Упатства за употреба, вградување и

MK приклучување

Комбинирана и гасна вградна плоча за готвење

Комбинирана и гасна вградна плоча за готвење

Почитуван купувач!

Комбинираната и Гасна плоча за готвење е
наменета за за употреба во домаќинството.
За амбалирање на производите употребуваме материјали
љубезни до животната средина, кои можат без опасност
за животната средина повторно да се преработaaат
(рециклираат), депонират или уништат.
За таа намена соодветно се означени и амбалирните
материјали.

Упатства за употреба

Упатствата за употреба се наменети за корисникот. Го
опишуваат апаратот и управувањето со него. Приспособени
се за различни типови на апарати, и затоа можат да содржат
и описи на функции, кои вашиот апарат ги нема.
Овие упатства важат само ако е симболот на државата
напишан на апаратот. Ако симбол на државата НЕМА на
апаратот, треба да се земат во обѕир техничките упатства,
каде ќе добиете потребни упатства за прера-ботка на
апаратот согласно барањата за употреба во таа држава.

Упатства за
приклучување

Приклучувањето мора да биде изведено согласно заглавието
Приклучување кон електрична мрежа и важечките прописи и
стандарди. Работата смее да ја изврши само стручњак.

Натписна табличка

Натписната табличка со основни податоци е прицврстена на
долната страна од плочата за готвење.
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Важно- Прочитајте пред употреба на апаратот
безбедносни
предупредувања

• Деца со возраст од осум години и повеќе и лица со смалени
физички, подвижни и ментални способности или со
недостаточно знаење и искуства можат да го употребуваат
овој апарат под соодветен надзор, или ако добиле
соодветни упатства со оглед на безбедна употреба на
апаратот и ако ги разбираат опасностите кои се поврзани со
употреба на апаратот. Деца да не го чистат апаратот и да не
вршат одржувачки работи на него без соодветен надзор.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и некои достапни далови на
апаратот за време употреба многу се загреваат. Внимавајте
да не ги допрете грејните елементи. Деца помлади од 8
години да бидат сето време под надзор.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: не чувајте никакви
предмети на површината од местото за готвење.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвење со маст или масло на
местото за готвење без надзор може да биде опасно и
може да предизвика пожар. Никогаш не обидувајте се да го
угаснете оганот со вода. Исклучите го апаратот и покријте го
пламенот со капак или влажна крпа.
• Направи на жешка пара или високопритисочни чистачи не
употребувајте за чистење на апаратот, бидејќи тоа може да
доведе до електричен удар.
• Апаратот не е наменет за управување со надворешни
програмски часовници или посебен надзорен систем.

• Апаратот смее да го приклучи само стручњак, овластен од дистрибуторот на гас,
односно овластен сервис. Исто така потребно е да се земат во обѕир законските
прописи и технички услови на приклучување на локалното претпријатие за
снабдување со гас. Важни упатства во врска со тоа се наведени во заглавието
Упатства за приклучување.
• Неовластени интервенции и поправки можат да предизвикат опасност од
експлозија, електричен удар и краток спој и затоа телесни повреди и оштетувања
на апаратот. Такви работи смее да изведе само овластен стручњак.
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Предупредувања

• Пред наместување и приклучување уверите дека локалните услови на
приклучување (вид на гасот и притисок на гасот) и приспособувањето на
апаратот се здружливи.
• Приспособувањето на овој апарат е наведено на натписната табличка.
• Апаратот не е приклучен на димник, односно проветрувач. Неместен и
приклучен мора да биде согласно важечките прописи за приклучување. За
време употреба на апаратот за готвење, во просторија каде што е наместен
се создава топлина, влага и продукти на согорување. Погрижете се за доволно
проветрување на вашата кујна, уште посебно за време употреба на апаратот.
Отворите ги природните отвори за проветрување или наместите уред за
механичко проветрување (механичка кујнска напа).
• »Растојанието меѓу апараттот и кујската напа мора да биде 650 mm, односно
најмалку толкаво како што е наведено во упатствата за вградување на напата.»
• Апаратот е наменет исклучиво за готвење.Не употребувајте го во која било друга
намена, на пр. за загревање на просторијата. На местата за готвење не ставајте
празни садови.
• Ако имате во близина на апаратот во приклучница приклучен друг електричен
апарат, внимавајте да приклучниот кабел не дојде во контакт со жешките места
за готвење.
• Под апаратот не чувајте температурно осетливи предмети, на пример средства
за чистење, спрејови исл.
• Бидете внимателни на прецизно наместување на деловите од горилникот.
• Ако намирисате гас во просторијата, затворите го главниот вентил за довод на
боцата или гасната инсталација, угасните ги сите видови оган (и цигара), веднаш
проветрите ја просторијата, не вклучувајте електрични направи и викните
стручњак за гас.
• Исто така затворите го главниот вентил за довод на гас во случај да горилниците
подолго време нема да ги употребувате (на пример одење на одмор).
• При долготрајна употреба на плочите од леано железо, подрачјето на плочата
и работ на местото за готвење можат да ја променат бојата. Сервисна
интервенција не е предмет на гаранција.
Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за електро и електронски
апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко
ширум Европа.
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Опис на апаратот
(опрема зависно од моделот)

