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Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και
την σύνδεση

Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου

Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ
αερίου
Αγαπητέ πελάτη!

Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ
αερίου προορίζεται για οικιακή χρήση.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία των
προϊόντων μας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να
ανακυκλωθούν να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς να
βλάψουν το περιβάλλον.

Οδηγίες Χρήσεως

Οι οδηγίες χρήσεως αφορούν τον χρήστη και περιγράφουν την
συσκευή και τις λεπτομέρειες χειρισμού της. Οι οδηγίες αυτές
αφορούν διάφορα μοντέλα του ιδίου τύπου συσκευής οπότε
μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές λειτουργιών που πιθανόν
να μην είναι διαθέσιμες στο δικό σας μοντέλο.
Οι οδηγίες αυτές ισχύουν μόνο για τις χώρες των οποίων το
σύμβολο δεικνύεται στην συσκευή. Αν ΔΕΝ υπάρχει το σύμβολο
της χώρας στην συσκευή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τεχνικές
οδηγίες για να προσαρμόσετε την συσκευή στις απαιτήσεις και
τους κανονισμούς για χρήση στην χώρα σας.

Οδηγίες για τη σύνδεση

Η σύνδεση της συσκευής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις
οδηγίες που την συνοδεύουν, καθώς και τις σχετικές ισχύουσες
διατάξεις και κανονισμούς. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πινακίδα
χαρακτηριστικών

Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει
βασικές πληροφορίες για την συσκευή βρίσκεται στην κάτω
πλευρά του πλατώ.
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• Η εγκατάσταση της συσκευής στον πάγκο της κουζίνας και η σύνδεσή της στην παροχή
ρεύματος και στην παροχή αερίου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
• Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή, απελευθερώνεται στον χώρο επιπλέον θερμότητα και
υγρασία. Έντονη και παρατεταμένη χρήση της συσκευής απαιτεί επίσης καλό εξαερισμό
των χώρου ή ενεργοποίηση του απορροφητήρα της κουζίνας στον χώρο στον οποίο είναι
εγκατεστημένη η συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε τους καυστήρες αερίου, αν η φλόγα είναι ασταθής.
• Αν μυρίσετε αέριο μέσα στο δωμάτιο, κλείστε αμέσως την βαλβίδα παροχής αερίου είτε
στην φιάλη αερίου ή στο δίκτυο αερίου, σβήστε οποιαδήποτε φλόγα (συμπεριλαμβανομένων
τσιγάρων), αερίστε καλά τον χώρο, μην ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και
καλέστε αμέσως κάποιον ειδικό τεχνικό για το φυσικό αέριο.
• Σε περίπτωση που οι καυστήρες αερίου δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (π.χ. όταν φεύγετε για διακοπές), θα πρέπει να κλείνετε επίσης και την βαλβίδα
κεντρικής παροχής αερίου,
• Μην αφήνετε μικρά παιδιά κοντά στην συσκευή χωρίς την επίβλεψή σας όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων και ζεματίσματος.
• Κατά την διάρκεια του μαγειρέματος, το υπερθερμασμένο λίπος ή λάδι πάνω στο πλατώ μπορεί
να αναφλεγεί. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων και πυρκαγιάς. Γι’ αυτό θα πρέπει να
ελέγχετε συνεχώς την διαδικασία του μαγειρέματος
• Μην χρησιμοποιείτε το πλατώ μαγειρέματος για την θέρμανση του χώρου. Μην τοποθετείτε άδεια
σκεύη πάνω στο πλατώ.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα των καυστήρων είναι σωστά τοποθετημένα / εγκατεστημένα.
• Μην χρησιμοποιείτε το υαλοκεραμικό πλατώ σαν επιφάνεια εργασίας. Αιχμηρά αντικείμενα
μπορεί να το χαράξουν.
• Δεν επιτρέπεται το μαγείρεμα τροφίμων σε σκεύη από λεπτό αλουμίνιο ή πλαστικό πάνω στις
καυτές εστίες. Μην τοποθετείτε πλαστικά αντικείμενα ή αλουμινόχαρτο πάνω στο υαλοκεραμικό
πλατώ.
• Όταν συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές σε πρίζες κοντά στο μαγειρικό πλατώ, προσέξτε να μην
έρθει σε επαφή το καλώδιο τροφοδοσίας τους με τις ζεστές εστίες.
• Ποτέ μην φυλάσσεται κάτω από τη συσκευή ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες αντικείμενα,
π.χ. απορρυπαντικά και διάφορα σπρέι).
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το υαλοκεραμικό πλατώ αν είναι ραγισμένο ή σπασμένο. Αν εμφανιστεί
κάποια ορατή ρωγμή, αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
• Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από την παροχή
ρεύματος και καλέστε τον τεχνικό του σέρβις.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές ή συσκευές καθαρισμού με υψηλή πίεση για να
καθαρίσετε το πλατώ, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές
ασφαλείας. Ωστόσο, συνιστούμε να μην χρησιμοποιούν την συσκευή άτομα με μειωμένες
σωματικές, κινητικές ή πνευματικές ικανότητες, ή άτομα με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, αν
δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη κάποιου αρμόδιου προσώπου. Η ίδια σύσταση ισχύει όταν
χρησιμοποιούν την συσκευή ανήλικα παιδιά.
• Μετά από παρατεταμένη χρήση των εστιών από χυτοσίδηρο, μπορεί η περιοχή της εστίας
καθώς και οι άκρες στη ζώνη μαγειρέματος να υποστούν αλλοίωση του χρώματός τους. Η
επισκευή τους δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
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Σημαντικές υποδείξεις

Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο
χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας,
την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.

