir.
Bu nedenle daha en baştan mükemmel sonuçlara ulaşmanıza olanak tanıyan bu
kolay talimatları okumanızı ve izlemenizi sizden rica ediyoruz.
Çağdaş cihazınızla harika yemekler pişirmenizi dileriz!
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BU CĐHAZ YALNIZCA EV ĐÇĐNDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETĐLMĐŞTĐR.
CĐHAZIN YANLIŞ KURULUMUNDAN VEYA UYGUN OLMAYAN, HATALI VEYA
TUHAF KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HĐÇBĐR YARALANMA VEYA
ZARARDAN ĐMALATÇI HĐÇBĐR ŞEKĐLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

kullanıcıya yönelik talimatlar
kurulum
Kurulum (elektrik bağlantısı) ile ilgili tüm işlemler, yürürlükteki kurallara uygun olarak
yetkili teknik servis personeli tarafından yürütülmelidir. Özel talimatlar için kurulum
işlemini gerçekleştiren kişiye yönelik talimatlara bakın. COMBI sürümü, en çok 2,4
kW güce sahip CE işaretli bir fırınla veya gerekli elektrik bağlantılarına sahip bir
kontrol paneliyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım
Elektrikli ocak gözleri
(Şekil 1 - 2 - 3)
Pişirme ihtiyaçlarınıza göre düğmeyi gereken konuma getirin; rakam yükseldikçe
ısının artacağını unutmayın, “elektrikli ocak gözlerinin kullanımı” tablosuna bakın.
“Hızlı ve normal gözler”: saat yönünde veya saatin tersi yönde 7 sabit konum vardır
(0÷6). “Otomatik gözler”: saat yönünde 0 ile 12 arasında ayarlanabilir. Göz bağlı
olduğunda pilot lambası yanar. Bazı pilot lambaları bağlantı kesildikten sonra bile
hafif bir parlaklık verir. Bu normaldir.

NOT:
- Elektrikli ocakları kullanırken tabanı düz, ocak gözüyle aynı çapa sahip tencere ve
tavaları kullanmanızı öneririz.
- sıvıların taşmasını önleyin; bunun için kaynadığında veya ısındığında ocağın
seviyesini düşürün.
- elektrikli ocak gözlerini üzerinde hazne olmadan veya boş tencere ya da tavalarla
bırakmayın.
- otomatik ocak gözünün merkezi sensörünün kayarak yuvasına oturduğundan,
böylece tavanın tabanının serbest bir şekilde durduğundan emin olun.
- pişirme işleminin sonunda düğmeyi tekrar “0” konumuna getirin.

Bakım
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.
Cihazın kullanım ömrünün daha uzun süreli olmasını sağlamak için aşağıdakileri göz
önünde bulundurarak düzenli aralıklar dikkatli bir genel temizlik yapmanız önemlidir:
- paslanmaz çelik ve/veya emaye kısımlar aşındırıcı veya korozyona uğratıcı
olmayan, uygun ürünlerle (piyasada bulunabilir) ürünlerle temizlenmelidir. Klor tabanlı
ürünler (ağartıcı, vb.) kullanmaktan kaçının.
- çalışma alanında asitli veya alkali maddeleri bulundurmayın (sirke, tuz, limon suyu,
vb.).
- elektrikli ocak gözlerini ıslak ve hafifçe yağlayıcı uygulanmış bir parça bezle hala
ılıkken silmeniz gerekir.
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ELEKTRĐKLĐ OCAK GÖZLERĐNĐN KULLANIMI
otomatik
ısı yoğunluğu
1-2
ÇOK KISIK
3-4
KISIK
5-6
AZ KISIK
7-8
ORTA
9-10
YÜKSEK
11-12
ÇOK YÜKSEK

Kumandalar:
Kontrol paneli talimatlarına bakın.

Cihaz sınıfı I (tip Y): bu cihazı ocağın üst kısmından daha uzun mutfak dolaplarının
yakınında kullanabilirsiniz.

* 0,75 eşzamanlılık faktörü göz önünde bulundurularak.

ELEKTRĐKLĐ OCAK GÖZLERĐ
BESLE
ME
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DÜZENLEME

NORMAL Ø 145
NORMAL Ø 180
● HIZLI Ø 145
● HIZLI Ø 180

1000
1500
1500
2000

SERBEST 7 KONUM (0÷6)
SAAT YÖNÜNDE VE TERSĐNE DÖNÜŞ

OTOMATĐK Ø 145
OTOMATĐK Ø 180

1500
2000

TERMOSTATLI 13 GÖSTERGE (0 ÷ 12)
SAAT YÖNÜNDE DÖNÜŞ

● kırmızı nokta

kurulum teknisyenine yönelik talimatlar
kurulum
Bu talimatlar, yürürlükteki yasalar ve kurallara uygun olarak yapılacak kurulum,
ayarlama ve bakım işlemleri için servis personeline rehberlik edecek şekilde
hazırlanmıştır. Bu işlemlerden herhangi biri yapılmadan önce cihazın elektrik
sistemiyle bağlantısı kesilmelidir.

yerleştirme
(Şekil 4)
Özel şekilde gösterildiği gibi cihazda dahili bir ocak yüzeyi bulunur. Çevresi boyunca
sızdırmazlık maddesi mevcuttur.

elektrik bağlantısı
(Şekil 5)
Elektrik bağlantılarını yapmadan önce aşağıdakilerden emin olun:
- şebeke özellikleri, üst kısmın altında yer alan parça numarası plakasında belirtilen
özelliklere uygun olmalıdır.
- yürürlükteki yasalar ve kurallara uygun olarak tüm sistem etkili bir şekilde
topraklanmalıdır. Topraklama işlemi yasalara göre zorunludur.
Cihazla birlikte kablo ve/veya ilgili fiş bulunmuyorsa, parça numarası plakasında
belirtilen elektrik değerlerine ve çalışma sıcaklığına uygun malzemeler kullanın.
Kablonun hiçbir noktasındaki sıcaklık, oda sıcaklığından 50°C fazla olmamalıdır.
Doğrudan şebeke gerilime bağlantı yapmak isterseniz, yürürlükteki yasalara uygun,
plakada belirtilen yükü kaldırabilecek şekilde temas noktaları arasındaki açıklığın en
az 3 mm olduğu çok kutuplu bir şalterin araya yerleştirilmesi gerekir (sarı/yeşil
topraklama kablosu şalter tarafından kesilmemelidir). Çok kutuplu şalterin üzerindeki
düğme, cihaz takıldıktan sonra kolayca erişilebilir bir yerde olmalıdır.
NOT: - Yukarıdaki talimatlara ve genel emniyet kurallarına uyulmaması halinde
doğacak sorumluluklar imalatçıya ait olmayacaktır.

Đmalatçı bu kitapçıkta basım veya çoğaltmadan kaynaklı oluşan kusurlarla ilgili hiçbir
sorumluluğu kabul etmez. Gerekli veya yararlı olduğunu düşündüğümüz değişiklikleri,
temel özelliklerini tehlikeye atmadan kendi ürünlerimizde yapma hakkımızı saklı
tutarız.
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