Површина на плочата за готвење со
гасни и електрични места за готвење
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2

2

3

3

4

4

5
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Поле за готвење назад лево
Поле за готвење напред лево
Копчиња за управување
Поле за готвење назад десно
Поле за готвење напред десно
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1.
2.
3.
4.
5.

Површина на плочата за готвење со
гасни места за готвење

5

Копче за управување

(зависен од моделот)

Електричен

1- 6

моќности на греење

1- 9

моќности на греење

Гасен
гасната славина е затворена
најголема моќност
најмала моќност
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Места за готвење
A) Електрични места за готвење

Пред првата употреба

Местата за готвење без сад за 3-5 минути вклучите ги на
највисока моќност, да на тој начин се раздимат. Со тоа
заштитната облога на плочите за готвење ќе достигне своја
најголема јакост.

Важни предупредувања

• Не вклучувајте ги местата за готвење без садови и никогаш да
не ги употребувате за загревање на просторијата!
• Внимавајте местата за готвење и дното на садовите да
бидат чисти и суви, да е овозможено добро спроведување
топлина и да не се оштети грејната површина.
• На местата за готвење прегреана маснотија и зејтин може
брзо да се запалат. Затоа готвите јадења со маснотија
или масло (на пример пржени компири) претпазливо и под
постојан надзор.
• На плочите за готвење не смеете да ставате влажни
садови или капаци покриени со пара.Влагата им штети на
местата за готвење.
• Никогаш да не ладите жешки садови на неупотребени
места за готвење, бидејќи под садовите се создава
конденс, кој ја забрзува корозијата.

Садови

Совети при употреба на садовите
Употребувајте квалитетни садови со рамно и стабилно дно.
• Преносот на топлината е најдобар кога дното на садот и
местото за готвење се со еднаков пречник и садот е ставен
во средина на местото за готвење.
• При готвење во садови од огноотпорно и температурно
отпорно стакло или порцелан земете ги во обѕир
упатствата на производителот на садовите.
• Ако употребувате тенџере под притисок (економ тенџере),
надзирајте го, додека не е достигнат правилен притисок.
Местото за готвење најпрвин нека работи со најголема
моќност, а потоа според упатствата на производителот на
тенџерето со соодветен сензор благовремено смалите ја
работната моќност.
• Внимавајте во тенџерето под притисок, односно во сите
други тенџериња и садови да има секогаш доволно
течност, бидејќи употребување празно тенџере на плочата
за готвење заради прегревање се оштетуваат како
тенџерето, така и полето за готвење.
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Откако ќе го примите вашиот апарат, ве молиме да ја
избришете целата плоча за готвење, вклучувајќи ги и зоните
за готвење, со влажна крпа.

• Садови од огноотпорно стакло со посебно брушено дно
се примерни за употреба на плочи за готвење, ако им
одговараат на пречникот на местото за готвење. Садови со
поголем пречник можат да пукнат заради термичен напон.
• При употреба на посебни садови морате да ги земете во
обѕир упатствата на производителот.

Штедење со енергија

• Пречниците на дното на тави и тенџериња мора да се
совпаѓаат со пречникот на местото за готвење. Ако се
садовите премали, доаѓа до загуба на топлина, а
местото за готвење може да се оштети.
• Употребите капак, ако приготвувањето храна тоа го
овозможува.
• Садовите да бидат со примерна големина и со оглед
на количеството на јадењето. Приготвување помало
количество јадење во голем сад значи загуба на енергија.
• Јадења кои долго време се варат гответе во тенџере под
притисок (економ тенџере).
• Различен зеленчук, компири и сл. можете да варите во
мало количество вода. Така јадењето ќе се свари, меѓутоа
притоа е важно да е капакот добро затворен. Откако
зоврие, смалите ја моќноста на степен, кој обезбедува
бавно вриење.