Περιγραφή της συσκευής
(εξοπλισμός – ανάλογα με το μοντέλο)

Επάνω πλευρά συνδυαζόμενης
κουζίνας με ηλεκτρικές εστίες και
εστίες αερίου

1.
2.
3.
4.
5.
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Μαγειρική εστία πίσω αριστερά
Μαγειρική εστία εμπρός αριστερά
Διακόπτες ελέγχου
Μαγειρική εστία εμπρός δεξιά
Μαγειρική εστία πίσω δεξιά

Επάνω πλευρά συνδυαζόμενης
κουζίνας με εστίες αερίου

Διακόπτης ελέγχου

(ανάλογα με το μοντέλο)

Αερίου
η βαλβίδα αερίου είναι κλειστή
μέγιστη ισχύς
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ελάχιστη ισχύς
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Μαγειρικές εστίες
Εστίες αερίου

Σημαντικές υποδείξεις

• Εάν θέλετε να τηγανίσετε γρήγορα κάποιο τρόφιμο, ρυθμίστε
αρχικά τον καυστήρα αερίου στην μέγιστη ισχύ και στη
συνέχεια χαμηλώστε τον.
• Σε ορισμένα μοντέλα, οι καυστήρες αερίου διαθέτουν
μηχανισμό θερμοηλεκτρικής προστασίας. Αν η φλόγα
του καυστήρα σβήσει τυχαία ή χωρίς πρόθεση (π.χ. όταν
ξεχειλίσει κάποιο υγρό ή όταν υπάρχει κάποιο ρεύμα μέσα
στο δωμάτιο), η παροχή αερίου διακόπτεται αυτόματα, και
έτσι το αέριο δεν εκλύεται μέσα στον χώρο του δωματίου.
• Αν η φλόγα ενός καυστήρα χωρίς μηχανισμό
θερμοηλεκτρικής προστασίας σβήσει τυχαία, το αέριο θα
εκλυθεί μέσα στο δωμάτιο!
• Το κάλυμμα του καυστήρα θα πρέπει να τοποθετείται πάντοτε
πολύ προσεκτικά πάνω στο στην στεφάνη του καυστήρα.
Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές στην στεφάνη του καυστήρα δεν
είναι φραγμένες.
1 Κάλυμμα στεφάνης καυστήρα
2 Στεφάνη καυστήρα με στήριγμα για το κάλυμμα του καυστήρα
3 Θερμοστοιχείο (μόνο σε προστατευόμενους καυστήρες,
διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα)
4 Σπινθηριστής
5 Ακροφύσιο (Μπεκ)

Μαγειρικά σκεύη

• Επιλέγοντας τα σωστά μαγειρικά σκεύη θα έχετε τον βέλτιστο
χρόνο μαγειρέματος και την βέλτιστη κατανάλωση αερίου. Η
διάμετρο στου σκεύους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.
• Αν η φλόγα φτάνει πάνω από το χείλος του μαγειρικού
σκεύους επειδή είναι πολύ μικρό, μπορεί να καταστρέψει το
σκεύος. Επιπλέον η κατανάλωση αερίου είναι μεγαλύτερη σε
αυτές τις περιπτώσεις.
• Για την καύση το αέριο χρειάζεται και αέρα. Αν το σκεύος είναι
πολύ μεγάλο, η παροχή αέρα στον καυστήρα είναι ανεπαρκής
και η καύση είναι μικρότερη.
Επέκταση σχάρας (διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
Χρησιμοποιήστε την επέκταση όταν χρησιμοποιείτε σκεύος
μικρότερης διαμέτρου. Τοποθετείστε την επέκταση πάνω στη
σχάρα πάνω από τον βοηθητικό καυστήρα.
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Εξάρτημα για το Wok (για το διπλό καυστήρα (Wok)
• Χρησιμοποιήστε τη βάση όταν ετοιμάζετε φαγητό σε Wok.
• Τοποθετήστε τη βάση πάνω στη σχάρα στήριξης του
καυστήρα.
Είδος Καυστήρα
Μεγάλος (3,0kW)
Κανονικός (1,75kW)
Βοηθητικός (1,0kW)
Με τριπλό δαχτυλίδι (3,8kW)

Διάμετρος σκεύους
220-260 mm
180-220 mm
120-180 mm
220-260 mm
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Σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με το υαλοκεραμικό
πλατώ
• Οι εστίες θερμαίνονται πολύ γρήγορα ενώ η περιοχή γύρω
από τις εστίες παραμένει σχετικά κρύα.
• Το πλατώ δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας.
• Το πλατώ είναι επίσης ανθεκτικό και στην πίεση. Τα σκεύη
μπορούν να τοποθετούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια
χωρίς επιπτώσεις.
• Μην χρησιμοποιείτε το υαλοκεραμικό πλατώ σαν επιφάνεια
εργασίας. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια του πλατώ
• Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε φαγητό σε σκεύη από
λεπτό αλουμίνιο ή πλαστικό πάνω στις ζεστές εστίες. Μην
τοποθετείτε πλαστικά αντικείμενα ή αλουμινόχαρτο πάνω στο
υαλοκεραμικό πλατώ
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα υαλοκεραμικό πλατώ που είναι
ραγισμένο ή σπασμένο. Αν κάποιο αντικείμενο πέσει πάνω
στο πλατώ με την αιχμηρή άκρη προς τα κάτω η κεραμική
επιφάνεια μπορεί να σπάσει. Η ρωγμή μπορεί να είναι ορατή
αμέσως ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αν εμφανιστεί
κάποια ορατή ρωγμή, αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από
την παροχή ρεύματος.
• Αν πέσει πάνω στο ζεστό υαλοκεραμικό πλατώ ζάχαρη η
οποιαδήποτε άλλη τροφή που περιέχει ζάχαρη, σκουπίστε το
αμέσως.
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Λειτουργία των καυστήρων αερίου
Ανάφλεξη και λειτουργία
των καυστήρων

