Bruksanvisning

Gashäll

HG1355gb / HG3ABE1A
HG1365gb / HG3BBE1A

SV

Användarhandbok

Piktogrammer som brukes:
Viktig information

Tips

SV 3 - SV 10

DRIFT
Beskrivning
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Apparaten sedd uppifrån

Tändning och justering
1. zonindikator

2

2. nolläge
3. Hög inställning
4. Låg inställning

3

5. Wokinställning (wokbrännare)
6. Stekinställning (wokbrännare)

4
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Alla brännare är fullt justerbara mellan höga och låga inställningar.
• Tryck ner reglaget och vrid det moturs. Brännaren tänder.
• Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga

2

inställningar. Termoelementets säkerhetskontroll har aktiverats.
• Om du så vill kan du vrida wokens väljarring till stekinställningen (6).
4
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Den inre ringen (wokinställning) stängs av och den yttre ringen
(stekinställning) tänds.
• Wokbrännaren växlar automatiskt till wokinställning om reglaget på
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wokbrännaren ställs på 0.
Du kan växla mellan wokinställning och stekinställning och tillbaka
under tillagningen.
Observera! Om reglaget är på inställning av (nolläge) kan väljarringen
inte ändras till stekinställning. Vrid alltid tillbaka detta reglage helt till 0!
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DRIFT
Användning
Kokkärl
• Se alltid till att lågorna blir kvar under pannan. Mycket energi går
förlorad om lågorna brinner runt pannan. Handtagen kan även bli
för varma.
• Använd inte kokkärl med en bottendiameter mindre än 12 cm.
fel

Mindre kokkärl är inte så stabila.
Wokring och litet kokkärlsgaller
Wokring för användning med wokbrännaren följer med eller kan erhållas
som tillbehör och ger extra stabilitet till wok med rund botten. Med det

rätt

lilla kokkärlsgallret som medföljer eller kan erhållas som tillbehör kan du
använda mycket små kokkärl.
Använd inte det lilla kokkärlsgallret på wokbrännaren. Använd
inte wokringen på wokens stekinställning. Detta kan resultera i

wokring

missfärgningar.
Kastrullgaller
Placera kastrullgaller vertikalt, utan att de glider över droppbrickan.
Använd skårorna för att placera kastrullgallren på droppbrickan.

litet kokkärlsgaller
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UNDERHÅLL

1
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Brännare
Använd skårorna (1) för att montera brännardelarna.
Wokbrännare
Placera wokbrännaren korrekt. Om du placerar wokbrännarens delar fel
kan det resultera i en dåligt fungerande brännare.
1. Placera brännarfördelaren (2) i brännarhuset (1).
2. Använd skårorna för att placera den inre ringen (3) på
brännarfördelaren (2).
3. Använd skårorna för att placera den yttre ringen (4) på
brännarfördelaren (2).
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fördelarens position

ringarnas position
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sidovy
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UNDERHÅLL
Underhåll
Regelbundet underhåll efter användning förhindrar spilld mat från att
torka in och skapa envisa fläckar. Använd ett milt rengöringsmedel
till detta. Rengör reglagen, brännarna och kastrullgallren först och
sedan droppbrickan eller glashöljet. Detta förhindrar droppbrickan eller
glashöljet från att bli smutsigt igen efter rengöring.
Observera! Rengör inte brännardelar i diskmaskin. Maskindiskmedel
kan korrodera brännarens delar!
Envisa fläckar på emalj (kastrullgaller, brännarlock)
Envisa fläckar tas bäst bort med ett flytande rengöringsmedel eller en
skursvamp av plast. Använd aldrig skurpulver, tvålull, vassa föremål
eller aggressiva rengöringsprodukter.
Envisa fläckar på glashöljet
Rengör glashöljet med ett särskilt rengöringsmedel för keramikhällar.
Fläckar från vatten eller kalk rengörs bäst med rengöringsvinäger.
Wokbrännardelar av mässing
Vissa wokbrännardelar är gjorda av mässing. Det är normalt att
mässingens färg förändras till följd av de höga temperaturer som
förekommer vid användningen av woken.
Konsultera webbplatsen ‘www.asko.com’ för ytterligare
anvisningar gällande underhåll och rengöring!
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FEL
Fellista
Om din gashäll inte fungerar ordentligt betyder det inte alltid att den är
defekt. Försök att hantera problemet själv först genom att kontrollera
punkterna nedan eller besök webbplatsen www.asko.com för mer
information.
SYMTOM

MÖJLIG ORSAK

Du känner lukten av Apparatens anslutning läcker.
gas i närheten av
apparaten.
En brännare tänds
Kontakten är inte i.
inte.
Säkringen är defekt/säkringen i
mätarskåpet är avstängd.