B) Гасни места за готвење
Важни предупредувања

1
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• Ако сакате храната да ја запечете, најпрвин дотерајте го
горилникот на најголема моќност и потоа продолжете го
готвењето со најмала моќност.
• Кај некои модели горилниците на местата за готвење се
термоелектрички заштитени. Ако пламенот на горилникот
неконтролирано угасне (прекипено јадење, промаја и сл.),
дово-дот на гас самодејно ќе се затвори. Исклучена е
можноста гас да излегува во просторијата.
• Ако неконтролирано угасне пламенот на термоелектрички
незаштитени горилници на местата за готвење, гас
излегува во просторијата!
• Капакот на горилникот секогаш да го наместите многу
прецизно на круната од горилникот. Внимавајте процепите
на круната на горилникот секогаш да бидат слободни.
1 Капак на круната на горилникот
2 Круна на горилникот со носач на капакот на
горилникот
3 Термоелемент (само кај заштитени горилници, имаат само
некои модели)
4 Свеќичка за палење
5 Млазница

• Правилно избрани садови обезбедува оптимално време за
готвење и потрошувачка на гас. Најважен е пречникот на
садот.
• Пламени јазици кои зафаќаат преку работ на премал сад,
го уништуваат садот. Поголема е и потрошувачката на гас.
• За согорување на гасот му е потребен и воздух, кај
преголем сад не добива доволно воздух и степенот на
искористување на согорувањето е помал.
Продолжеток на решетката (имаат само некои модели)
Продолжеток на решетката ќе употрбите кога готвите во сад
со помал пречник. Ставите го на решетката над помошниот
горилник.
Вид горилник
Голем (3,0kW)
Нормален (1,75kW)
Помошен (1,0kW)

Пречник на садот
220-260 mm
180-200 mm
120-180 mm

Важни предупредувања во врска со стаклокерамичката
плоча
• Грејното поле брзо ја достигнува дотераната моќност,
односно температура на греење, меѓутоа околината на
жешките грејни полиња останува ладна.
• Плочата е отпорна на температурни промени.
• Плочата е отпорна и на удари. Садовите можете да ги
ставите на плочата и погрубо, а нема да ја оштетите.
• Стаклокерамички плочи да не употребувате како работна
површина.Со остри предмети можете да предизвикате
гребеници.
• Приготвување храна во алуминиумски или пластични
садови на жешки места за готвење не е дозволена. На
стаклокерамичката плоча не ставајте никакви пластични
предмети или алуминиумски фолии.
• Не употребувајте распукана или скршена стаклокерамичка
плоча. Паѓање на предмет со остар раб, кој паѓа на
плочата, може да предизвика кршење на плочата.
Последиците се гледаат веднаш или дури по извесно
време. Ако се појави било каква видна пукнатина, веднаш
прекините го доводот на електрична енергија кон апаратот.
• Ако по жешка стаклокерамичка плоча се истури шеќер
или полее многу слатко јадење, плочата веднаш да ја
избришите, односно шекерот.
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Садови
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Ракување со електричните места за готвење
• Местата за готвење ги вклучувате со копчиња наместени
на плочата за управување.
• Симболите покрај копчињата покажуваат припадност кон
поединечно место за готвење.
• Грејната моќност на местата за готвење може да се
дотерува континуирано (1-9) или степенесто (1-6).
• Кај степенестите прекинувачи можете копчето да го
вртите во двете насоки. Кај енергетските прекинувачи со
вртење на копчето во насока на стрелката на часовникот ја
зголемувате моќноста на греење, со вртење во спротивна
насока па моќноста на греење ја смалувате.
• Логично е да 3-5 минути пред крајот на готвењето го
исклучите местото за готвење и на тој начин ја искористите
преостанатата топлина и заштедете енергија. (Во табелата
ќе најдете примери за употреба на поединечни степени на
моќноста).
E

S

0

0

1-2 1
3

2

4-5 3
6
4
7-8 5
9

6

положба ИСКЛУЧУВАЊЕ, користење на
преостанатата топлина
одржување на топлината, продолжување
на варењето на мали количества (најниска
моќност)
продолжување на варењето
продолжување на варењето на поголеми
количества, продолжување на печењето на
поголеми парчиња
печења, приготвување запршка
печење
да јадењето заврие, се запече, се пече
(највисока моќност)

