Anvendelse

Gaskogeplade

HG1355gb / HG3ABE1A
HG1365gb / HG3BBE1A
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Brugsvejledning

Benyttes piktogrammer:
Vigtig information

Tips
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BETJENING
Beskrivelse
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Apparatet set oppefra
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Tænding og justering
1. zoneangivelse

2

2. 0-position
3. Høj indstilling
4. Lav indstilling
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5. Wok-indstilling (wokbrænder)
6. Stegning-indstilling (wokbrænder)

4
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Hver brænder kan frit indstilles mellem høj og lav indstilling.
• Tryk på betjeningsknappen og drej den mod uret. Brænderen
tændes.
• Hold betjeningsknappen helt nede i mindst 3 sekunder mellem høj
og lav indstilling. Varmefølerens sikkerhedskontrol aktiveres.

2

• Hvis det ønskes, kan du dreje wokkens vælgerring til stegningindstillingen (6). Den indre ring (wok-indstilling) slukkes og den ydre

4

3

ring (stegning-indstilling) tændes.
• Wokbrænderen skifter automatisk til wok-indstillingen, hvis dens

5

betjeningsknap er indstillet til 0.

6

1
Du kan skifte frem og tilbage mellem wok- og stegning-indstillinger
under tilberedning.
Bemærk! Hvis betjeningsknappen er sat til 0, kan vælgerringen ikke
flyttes til stegning-indstillingen. Drej altid betjeningsknappen helt til 0!
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BETJENING
Brug
Gryder
• Sørg altid for, at flammerne forbliver under gryden. Der tabes meget
energi, når flammerne brænder rundt om gryden. Håndtag kan også
blive varmt.
• Brug ikke gryder med en bunddiameter, der er mindre end 12 cm.
Mindre gryder er ikke stabile.
fejl
Wokring og rist til små gryder.
Wokringen til brug med brænderen, som enten følger med eller kan
købes som tilbehør, giver ekstra stabilitet under wok med en rund bund.
Risten til små gryder, der enten følger med eller kan købes som tilbehør,
god

muliggør brug af meget små gryder.
Brug ikke risten til små gryder på wokbrænderen. Brug ikke
wokringen på wok-stegning indstillingen. Dette kan medføre
misfarvning.

wokring

Gryderist
Anbring gryderisten lodret, uden at den glider over drypbakken. Brug
ledninger for at placere gryderisten på drypbakken.

rist til små gryder
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VEDLIGEHOLDELSE

1
1

Brænder
Brug ledninger (1) for at sætte brænderdele sammen
Wokbrænder
Anbring wokbrænderen korrekt. Hvis man anbringer wokbrænder-dele
forkert, kan det resultere i en dårlig fungerende brænder.
1. Anbring brænder-fordeleren (2) i brænderhuset (1).
2. Brug ledninger for at placere den indre ring (3) på brænderfordeleren (2).
3. Brug ledninger for at placere den ydre ring (4) på brænderfordeleren (2).

4
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3
2

1

placering af fordeler

placering af ringe

4
3
2

1
set fra siden
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VEDLIGEHOLDELSE
Vedligeholdelse
Regelmæssig vedligeholdelse forhindrer i, at spildte madrester sætter
sig fast og skaber genstridige pletter. Brug mild rengøringsmiddel til at
fjerne dem. Rengør betjeningsknapperne, brænderne og gryderistene
først og derefter drypbakken eller glaspladen. Dette vil forhindre, at
drypbakken eller glaspladen bliver beskidt igen efter rengøring.
Bemærk! Vask ikke brænderdele i opvaskemaskinen. Vaskemiddler til
opvaskemaskine kan korrodere brænderdele!
Genstridige pletter på emalje (gryderiste, brænderdæksler)
Genstridige pletter kan bedst fjernes med et flydende vaskemiddel eller
en plastik skuresvamp. Brug aldrig skurepulver, hårde skuresvampe,
skarpe genstande eller aggressive rengøringsmidler.
Genstridige pletter på glaspladen
Rengør glaspladen med et rengøringsmiddel, der er specielt beregnet til
keramikkogeplader. Vandpletter eller kedelsten fjernes bedst ved brug
af afkalkninsmidler.
Wokbrænderdele i messing
Nogle dele af wokbrænder er udført af messing. Det er normalt, at
messing skifter farve som følge af høje temperaturer, der bruges i
wokbrænderen.
Besøg ‘www.asko.com’ hjemmeside for yderligere vejledning til
vedligeholdelse og rengøring.
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FEJL
Fejlliste
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet fungerer korrekt, betyder det
ikke automatisk, at der er noget i vejen. Prøv først at løse problemet
ved at gennemgå punkterne nedenunder, eller besøg "www.asko.com"
hjemmeside for yderligere oplysninger.
VISNING

MULIG ÅRSAG

LØSNING

Du kan lugte gas
i nærheden af
apparatet.
En brænder tænder
ikke.