1
2

Brännaren bränner
inte jämnt.

Brännare slocknar
efter att den tänts.

LÖSNING
Stäng huvudgaskranen. Kontakta din
installatör.
Sätt in kontakten i uttaget.
Sätt i en ny säkring eller slå på säkringen
i säkringsskåpet

Tändstiftet (1) smutsigt/fuktigt.

Rengör/torka tändstiftet.

Brännarens delar sitter fel.

Använd centreringsskårorna för att sätta
ihop brännarens delar.

Brännarens delar smutsiga/
fuktiga.

Rengör/torka brännarens delar. Se till att
ventilationshålen är öppna.

Huvudgaskranen är stängd.

Öppna huvudgaskranen.

Fel på gasledningar.

Rådfråga din gasleverantör.

Gasflaskan eller tanken är tom.

Sätt dit en ny gasflaska eller låt fylla
tanken.

Fel sorts gas används.

Kontrollera att gasen som används är
lämplig för utrustningen. Kontakta din
installatör om den inte är korrekt.
Använd centreringsskårorna för att sätta
ihop brännarens delar.

Brännarens delar sitter fel.
Brännarens delar smutsiga/
fuktiga.

Rengör/torka brännarens delar. Se till att
ventilationshålen är öppna.

Fel sorts gas används.

Kontrollera att gasen som används är
lämplig för utrustningen. Kontakta din
servicetekniker om det inte är korrekt.

Reglaget har inte hållits inne
tillräckligt länge eller djupt
(minst 3 sekunder).

Håll reglaget helt nedtryckt i minst
3 sekunder mellan höga och låga
inställningar. Detta kan ta längre tid den
första gången på grund av gastillförseln.

Termoelement (2) är smutsigt.

Rengör/torka termoelement.
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FEL
SYMTOM

MÖJLIG ORSAK

LÖSNING

Timer anger felkod
F0 – F6 (om sådan
finns).

Det finns något föremål, vatten
eller smuts på knapparna.
Knapp används för länge.

Se till att det inte finns något på
knapparna. Se till att knapparna är rena
och att det inte finns något vatten på
dem.
Kontakta tekniker om felkoden inte
försvinner.

Keramisk glasplatta Något har fallit på den.
sönder.

Stäng av gasen med huvudströmbrytaren
och dra ut kontakten ur uttaget. Kontakta
din installatör.
Observera! Kasta inte en
söndrig keramisk glasplatta
i glasåtervinningen utan
ta den till kommunens
avfallsåtervinningscentral.
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MILJÖHÄNSYN
Kassering av apparat och emballage
Man har använt hållbara material vid tillverkningen av denna apparat.
Emballaget är återvinningsbart. Följande kan ha använts:
• kartong
• papper
• polyetenfolie (PE)
• CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
• polypropylentejp (PP)
Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med
myndigheternas föreskrifter.
För att uppmärksamma att separat insamling av elektriska
hushållsapparater är obligatorisk så bär denna apparat symbolen med
en överkryssad soptunna.
Detta innebär att vid slutet av dess livslängd får produkten inte kastas
som hushållsavfall. Den måste tas till en särskild återvinningscentral
som anvisas av myndigheterna eller till en återförsäljare som
tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera en hushållsapparat
separat, som till exempel denna häll, så undviker man eventuella
negativa konsekvenser för miljö och hälsa och gör det möjligt för
material att återvinnas och får därmed ut betydande besparingar av
energi och resurser.
Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta
i glasåtervinningen utan ta den till kommunens
avfallsåtervinningscentral.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska
direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade
standarder.
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MILJÖHÄNSYN

Upplysningar enligt (EU) 66/2014
Mätningar enligt EN 30-2-1
Modellbeskrivning
Typ av häll
Antal gasbrännare

HG1355gb
HG1365gb
Gashäll
2
1

Energieffektivitet per gasbrännare
(EEgasbrännare) i %

2 = 62.1
3 = 61.5

1 = 59.1

61,8

59,1

Energieffektivitet per gashäll
(EEgashäll) i %
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