Μοντέλα με δύο καυστήρες αερίου:
• Ελέγχετε την λειτουργία των καυστήρων αερίου
χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στο πλατώ. Τα επίπεδα
ισχύος υποδεικνύονται πάνω στους διακόπτες με τα σύμβολα
μεγάλης και μικρής φλόγας (βλέπε ενότητα Περιγραφή της
συσκευής).
• Περιστρέψτε τον διακόπτη από την θέση μεγάλης φλόγας
( ) στην θέση μικρής φλόγας ( ) και αντιστρόφως. Μεταξύ
των δύο συμβόλων είναι το διάστημα λειτουργίας.
• Οι καυστήρες αερίου μπορούν να αναφλεγούν
χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρικό σπινθηριστή που είναι
ενσωματωμένος σε κάθε καυστήρα (μόνο σε ορισμένα
μοντέλα).
Πριν περιστρέψετε τον διακόπτη, θα πρέπει πρώτα να
τον σπρώξετε προς τα μέσα.
Ανάφλεξη με το ένα χέρι
• Για να ανάψετε τον καυστήρα αερίου, πατήστε τον διακόπτη
ελέγχου του επιλεγμένου καυστήρα και περιστρέψτε τον στην
θέση της μέγιστης βαθμίδας ισχύος (φλόγα). Ένας ηλεκτρικός
σπινθήρας θα παραχθεί αυτόματα και θα ανάψει το εκλυόμενο
αέριο.
• Αν η ηλεκτρική ανάφλεξη δεν λειτουργήσει λόγω διακοπής
ρεύματος ή λόγω παρουσίας υγρασίας στον σπινθηριστή,
μπορείτε να ανάψετε επίσης τους καυστήρες με ένα σπίρτο
ή αναπτήρα. Μετά την ανάφλεξη του αερίου, κρατήστε τον
διακόπτη πατημένο για άλλα 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να
σταθεροποιηθεί η φλόγα.
• Στη συνέχεια, η φλόγα μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα στο
μέγιστο και ελάχιστο επίπεδο. Οποιαδήποτε ρύθμιση μεταξύ
( ) και ( ) δεν συνιστάται, διότι η φλόγα δεν είναι σταθερή σε
αυτό το διάστημα και μπορεί να σβήσει.
Αν ο καυστήρας δεν ανάψει αφού έχετε πιέσει τον
διακόπτη για δεκαπέντε δευτερόλεπτα, κλείστε τον
καυστήρα και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό.
Έπειτα, επαναλάβατε την διαδικασία ανάφλεξης.
Αν η φλόγα του καυστήρα σβήσει (για οποιοδήποτε
λόγο), κλείστε τον καυστήρα και περιμένετε
τουλάχιστον ένα λεπτό πριν δοκιμάσετε να τον
ανάψετε εκ νέου.
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• Για να σβήσετε την φλόγα και να κλείσετε την παροχή του
καυστήρα αερίου, περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου προς τα
δεξιά, στην θέση «OFF» ( ).
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Καθαρισμός