Der er lækage i apparatets
tilslutninger.

Luk for hovedgasforsyningen. Kontakt
installatøren.

1
2

El-stikket er ikke i kontakten. Sæt stikket ind i kontakten.
Defekt eller slukket sikring i Udskift sikringen eller tænd den i
sikringsskabet.
sikringsskabet.
Gnisttænding (1) er beskidt
eller fugtig.

Rengør og tør gnisttændingen.

Brænderdele er ikke korrekt Brug centreringsledninger for at samle
anbragt.
brænderdele.
Brænderdele er snavsede/
fugtige.

Rengør og tør brænderdele. Kontroller, at
gasudgangshullerne ikke er tilstoppede.

Der er lukket for
hovedgasforsyningen.

Åbn for hovedgasforsyningen.

Fejl i hovedgasforsyningen.

Kontakt din gasleverandør.

Gasflaske er tom.

Tilslut en ny gasflaske.

Forkert gastype anvendes.

Kontroller, at den gas, der anvendes, er den
rigtige til apparatet. Kontakt installatøren, hvis
gasen ikke er korrekt.
Brænderen brænder Brænderdele er ikke korrekt Brug centreringsledninger for at samle
ikke jævnt.
anbragt.
brænderdele.
Brænderdele er snavsede/
fugtige.

Rengør og tør brænderdele. Kontroller, at
gasudgangshullerne ikke er tilstoppede.

Forkert gastype anvendes.

Kontroller, at den gas, der anvendes, er den
rigtige til apparatet. Kontakt teknikeren, hvis
gasen ikke er korrekt.
Brænder slukker efter Betjeningsknappen blev ikke Hold betjeningsknappen helt nede i mindst
antændingen.
presset længe nok eller dyb 3 sekunder mellem høj og lav indstilling. Dette
nok (mindst 3 sekunder).
kan vare længere den første gang på grund af
gasforsyningen.
Varmeføler (2) er beskidt.

Rengør/tør varmeføleren.
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FEJL
VISNING

MULIG ÅRSAG

Timer angiver
fejlkode F0 – F6
(hvis findes).

Der er ting, vand eller snavs Sørg for, at der ikke er noget på knapperne.
på knapperne. Knappen
Sørg for, at knapperne er rene og at der ikke er
blev holdt i for længe.
vand på dem.
Kontakt teknikeren, hvis fejlkoden ikke
forsvinder.
En genstand faldt på pladen. Luk hovedgasforsyningen og træk stikket ud af
kontakten. Kontakt installatøren.

Den keramiske
glasplade er
knækket.

LØSNING

Bemærk! Smid ikke ødelagt glasplade i
glascontaineren men aflever den til den
kommunale genbrugssted.
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MLJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER
Bortskaffelse af apparat og emballage
Dette apparat er fremstillet af bæredygtige materialer.
Emballagen til apparatet kan genvindes. Der kan være brugt:
• pap;
• papir;
• polyethylenfolie (PE);
• CFC-fri polystyren (PS hårdt skum);
• polypropylentape (PP).
Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til
myndighedernes bestemmelser.
Apparatet er forsynet med et symbol af en affaldscontainer med
et kryds over for at angive, at segregationen af elektrisk affald er
obligatorisk.
Det betyder, at når apparatet skal kasseres, må det ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Apparatet skal bringes
til kommunens specielle genbrugsplads, hvor affald fordeles efter type,
eller til en forretning, som tilbyder at tage imod den slags affald. Ved
at sikre at husholdningsapparater bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred,
der ellers kunne forårsages af forkert affaldshåndtering af disse
produkter.
Bemærk! Smid ikke ødelagt glasplade i glascontaineren men
aflever den til den kommunale genbrugssted.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende
europæiske direktiver, bekendtgørelser og regler, samt de krav, der
fremgår af de benyttede standarder.
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MLJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Oplysninger i henhold (EU) 66/2014
Målinger i henhold EN 30-2-1
Modelidentifikation
Kogepladetype
Antal gasblus

HG1355gb
HG1365gb
Gaskogeplade
2
1

Energieffektivitet per Gasblus
(EEgasblus) i %

2 = 62.1
3 = 61.5

1 = 59.1

61,8

59,1

Gaskogepladens energieffektivitet
(EEGaskogeplade) i %
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