Места за брзо готвење (само кај некои модели) се
разликуваат од нормалните места за готвење по поголема
моќност, што значи дека побрзо се загреваат.
Означени се со црвена точка во средината, која со
времето заради повеќекратно загревање и чистење може
да исчезне.
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Ракување со горилниците за готвење
Модел со два горилници:
• Горилниците за готвење ги управувате со копчиња на
плочата за готвење. На копчињата се моќностите за греење означени со голем и мал пламен (види заглавие Опис
на апаратот).
• Копчето го вртите преку положбата на голем пламен ( )
до положбата на мал пламен ( ) и назад. Работна
положба е меѓу двата пламени.
• Гасните места за готвење можете да ги палите со помош
на електрична свеќичка за палење, која е вградена покрај
секој горилник, (имаат само некои модели).
Пред вртење на копчето секогаш треба да се
притисне копчето.

Еднорачно палење
• Ако сакате да го запалите гасниот горилник, притисните го
избраното копче на горилникот и завртите го во полжба на
најголема моќност на горилникот. Се активира електрична
искра на свеќичката за палење и ќе го запали гасот што
излегува.
• Ако електричното палење заради прекин на електричната
енергија или влажни свеќички за палење не работи,
можете гасот да го запалите со кибритче или запалка
за гас. По палење држете го копчето притиснато уште
приближно 10 секунди, додека пламенот не се умири.
• Пламенот потоа можете да го дотерувате меѓу највисокиот
и најнискиот степен.Не препорачуваме дотерување меѓу
( ) и ( ). Во ова подрачје пламенот не е стабилен и може
да угасне.
Ако по 15 секунди горилникот не се запалил,
затворите го горилникот и почекајте најмалку 1
минута. Потоа повторита ја постапката на палење.
Ако пламенот на горилникот угасне (сеедно заради
која причина), затворите го горилникот и пред да
пробате повторно да го запалите почекајте најмалку 1 минута.

• За исклучување на горилникот завртите го копчето десно
во положба на исклучување ( ).
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Палење и работење
на горилниците
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Чистење и одржување
Чистење

слика 1

слика 2

слика 3

слика 4

Стаклокерамичко место за готвење
Оладена стаклокерамичка површина ја чистите по секоја
употреба, бидејќи во спротивно при секоја наредна употреба и
најмала нечистотија ќе се запали на жешката површина.
За редовно одржување на стаклокерамичка површина
употребувајте специјални средства за нега, кои на неа создаваат
заштитен филм против нечистотијата.
Пред секоја употреба од стаклокерамичката површина и од
дното на садовите да се избрише правот или евентуални други
делчиња кои би можеле да ја изгребат површината (слика 1).
Внимавајте: со челична волна, сунгери за чистење и абразивни
прашоци ќе ја изгребете површината. Исто така ќе ја оштетите
и со употребување агресивни спрејови и непримерни течни
средства за чистење (слика 1 и слика 2).
Сигнатурата може да се истроши заради употреба на
агресивни или груби средства за чистење, односно оштетени
долни делови на садовите (слика 2).
Помала нечистотија ќе отстраните со влажна мека крпа,
површината потоа ќе ја избришите да биде сува (слика 3). Водни
флеки ќе отстраните со благ раствор на оцет, со кој па не смеете
да ја бришите рамката (кај некои модели), бидејќи рамката ќе го
загуби сјајот. Не смеете да употребувате агресивни спрејови или
средства за чистење за отстранување варовник (слика 3).
Помоќна нечистотија ќе отстраните со специјални средства за
чистење стаклокерамички површини. Притоа земете ги во обѕир
упатствата на производителот на средствата за чистење.
Внимавајте средството за чистење по употребата темелно да
го отстраните, бидејќи остатоци од средството за чистење при
греење на грејачите ќе ја оштетат стаклокерамичката површина
(слика 3).
Тешкоотстранлива и запечена нечистотија ќе отстраните
со стругало (слика 4). При ракување со стругалото бидете
претпазливи да не се повредите.
Стругало употребувајте само во случаи кога
нечистотијата не можете да ја отстраните со
водена крпа или специјални средства за чистење
стаклокерамички површини.
Стругалото држите го под правилен агол (45°do 60°). Со нежно
притиснување лизгајте по стаклото преку сигнатурата за да
ја отстраните нечистотијата. Внимавајте пластичната рачка на
стругалото (кај некои модели) да не дојде во контакт со жешката
површина за готвење.