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Μετά από κάθε χρήση του υαλοκεραμικού πλατώ, περιμένετε
μέχρι να κρυώσει και μετά καθαρίστε το. Διαφορετικά, ακόμα
και το παραμικρό υπόλειμμα φαγητού θα καεί πάνω στην ζεστή
επιφάνεια την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την
συσκευή. Για τον τακτικό καθαρισμό και την συντήρηση
της υαλοκεραμικής επιφάνειας, χρησιμοποιήστε ειδικά
καθαριστικά, τα οποία σχηματίζουν ένα προστατευτικό επίστρωμα
στην επιφάνεια, προστατεύοντας από την βρωμιά. Πριν από
κάθε χρήση, σκουπίστε κάθε ίχνος σκόνης ή άλλων σωματιδίων
από την επιφάνεια του πλατώ και την βάση του σκεύους διότι
διαφορετικά μπορεί να τραυματίσουν την επιφάνεια (Εικόνα 1).
Προσοχή: τα συρματάκια, σκληρά σφουγγάρια και σκληρά
απορρυπαντικά μπορεί να τραυματίσουν την επιφάνεια
του πλατώ. Η υαλοκεραμική επιφάνεια μπορεί επίσης να
καταστραφεί από σκληρά σπρέι και ακατάλληλα ή ανεπαρκώς
αναμεμειγμένα υγρά καθαριστικά (Εικόνα 1 και 2).
Σήματα και ενδείξεις στο πλατώ μπορεί να σβηστούν αν
χρησιμοποιηθούν σκληρά καθαριστικά στις άκρες των εστιών, ή
αν χρησιμοποιηθούν σκεύη με κατεστραμμένη βάση.
Ελαφροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα υγρό μαλακό πανί.
Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε την επιφάνεια (Εικόνα 3).
Λεκέδες από νερό μπορούν να αφαιρεθούν αν χρησιμοποιήσετε
αραιό διάλυμα ξυδιού. Ωστόσο μην χρησιμοποιήσετε αυτό
το διάλυμα για να καθαρίσετε το πλαίσιο (μόνο σε ορισμένα
μοντέλα) γιατί μπορεί να θαμπώσει. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά
σπρέι ή καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων (Εικόνα 3).
Οι πιο δύσκολοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ειδικά
καθαριστικά και εργαλεία κατάλληλα για τον καθαρισμό
υαλοκεραμικών εστιών. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα,
να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε πλήρως κάθε υπόλειμμα
καθαριστικού, διότι μπορεί να καταστραφεί το υαλοκεραμικό
πλατώ όταν θερμανθούν οι εστίες (Εικόνα 3).
Επίμονοι λεκέδες και καμμένα υπολείμματα τροφών
μπορούν να αφαιρεθούν με ειδική ξύστρα. Βεβαιωθείτε ότι το
πλαστικό μέρος της ξύστρας δεν έρχεται σε επαφή με ζεστή
εστία. Προσέξτε να μην κοπείτε με την ξύστρα!
Η ζάχαρη και τα ζαχαρώδη προϊόντα μπορεί να καταστρέψουν
μόνιμα την υαλοκεραμική επιφάνεια (Εικόνα 5). Γι’ αυτό
θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από την υαλοκεραμική
επιφάνεια, ακόμα κι αν η εστία είναι ακόμα ζεστή (Εικόνα 4).
Οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώμα της υαλοκεραμικής
επιφάνειας δεν επηρεάζει την λειτουργία της ή την σταθερότητα
της επιφάνειας. Τέτοιοι αποχρωματισμοί είναι κυρίως αποτέλεσμα
καμμένων υπολειμμάτων τροφών ή όταν χρησιμοποιείτε
μαγειρικά σκεύη από υλικά όπως αλουμίνιο ή χαλκό. Αυτοί οι
λεκέδες δύσκολα αφαιρούνται.
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Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση: Όλες οι ζημιές που αναφέρονται παραπάνω
σχετίζονται κυρίως με την αισθητική, π.χ. εμφάνιση της συσκευής
και δεν επηρεάζουν άμεσα την λειτουργικότητά της. Τέτοια
σφάλματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εστίες αερίου

• Για να καθαρίσετε την σχάρα, τις επιφάνειες του μαγειρικού
πλατώ και τα εξαρτήματα του καυστήρα, χρησιμοποιήστε ζεστό
νερό με λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
• Καθαρίστε το θερμοστοιχείο και τον σπινθηριστή με μια
μαλακή βούρτσα. Τα μέρη αυτά θα πρέπει να διατηρούνται
απολύτως καθαρά, διότι μόνο τότε μπορούν να λειτουργήσουν
σωστά.
• Καθαρίστε την στεφάνη και το κάλυμμα του καυστήρα. Να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να διατηρείτε όλες τις σχισμές
εξόδου της στεφάνης καθαρές και αποφραγμένες.
• Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα καλά και
τοποθετήστε τα ξανά στην θέση τους ή συναρμολογήστε τα
σωστά. Αν κάποιο εξάρτημα τοποθετηθεί στραβά, θα είναι πιο
δύσκολο να ανάψετε τους καυστήρες.
Προειδοποίηση: Τα καλύμματα των καυστήρων είναι
επικαλυμμένα με μαύρο εμαγιέ. Λόγω των υψηλών
θερμοκρασιών, ο αποχρωματισμός είναι αναπόφευκτος. Ωστόσο,
αυτό δεν θα επηρεάσει την λειτουργία των καυστήρων.

Ειδικές προειδοποιήσεις και αναφορά σφαλμάτων
Κατά την περίοδο που σας καλύπτει η ασφάλεια, όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο
από τεχνικούς του σέρβις εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστή της συσκευής.
Πριν από κάθε επισκευή, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος αφαιρώντας
την ασφάλεια ή βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα.
Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές και παρεμβάσεις στο μαγειρικό πλατώ μπορεί να προκαλέσουν
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κα βραχυκυκλώματος. Γι’ αυτό, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε
την συσκευή μόνοι σας. Καλέστε ένα ειδικό ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό του σέρβις.
Σε περίπτωση μικρότερων σφαλμάτων ή προβλημάτων στην λειτουργία της συσκευής, ελέγξτε τις
παρακάτω οδηγίες για να δείτε αν μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας.
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Σημαντικό

Αν διαπιστωθεί ότι η συσκευή δεν λειτουργεί λόγω λανθασμένης
χρήσης, θα χρεωθείτε για την επίσκεψη του τεχνικού του σέρβις
κατά την διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η εγγύηση.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε μέρος με εύκολη πρόσβαση. Αν
μεταβιβάσετε την συσκευή σε άλλο άτομο, δώστε του και τις
οδηγίες χρήσης.
Ακολουθούν κάποιες συμβουλές για την επίλυση κοινών
προβλημάτων.