467534
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Стругалото на ставајте го правоаголно и со неговиот
врв не гребете по површината на стаклото.

Предупредување

• За чистење на гасната решетка, површината за готвење и
делови на горилниците можете да употребите жешка вода
со додаток на средство за миење садови.
• Термоелементот и свеќичката за палење ги чистите со
меко четче. Овие делови мора да бидат беспрекорно
чисти, бидејќи само на тој начин е обезбедено правилно
работење.
• Исчистите ја круната и капакот на горилникот. Бидете
посебно внимателни излезните отвори на круната на
горилникот да бидат чисти.
• По чистење сите делови добро да ги исушите и правилно
составени наместите ги повторно. Заради косо легнати
делови палењето на гприлиниците е потешко.
Предупредување: Капаците на горилниците се емајлирани
во црна боја. Заради високите температури не е можно да
се избегнат промени на бојата, што впрочем не влијае врз
работе- њето на горилниците.
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слика 5

Шеќер и храна која содржи шеќер, може трајно да ја оштети
стаклокерамичката површина (слика 5), затоа е потребно
шеќерот и слатки јадења со стругалка веднаш да се отстранат
од стаклокерамичката површина, и покрај тоа што е местото
за готвење си уште жешко (слика 4). Промена на бојата на
стаклокерамичката површина не влијае врз работењето и
стабилноста на површината. Најчесто е последица од остатоци
на храна која се запалила, односно ја предизвика дното на
садовите (на пример алуминиумски или бакарни), што е многу
тешко наполно да се отстрани.
Предупредување: Сите наведени грешки се пред си од
естетски карактер и директно не влијаат врз работењето
на апаратот. Отсранување на овие грешки не е предмет на
гаранцијата.
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Посебни предупредувања и јавување грешки
Во гарантниот рок сите поправки може да ги изведува само од страна на
производителот овластен сервис.
Пред почеток на поправката задолжително треба апаратот да се исклучи од електричната
мрежа и тоа со исклучување на осигурувачот или со исклопување на приклучниот кабел од
приклучницата.
Неовластени интервенции и поправки на шпоретот можат да предизвикат опасност од
електричен удар и краток спој, затоа да не ги изведувате. Препуштите такви работи на
стручњак, односно сервисот.
Во случај на помали пречки во работењето на апаратот, проверите во овие упатства дали можете
причините сами да ги отстраните.

Важно

Што се случило ...
... ако горилниците не горат
рамномерно?
.. ако пламенот на горилниците наеднаш се промени?
...ако е за палење на
горилници-те потребно
подолго време да се држи
копчето за палење?
...ако пламенот угасне по
палењето?

Посетата на сервисот во време на гаранција не е бесплатна,
ако апаратот не работи заради погрешно ракување.
Упатствата за употреба чувајте ги така да се секогаш
достапни, и, ако апаратот му до дадете на друг, дадете му ги
и упатствата.
Во продолжението ќе најдете неколку совети во врска со
отстранување на пречките.
Можна причина
Пламенот е заради
погрешно до- терув. на гасот
нерамномерен.
Погрешно наместени делови
на горилникот.
Погрешно наместени делови
на горилникот.

Отстранув. на грегрешката
Стручњак нека го провери дотерувањето на гасот!

Прекратко притискање на
копчето.

Држете го копчето притиснато
подолго време. Пред да го
спушти-те копчето, силно
притисните го.
Исчистите ја решетката со
средство за чистење за нега
на метали.
Проверите го осигурувачот во
орманчето со осигурувачи и
во случај на дефект замените
го.
Отворите и претпазливо
исчистите отворот меѓу
свеќичката и горилникот.

...ако решетката во
Вообичаена појава заради
подрачјето на горилникот ја
висока температура.
промени бојата?
... ако е електричното работе- Осигурувачот е расипан.
ње воопшто пречено?
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... ако електричното
палење на горилниците не
функционира повеќе?
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Остатоци од храна или од
средство за чистење има меѓу свеќичката и горилникот.

Правилно неместите ги
деловите на горилникот.
Правилно неместите ги
деловите на горилникот.

... ако се капаците на
горилниците грди?

Вообичаена нечиститија.

Исчистите ги капаците на
ците со средство за нега на
метали.

Ако пречката и покрај земање во овѕир на горните совети
не сте успеале да ја отстраните, викните овластен сервис.
Отстранување грешка, односно рекламација, која настанала
заради неправилно приклучување или употреба на апаратот
не е предмет на гаранција. Трошоци за поправката покрива
корисникот сам.

Вградување на плочата за готвење
Важни предупредувања

467534

• Апаратот смее да го вгради во елемент од мебелот и да го приклучи кон електрична мрежа
само стручњак.
• Фурнирот, односно облогите на вградниот елемент од мебелот морат да бидат обработени
со топлотно отпорни лепила (100°C), во спротивно заради помала температурна отпорност
можат да ја променат бојата и обликот.
• Плочата за готвење е примерна за вградување во работна плоча над кујнски елемент со
ширина 600 mm и повеќе.
• Вградната плоча за готвење мора да биде по завршената монтажа така вградена, да е до
предните два елементи за прицврстување овозможен достап од долната страна.
• Долниот кујнски елемент не смее да има фиока. Ако има кујнскиот елемент вградена
хоризонтална преграда, мора да биде оддалечена 10 cm од долната површна на
работната плоча. Просторот меѓу преградата и местото за готвење мора да биде празен и
во него не смеете да ставате предмети.
• Висечките кујнски елементи над плочата за готвење мора да бидат наместени толку
високо, да не го пречат работниот процес.
• Растојанието меѓу плочата за готвење и кујнската напа мора да биде толку големо, како
што е наведено во упатствата за монтирање на напата. Најмало растојание е 650 mm.
• Најмало растојание меѓу работ на апаратот и соседниот висок кујнски елемент е 100 mm.
• Употреба на завршни летви од масивно дрво на работни плочи зад местата за готвење
е дозволена, ако остане минимално растојание толку големо, како што е означено на
сликите за вградување.
• Најмало растојание меѓу вградната плоча за готвење и задниот ѕид е означено на сликата
за вградување.
• Вградна плоча за готвење можете да вградите во 30-50 mm дебела работна плоча.
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Наместување на
пенестиот затнувач

Пред вградување на апаратот во кујнски пулт потребно е на
долната страна на стаклокерамичкото (стакленото) место за
готвење да се налепи пенест затнувач, кој е приложен кон
апаратот (види ја сликата). Вградување на апаратот без
затнувач не е дозволено!
Затнувачот треба да се намести на апаратот на следниов
начин:
- од затнувачот треба да се отстрани заштитната фолија,
- потоа треба затнувачот да се налепи на долната страна
од стаклото и тоа 2 до 3 mm од работ (како што покажува
сликата). Затнувачот мора да биде налепен по целиот раб
на стаклото и во аглите не смее да се прекрива.
- при наместување на затнувачот треба да се спрече
стаклото да не дојде во контакт со некој остар предмед.
ЗАБЕЛЕШКА!
На некои апарати затнувачот е веќе наместен!

Димензии на изрезот
на вградната плоча за
готвење

595-600
510
min 40

61
104-106
min 40

R10

488-490
min 50

558-560

467534
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min 600

• Вградување на рерна под плочата за готвење е можно
за ти-пови на рерни EVP4.., EVP3.., EVP2.., опремени со
вентилатор за ладење.
• Пред вградување на рерната е потребно во подрачјето
на вградниот отвор задолжително да се отстрани задната
страница на кујнскиот елемент. Исто така мора да биде
обезбеден минимално 6 mm отвор на предната страна.

• Работната плоча мора да биде наместена сосема рамно.
• Изрезаните површини примерно да ги заштитите.
• Приложените елементи за прицврстување (4) со
приложените завртки (4) привијте ги на левата и десната
страница на плочата за готвење на веќе за тоа
подготвена дупка и изрез.
• Плочата за готвење приклучите ја на електрична мрежа
(гледајте упатство за приклучување на плочата за готвење
кон електрична мрежа).
• Плочата за готвење ставите ја во изрезаниот отвори и
одозгора јако притисните ја до работната плоча.
• На долниот раб од плочата прилепите го приложениот
самолеплив затнувач.
• За прицврстување со завртки на спојката за
прицврстување не е дозволено да се употребуваат
завртки подолги од 6,5mm.