Η ανάφλεξη του καυστήρα
χρειάζεται περισσότερο χρόνο
Η φλόγα σβήνει αμέσως μετά
την ανάφλεξη

Η σχάρα έχει αποχρωματιστεί
στην περιοχή του καυστήρα;
Έχει διακοπεί γενικά η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος;
Η ηλεκτρική ανάφλεξη των
καυστήρων δεν λειτουργεί
πλέον;
Το κάλυμμα του καυστήρα είναι
χάλια…

Πιθανή αιτία
Η φλόγα είναι ακανόνιστη λόγω
λανθασμένης ρύθμισης της
ισχύος του αερίου.
Λανθασμένη συναρμολόγηση
εξαρτημάτων στο μαγειρικό
πλατώ.
Λανθασμένη συναρμολόγηση
εξαρτημάτων στο μαγειρικό
πλατώ.
Δεν κρατήσατε πατημένο
αρκετά τον διακόπτη ή δεν τον
πατήσατε με αρκετή δύναμη..

Τι να κάνετε;
Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό
να ελέγξει τον σωλήνα
τροφοδοσίας του αερίου!
Συναρμολογήστε σωστά τον
καυστήρα.
Συναρμολογήστε σωστά τον
καυστήρα.
Κρατήστε τον διακόπτη
πατημένο περισσότερο χρόνο.
Πριν τον ελευθερώσετε, πιέστε
τον δυνατότερα.
Καθαρίστε την σχάρα με ειδικό
για μέταλλα καθαριστικό.

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο
και οφείλεται στην υψηλή
θερμοκρασία.
Μπορεί να έχει καεί η ασφάλεια. Ελέγξτε την ασφάλεια και
αντικαταστήστε την αν έχει καεί.
Υπάρχουν υπολείμματα
Ανοίξτε και καθαρίστε
τροφών ή απορρυπαντικού
προσεκτικά το άνοιγμα μεταξύ
μεταξύ του σπινθηριστή και του του σπινθηριστή και του
καυστήρα.
καυστήρα.
Συνηθισμένη βρωμιά.
Καθαρίστε τα καλύμματα
των καυστήρων με ειδικό για
μέταλλα καθαριστικό.
Αν το πρόβλημα επιμείνει παρότι ακολουθήσατε τις παραπάνω
οδηγίες, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό του σέρβις. Δεν
καλύπτονται από την ασφάλεια επισκευές που οφείλονται σε
λανθασμένη σύνδεση ή τρόπο χρήσης της συσκευής. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, το κόστος της επισκευής επιβαρύνει τον χρήστη.
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Τι συνέβη…;
Οι καυστήρες δεν καίνε
Η φλόγα είναι ακανόνιστη /
ασταθής
Η φλόγα στους καυστήρες
αλλάζει ξαφνικά
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Εγκατάσταση
Σημαντικές
προειδοποιήσεις
• Η εγκατάσταση της συσκευής στον πάγκο εργασίας της κουζίνας και η σύνδεσή της με την
παροχή ρεύματος θα πρέπει να γίνει μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό.
• Οι καπλαμάδες ή τα άλλα φινιρίσματα των ντουλαπιών στα οποία θα εντοιχιστεί η συσκευή θα
πρέπει να έχουν κολληθεί με ανθεκτική στην θερμότητα κόλλα (100ο C), διαφορετικά οι υψηλές
θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.
• Το μαγειρικό πλατώ έχει διαστάσεις κατάλληλες για να εντοιχιστεί σε πάγκο κουζίνας πάνω από
έπιπλο κουζίνας, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο.
• Μετά την εγκατάσταση, τα μπροστινά δύο στοιχεία στερέωσης θα πρέπει να έχουν ελεύθερη
πρόσβαση από κάτω.
• Το έπιπλο της κουζίνας κάτω από το πλατώ δεν θα πρέπει να έχει συρτάρι. Αν το έπιπλο
κουζίνας έχει οριζόντιο διαχωριστικό τοίχωμα, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε απόσταση
τουλάχιστον 10 εκατοστών από την κάτω επιφάνεια του πάγκου εργασίας. Ο χώρος μεταξύ του
διαχωριστικού τοιχώματος και του πλατώ πρέπει να είναι κενός. Στο διάκενο αυτό δεν θα πρέπει
να τοποθετείται κανένα αντικείμενο.
• Κρεμαστά ή εντοιχισμένα έπιπλα κουζίνας θα πρέπει να εγκαθίστανται αρκετά ψηλά για να μην
εμποδίζουν την λειτουργία της συσκευής.
• Η απόσταση μεταξύ του μαγειρικού πλατώ και του απορροφητήρα δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη από εκείνη που ενδείκνυται στις οδηγίες για την εγκατάσταση του απορροφητήρα. Η
ελάχιστη απόσταση είναι 650 mm.
• Η απόσταση μεταξύ της άκρης της συσκευής και του διπλανού ψηλού επίπλου κουζίνας δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερη από 100 mm.
• Η χρήση διακοσμητικών φύλλων ή σανίδων από συμπαγές ξύλο στους πάγκους εργασίας πίσω
από το μαγειρικό πλατώ επιτρέπεται μόνο αν η ελάχιστη απόσταση παραμένει η ίδια όπως
υποδεικνύεται στα σχεδιαγράμματα εγκατάστασης.
• Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του εντοιχισμένου μαγειρικού πλατώ και του πίσω τοίχου
αναφέρεται στο σχεδιάγραμμα εγκατάστασης.
• Τα μαγειρικά πλατώ μπορούν να εγκατασταθούν σε πάγκους εργασίας με πάχος 30 έως 50 mm.