467534

Постапка за
вградување
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Приклучување на плочата за готвење кон
електична мрежа
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Приклучување смее да иврши само овластен стручњак.
Заштитата на електричната инсталација мора да одговара на важечките прописи.
Приклучните спојки се достапни, кога ќе го отворите капакот на приклучната спојка.
Пред приклучување проверите дали напонот, наведен во натписната табличка, му
одговара на напонот во мрежата.
Натписната табличка со основни податоци е прицврстена на долната страна од плочата за
готвење.
Во електричната инсталација мора да биде предвидена направа со прекинувачи, која апаратот
во сите полови го одвојува од мрежата и во која е во отворена положба рстојанието меѓу
контактите најмалку 3 mm. Примерни се осигурувачи, заштитни струјни прекинувачи и сл.
Приклучокот мора да биде избран со оглед на струјната можност на инсталацијата и
осигурувачите.
Со оглед на заштитеност од опасност на пожар апаратите од овој тип можат на едната
страна да бидат вградени до висок елемент од мебелот, кој е повисок од апаратот.
На другата страна па може да стои само елемент од мебелот со еднаква висина како
апаратот.
Спроводниците на струја и изолирани делови по вградувањето мораат да бидат заштитени
од можност на допирање.

ВНИМАНИЕ!
• Пред секоја интервенција секогаш да го прекините доводот на електрична енергија кон
апаратот. Со оглед на напонот на мрежата апаратот треба да се приклучи според прикажаната
шема. Заштитниот проводник (PE) приклучите го на спојката, означена со знак за заземјување.
• Приклучниот кабел морате да го спроврете низ разбременувачка направа, која кабелот го
штити од извлекување.
• По приклучување вклучите ги сите три грејачи за приближно 3 минути, да го проверите
нивното работење.

467534
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• Заради погрешно приклучување можат да се уништат
делови на апаратот и во тој случај немате право до
гаранција!
• Пред приклучување морате да проверите дали е напонот,
наведен на натписната табличка, еднаков на постојниот
напон на електричната мрежа. Приклучниот напон на
корисникот (230 V спрема N) мора стручњак да го провери
со направа за мерење!
• Приклучниот кабел на задната страна од апаратот морате
така да го спроведете, да не се допира до задната страна
на плочата за готвење, бидејќи за време работење на
плочата за готвење таа се загрева.
230V~
L1

N
PE

ЗАБЕЛЕШКА:
Мовчињата за поврзување се обложени на за тоа подготвено
место во спојката. Завртките на приклучоците се веќе во
отворена состојба, затоа не е поребно да се одвртуваат. При
завртување на завртките се слуша нежен ‘клик’, што значи
дека завртката треба цврсто да се привие докрај.
За приклучување можат да се употребат:
• гумени приклучни кабли тип H05 RR-F 4x1,5 со жолто –
зелен заштитен проводник,
• PVC изолирани приклучни кабли тип H05 VV-F 4x1,5
со жолто – зелен заштитен проводник, или други
еднаковредни или повеќевредни кабли.

467534

Шема за приклучување:
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Приклучување на плочата за готвење на гас
Важни предупредувања
• Овој апарат мора да биде приклучен согласно важечките прописи, а може да се
употребува само во добро проветрувани простории. Пред приклучување или употреба на
апаратот прочитајте ги упатствата.
• Пред наместување и приклучување уверите се дали се локалните услови за приклучување
(видот на гас и притисокот на гасот) и приспособувањето на апаратот здружливи.
• Приспособувањето на овој апарат е наведено на натписната табличка.
• Овој апарат не е примерен за приклучување на направа за одвод на продукти на
согорување (димник).
Апаратот мора да биде наместен и приклучен согласно важечките прописи за
приклучување. Посебно внимание треба да се посвети на соодветни барања со оглед на
проветрувањето.

Приклучување

• На гас го приклучувате апаратот според прописите на
локалниот дитрибутер на гас.
• Плочата за готвење на долната страна е опремена со
приклучок за гас со навој EN ISO 10226-1 / -2 или EN
ISO 228-1 (Зависно од прописите за приклучување на
поединечна држава.).
• Кон апаратот е приложен приклучок за течен гас и
неметален затнувач.
• При приклучувањето треба коленото R 1/2 да се придржи,
да не се заврти.
• За непропустност на приклучните споеви се употребуваат
неметални одобрени затнувачи и одобрени средства
за затнување. Затнувачите се употребливи само за
еднократно затнување. Дебелината на плочести неметални
затнувачи смее да се деформира до 25%.
• Апаратот го приклучувате на приклучок за гас со
атестирано подвижно црево.
• Подвижното приклучно црево мора слободно да се
поместува.
Не смее да дојде во контакт со подвижни делови на
кујнските елементи (на пр. со фиока), исто така не смее да
го допира дното на плочата за готвење.
• Ако е во кујнскиот елемент под плочата за готвење
вградена електрична вградна рерна, мора да биде
опремена со венти-латор за ладење, приклучното црево
па мора да биде потпол- но метално (на пример подвижно
гасно приклучно црево од челик што не ٰрѓосува).

467534

По приклучување на плочата за готвење на гас
потре-бно е да се провери непропустноста на
споевите.
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Приклучок за приклучување на гас
A Приклучок EN ISO 10226-1 / -2 или EN ISO 228-1 (Зависно
од прописите за приклучување на поединечна држава.).
B Неметален затнувач дебел 2 mm
C Цевен приклучок за течен гас (Зависно од прописите за
приклучување на поединечна држава.)

По приклучување проверите го правилното работење на
горилниците. Пламенчињата мора да горат со јасно видни
сино зелени јадра. Ако пламенот не е стабилен, спрема
потреба зголемите ја минималната моќност. На корисникот
објасните му го ракувањето со горилниците и заедно
прочитајте ги упатствата за употреба.

1

2

Елементи за
дотерување

3 4 5

• Пред приспособување на друг вид гас плочата за
готвење не треба да се извади од работната плоча.
• Пред приспособување исклопите го апаратот од
електричната мрежа и затворите го доводот на гас.
• Замените ги постојните млазници за номинално топлотно
оптоварување со соодветни млазници за новиот вид гас
(види ја табелата).
• Регулациската завртка за минимално топлотно
оптоварување при приспособување на течен гас
завртите ја докрај, за да достигнете минимално топлотно
оптоварување.
• Регулациската завртка за минимално топлотно
оптоварување при приспособување на земен гас одвртите
ја за да достигнете минимално топлотно оптоварување,
меѓутоа не повеќе од 1,5 обрт.
Горилник за готвење
1 Капак на круната на горилникот
2 Круна на горилникот со носач на капакот на
горилникот
3 Термоелемент (само кај заштитени горилници, имаат само
некои модели)
4 Свеќичка за палење
5 Млазница

За да бидат елементите за дотерување достапни:
• Отстраните ја носечката решетка и капаците на
горилниците со круната.
• Кај двоен горилник елементите за дотерување се достапни
зад заштитната плочка на главната млазница.
• Отстраните ги копчињата за управување заедно со
затнувачите.
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Приспособување на
друг вид гас

Гасна славина
Регулациска завртка за минимално топлотно оптоварување.

Табела на млазници
Вид , притисок на гасот

Земен гас H
Wo=45,7÷
54,7 MJ/ m3,
Земен гас E,
Земен гас E+
Wo=40,9÷54,7 MJ/m3
G20,
p=20mbar
Течен гас3+, 3B/P
Wo=72,9÷87,3MJ/m3
G30
p=30 mbar

Помошен
Горилник
Номин. топл.
оптовар. (kW)
Потрошувачка (l/h)
Ознака на млазницата
(1/100mm)
Шифра на млазницата
Номин. топл.
оптовар. (kW)
Потрошувачка (g/h)

Нормален горилник

Голем гоилник

Макс

Миним

Макс

Миним

Макс

Миним

1

0,36

1,75

0,46

3

0,76

95,21

34,4

166,62

4308

285,64

72,4

72

*

97

*

115

*

690771

690772

690773

1

0,36

1,75

0,46

3

0,76

72,71

26,2

127,24

33,4

218,12

55,3

Ознака на млазницата
(1/100mm)

50

29/24

65

33/26

85

43/33

Шифра на млазницата

690780

690781

690782

• Вградени се регулациски завртки за течен гас, кои се па фабрички дотерани на гас за кој е
апаратот фабрички приспособен.
• При преработка на друг гас е потребно регулациската завртка да се заврти или одврти на
баран проток на гас (дозволено одвртување на регулациската завртка максимално 1,5 обрт
од наседнување.
Моќностите на горилниците се дадени со земање во обѕир на горната калорична вредност Hs.
Предупредување: Овие работи смее да ги изведе само стручњак, овластен од
дистрибутерот на гас, односно од овластен Сервис!

467534
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Технички податоци
Натписна табличка

Сериски број
Модел
Тип
Трговска марка
Шифра
Технички податоци
Знаци за согласност
Фабричка приспособеност на гасот

СИ ПРИДРЖУВАМЕ ПРАВО ДО ПРОМЕНИ КОИ НЕ
ВЛИЈААТ ВРЗ ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА АПАРАТОТ.

Упатства за употреба на апаратот можете да најдете и на
нашата интернетна страница: www.gorenje.com / < http://
www.gorenje.com />
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