Εγκατασταση του
αφρωδουσ στεγανωτικου

Πριν την τοποθέτηση της συσκευής στο άνοιγμα του πάγκου
της κουζίνας σας, το παρεχόμενο αφρώδες στεγανωτικό πρέπει
να κολληθεί στην κάτω πλευρά της γυάλινης κεραμικής εστίας
(βλέπε πάνω σχήμα). Μην εγκαταστήσετε την συσκευή χωρίς
το αφρώδες στεγανωτικό!
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Το στεγανωτικό θα πρέπει να προσκολληθεί στην συσκευή
με τον κάτωθι τρόπο:
- Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το στεγανωτικό.
- Έπειτα, προσαρμόστε το στεγανωτικό στην κάτω πλευρά του
γυαλιού, περίππου 2-3 χιλιοστά από την άκρη (όπως φαίνεται
στο σχήμα). Το στεγανωτικό θα πρέπει να επικολληθεί σε
όλο το μήκος του τελειώματος του γυαλιού και θα πρέπει να
καλύπτονται και οι γωνίες.
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- Όταν τοποθετείτε το στεγανωτικό, σιγουρευτείτε ότι το γυαλί
δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Σε μερικές συσκευές το στεγανωτικό είναι ήδη τοποθετημένο!

Διαστάσεις ανοίγματος
πάγκου εργασίας
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• Κάτω από αυτό το μαγειρικό πλατώ μπορούν να εγκαθίστανται
μόνο φούρνοι τύπου EVP4.., EVP2... με ανεμιστήρα.
• Πριν εγκαταστήσετε τον φούρνο, αφαιρέστε το πίσω τοίχωμα
από το έπιπλο της κουζίνας στην περιοχή του ανοίγματος του
μαγειρικού πλατώ. Επιπλέον θα πρέπει να αφήσετε ένα κενό
τουλάχιστον 6 mm στο μπροστινό μέρος.
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Τρόπος εγκατάστασης

• Ο πάγκος εργασίας θα πρέπει να εγκαθίσταται σε απόλυτα
οριζόντια θέση.
• Οι επιφάνειες τομής θα πρέπει να προστατευτούν κατάλληλα.
• Προσαρμόστε τα στοιχεία στερέωσης (4) με τις παρεχόμενες
βίδες (4) στο εμπρός και πίσω τοίχωμα του μαγειρικού πλατώ
και στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας.
• Συνδέστε το μαγειρικό πλατώ στην παροχή ρεύματος και
αερίου (βλέπε οδηγίες για την σύνδεση του μαγειρικού πλατώ
στο ηλεκτρικό δίκτυο και την παροχή αερίου).
• Εισάγετε το μαγειρικό πλατώ στο άνοιγμα και πιέστε το καλά
από πάνω μέσα στον πάγκο εργασίας.
• Για να βιδώσετε το κλιπ στήριξης δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσετε βίδες μακρύτερες από 6,5 mm.

Σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος
Σημαντικές
προειδοποιήσεις
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• Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνικό.
• Η προστασία του ηλεκτρικού συστήματος θα πρέπει να ακολουθεί όλους τους σχετικούς
κανονισμούς.
• Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα κλιπ σύνδεσης όταν ανοιχτούν / αφαιρεθούν τα καλύμματα
των κλιπ.
• Πριν συνδέσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα με τα
χαρακτηριστικά συμβαδίζει με την τάση του ρεύματος του σπιτιού σας.
• Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικές πληροφορίες βρίσκεται στην κάτω πλευρά
του πλατώ.
• Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν μονοπολικό διακόπτη, ο οποίος
θα διαχωρίζει τη συσκευή από το δίκτυο, αν χρειαστεί, με διάστημα μεταξύ των επαφών
τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλα είναι ασφάλειες, διακόπτες προστασίας, κλπ.
• Η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες της εγκατάστασης όσον αφορά το
ρεύμα και τις ασφάλειες.
• Σχετικά με την προστασία κατά της πυρκαγιάς, συσκευές τέτοιου τύπου επιτρέπεται να
εντοιχιστούν σε πάγκο εργασίας δίπλα σε ένα έπιπλο κουζίνας, το οποίο θα είναι υψηλότερο
από την συσκευή (όταν γίνει η εγκατάσταση). Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να
εγκατασταθεί ένα έπιπλο κουζίνας στην άλλη πλευρά, δίπλα στην συσκευή.
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• Οι αγωγοί του ρεύματος και τα μονωτικά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε
δυνατότητα άμεσης επαφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή επισκευής, αποσυνδέστε την συσκευή από
την παροχή ρεύματος. Συνδέστε την συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο διάγραμμα ηλεκτρικών
συνδέσεων, ανάλογα με την τάση του δικτύου. Συνδέστε το καλώδιο γείωσης (PE) στο κλιπ που έχει
το σύμβολο της γείωσης.
• Το καλώδιο σύνδεσης στην παροχή ρεύματος πρέπει να περάσει μέσα από τον συνδετήρα / κολάρο
στήριξης το οποίο προστατεύει το καλώδιο από τυχαίο τράβηγμα.
• Αφού συνδέσετε την συσκευή ανάψτε όλες τις εστίες για περίπου τρία λεπτά για να ελέγξετε τη
λειτουργία τους.

‘’Όλες οι συσκευές είναι κατάλληλες για χρήση φωτοβολταικής
ενέργειας αρκεί να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220V-240V
και ημιτονική συχνότητα 50Hz για την εύρυθμη λειτουργίας της
συσκευής (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεννήτρια με τις
ίδιες προδιαγραφές).’’
• Λανθασμένη σύνδεση πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα την
καταστροφή κάποιων εξαρτημάτων της συσκευής. Σε μια τέτοια
περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.
• Πριν από την σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται
στην πινακίδα με τα χαρακτηριστικά αντιστοιχεί με την τάση του
ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας. Η τάση σύνδεσης (230V
στην N) θα πρέπει να ελεγχθεί από αρμόδιο ειδικό με κατάλληλη
συσκευή μέτρησης!
• Το καλώδιο σύνδεσης στο πίσω μέρος της συσκευής θα πρέπει
να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αγγίζει το πίσω
τοίχωμα της συσκευής διότι αυτό το σημείο ζεσταίνεται πολύ κατά
την λειτουργία.
230V~
L1

N
PE
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Διάγραμμα σύνδεσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι γέφυρες σύνδεσης είναι ήδη εγκατεστημένες στα αντίστοιχα
σημεία του συνδετήρα. Οι βίδες στους ακροδέκτες της σύνδεσης
είναι ανοιχτές, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τις χαλαρώσετε
ή να τις ξεβιδώσετε περισσότερο. Όταν σφίγγετε τις βίδες, μπορεί
να ακούσετε ένα ελαφρό «κλικ», που σημαίνει ότι οι βίδες πρέπει
να στερεωθούν / βιδωθούν εντελώς.
Για τη σύνδεση θα χρειαστείτε τα παρακάτω:
• Καλώδια σύνδεσης με λαστιχένια επικάλυψη τύπου Η05 RR-F
4x1,5 με κιτρινο-πράσινο προστατευτικό σύρμα,
• Καλώδια σύνδεσης μονωμένα με PCV τύπου Η05 VV-F 4x1,5
με κιτρινο-πράσινο προστατευτικό σύρμα, ή οποιαδήποτε άλλα
παρόμοια ή καλύτερης ποιότητας καλώδια σύνδεσης.

Σύνδεση του μαγειρικού πλατώ στην παροχή αερίου
Σημαντικές
προειδοποιήσεις
• Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης, και
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρους που αερίζονται / εξαερίζονται καλά.
• Πριν από την εγκατάσταση και τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το τοπικό δίκτυο παροχής φυσικού
αερίου και η σύνδεση (είδος αερίου και πίεση) είναι συμβατά με το μοντέλο της συσκευής σας.
• Το μοντέλο της συσκευής αυτής αναγράφεται στην πινακίδα με τα χαρακτηριστικά.
• Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για σύνδεση σε σύστημα εξαγωγής αναθυμιάσεων καύσης
(π.χ. καμινάδα). Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί σύμφωνα με τους
σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την
εξασφάλιση του καλού εξαερισμού / αερισμού.

Σύνδεση

340618
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• Όταν συνδέετε την συσκευή με την παροχή αερίου,
ακολουθήστε τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας διανομής
αερίου.
• Στην κατώτερη πλευρά, το πλατώ μαγειρέματος διαθέτει
υποδοχή σύνδεσης αερίου με ένα εξωτερικό σπειροειδή
σύνδεσμο EN 10226-1 / -2 ή EN ISO 228-1 (Εξαρτάται από
τους ειδικούς κανονισμούς σύνδεσης της κάθε χώρας.) R1/2.
• Μαζί με την συσκευή σας παραδόθηκε και ένας προσαρμογέας
για υγραέριο και μια μη μεταλλική ροδέλα στεγανοποίησης.
• Όταν κάνετε την σύνδεση, θα πρέπει να συγκρατείτε καλά τον
σύνδεσμο R1/2 για να μην περιστρέφεται.
• Για την ερμητική στεγανοποίηση των ενώσεων των συνδέσεων,
χρησιμοποιήστε κατάλληλες μη μεταλλικές ροδέλες
στεγανοποίησης και κατάλληλα στεγανοποιητικά μέσα.
• Οι ροδέλες στεγανοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο μια φορά. Το πάχος των επίπεδων μη μεταλλικών

ροδέλων στεγανοποίησης δεν θα πρέπει να παραμορφώνεται
πάνω από 25 τα εκατό.
• Για να συνδέσετε την συσκευή στην παροχή αερίου,
χρησιμοποιήστε έναν δοκιμασμένο και πιστοποιημένο
εύκαμπτο σωλήνα.
• Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης θα πρέπει να μπορεί να
κινείται ελεύθερα. Δεν θα πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή
με αφαιρούμενα μέρη του ντουλαπιού (π.χ. συρτάρια), ή το
κάτω μέρος του μαγειρικού πλατώ.
• Αν στο ντουλάπι της κουζίνας κάτω από το πλατώ
είναι εντοιχισμένος ηλεκτρικός φούρνος, θα πρέπει να
διαθέτει ανεμιστήρα, και η σύνδεση θα πρέπει να γίνει
χρησιμοποιώντας έναν πλήρως μεταλλικό σωλήνα (π.χ.
ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα).
Αφού συνδέσετε το πλατώ αερίου, ελέγξτε τις
συνδέσεις για τυχόν διαρροές.

Σύνδεση στην παροχή αερίου
A Σύνδεσμος EN 10226-1 / -2 ή EN ISO 228-1 (Εξαρτάται από
τους ειδικούς κανονισμούς σύνδεσης της κάθε χώρας.) R1/2.
B Μη μεταλλική ροδέλα στεγανοποίησης με πάχος 2 mm
C Σωλήνας προσαρμογής για υγραέριο (Εξαρτάται από τους
ειδικούς κανονισμούς σύνδεσης της κάθε χώρας.)

Προσαρμογή για
διαφορετικό τύπο αερίου

• Η διαδικασία προσαρμογής της κουζίνας σε άλλο τύπο αερίου δεν
απαιτεί την απομάκρυνση τους συσκευής από τον χώρο εργασίας.
• Πριν την προσαρμογή, αποσυνδέστε την συσκευή από το
ρεύμα και κλείστε την βαλβίδα παροχής αερίου.
• Αντικαταστήστε τα υπάρχοντα ακροφύσια για ονομαστική
θερμική ισχύ με αυτά που αντιστοιχούν στο νέο τύπο αερίου.
(Βλέπε κάτωθι πίνακα).
• Όταν προσαρμόσετε την συσκευή για υγραέριο, σφίξτε την
βίδα ρύθμισης για ελάχιστη θερμική ισχύ όσο περισσότερο
μπορείτε, για να επιτύχετε την ελάχιστη θερμική ισχύ.
• Όταν προσαρμόσετε την συσκευή για φυσικό αέριο,
χαλαρώστε την βίδα ρύθμισης ελάχιστης θερμικής ισχύος
για να επιτύχετε την ελάχιστη θερμική ισχύ, αλλά μην την
περιστρέψετε περισσότερο από 1.5 στροφές.
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Μετά την σύνδεση ελέγξτε τους καυστήρες αν λειτουργούν
σωστά. Οι φλόγες θα πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα, και να
είναι μπλε και πράσινες στο κέντρο. Αν η φλόγα είναι ασταθής,
αυξήστε την ελάχιστη ισχύ. Εξηγήστε την χρήση των καυστήρων
στον χρήστη και διαβάστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

Καυστήρας (Εικόνα 1)
1
2
3
4

Κάλυμμα στεφάνης καυστήρα
Στεφάνη καυστήρα με στήριγμα καλύμματος
Σπινθηριστής
Θερμοστοιχείο (μόνο σε προστατευόμενους καυστήρες,
διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
5 Ακροφύσιο

Εστία με τριπλό δαχτυλίδι
5 Ακροφύσιο

Στοιχεία Προσαρμογής

Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία προσαρμογής,
παρακαλούμε ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Αφαιρέστε την σχάρα στήριξης και τα καλύμματα των
καυστήρων με την στεφάνη.
• Στους διπλούς καυστήρες, έχετε πρόσβαση στα στοιχεία
προσαρμογής πίσω από την προστατευτική πινακίδα του
κύριου καυστήρα.
• Αφαιρέστε τους διακόπτες ελέγχου, καθώς και τις ροδέλες
στεγανοποίησης.
Βαλβίδα αερίου
Βαλβίδα ρύθμισης ελάχιστου θερμικού φορτίου

340618
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Πίνακας ακροφυσίων
Τύπος αερίου, πίεση

Φυσικό αέριο H
Wo=45,7+54,7MJ/m3
Φυσικό αέριο E
Φυσικό αέριο E+
Wo=40,9+54,7MJ/m3
G20,
p=20mbar

Υγραέριο 3+,B/P
Wo=72,9+87,3MJ/m3
G30
p=30 mbar

Βοηθητικός
καυστήρας
Ονομαστική
θερμική
ισχύς(kW)
Κατανάλωση (l/h)

Κανονικός
καυστήρας

Μεγάλος καυστήρας

Εστία με τριπλό
δαχτυλίδι

max

min

max

min

max

min

max

min

1

0,36

1,75

0,46

3

0,76

3,8

1,56
148,5

95,21

34,4

166,62

43,8

285,64

72,4

361,8

Τύπος
ακροφυσίου
(1/100mm)

72

*

97

*

115

*

135

Κωδικός
ακροφυσίου

690771

Ονομαστική
θερμική
ισχύς(kW)

1

0,36

1,75

0,46

3

0,76

3,8

1,56

Κατανάλωση
(g/h)

72,71

26,2

127,24

33,4

218,12

55,3

276,3

113,4

Τύπος
ακροφυσίου
(1/100mm)

50

29/24

65

33/26

85

43/33

98

Κωδικός
ακροφυσίου

690780

690772

690781

690773

690782

279803

279802

• Οι ενσωματωμένες εργοστασιακά βαλβίδες ρύθμισης προορίζονται για υγραέριο. Ωστόσο,
οι βαλβίδες είναι ρυθμισμένες για λειτουργία με τον τύπο αερίου για τον οποίον είναι
προρυθμισμένη η συσκευή.
• Όταν προσαρμόζετε την συσκευή για χρήση με άλλον τύπο αερίου, η βίδα ρύθμισης (βαλβίδα)
θα πρέπει να σφιχτεί ή να χαλαρωθεί ανάλογα με την επιθυμητή ροή / ποσότητα αερίου (ωστόσο
η βίδα ρύθμισης δεν θα πρέπει να χαλαρώσει περισσότερο από 1,5 στροφές από την θέση που
είναι πλήρως σφιγμένη).
Η ισχύς του καυστήρα υποδεικνύεται από την ανώτερη θερμική τιμή Hs.

340618

Προειδοποίηση: αυτές οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό,
εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία διανομής αερίου ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις!
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πινακίδα
χαρακτηριστικών

A
B
C
D
E
F
G
H

Σειριακός αριθμός
Μοντέλο
Τύπος
Λογότυπο
Κωδικός
Τεχνικές πληροφορίες
Ενδείξεις / σύμβολα συμβατότητας
Εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον τύπο αερίου

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

PVK,KVK62S_ORA ITO

el (06-11)

