КОТЛОН ЗА ВГРАЖДАНЕ
ГАЗ/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
МОНТАЖ – УПОТРЕБА – ПОДДРЪЖКА
Уважаеми клиенти,
Благодарим и Ви поздравяваме за
Вашия избор.
Това
ново
изделие,
прецизно
проектирано и произведено с найвисококачествени
материали,
е
внимателно тествано, за да задоволи
Вашите изисквания в кухнята.
Молим ви внимателно да прочетете тези
основни инструкции, за да получите
отлични резултати при употреба.
Желаем Ви успех с Вашата нова
придобивка
От производителя.
Уредът е само за домакински нужди.
Производителят не носи отговорност
за
увреждания
предизвикани
от
неправилна инсталация или употреба
на по предназначение.
Инструкция за експлоатация
Монтаж: Всички операции се извършват
от
оторизиран
специалист,
в
съответствие
с
действуващите
стандарти. Моля прочетете специалната
част за монтаж.
Употреба:
Газови
котлони
(Фиг.1,2,3,3а,3в)
Запалването
се
извършва с малък пламък, поднесен
към горните отвори на горелката, като
завъртите в посока обратна на
часовниковата стрелка до максимална
позиция и натиснете съответния ключ.
След запалване нагласете пламъка до
желаното
ниво.
При
модели
с
автоматично запалване процедирайте
по същия начин, като същевременно
натиснете
съответния
бутон
за
запалване, за да подадете искра. След
запалването
отпуснете
бутона
и
нагласете пламъка до желаното ниво.
При
моделите
с
предпазен
термоелектрически
вентил
е
необходимо
да
задържите
ключа
натиснат напред докато е в максимално
положение за 10 сек. След отпускането

му
се
уверете,
че
горелката
действително се е запалила.
Препоръчваме употребата на съдове с
диаметър съответствуващ на размера
на горелката. Не оставяйте празни
съдове върху работещ уред. След
изключване на горелката препоръчваме
да затворите и газоснабдителната
тръба или редуцир-вентила.
Електрически
котлони/Стъкло
керамични
нагревателни
елементи.(Фиг.2,2а,3,3а).Въртете ключа
по посока на желаната позиция, като
имате предвид, че на по-висока степен
отговаря по-голяма температура. Вижте
съответната таблица.Светването на
сигналната лампа индикира, че котлонът
е включен. Някои видове сигнални
лампи
светят
леко
дори
след
изключване на уреда, което е нормално.
Препоръчваме употребата на съдове с
плоско дъно и диаметър равен или
малко по-голям от този на котлона.
Избягвайте кипването на течности. Не
оставяйте празни съдове върху включен
котлон. След привършване изключете
уреда. При евентуална поява на
пукнатина
в
плочата,
изключете
незабавно от мрежата.
Важно: Не стягайте силно винт А (Фиг.4)
След правилно поставяне на планката В
един оборот е достатъчен. Убедете се
че монтажната повърхност е абсолютно
равна. Поставете необходимото гъвкаво
уплътнение. По кристалната повърхност
не трябва да има видими петна в
резултат на неравности по монтажната
повърхност.
Поддръжка: Преди всяка операция
изключете от електрическата мрежа. За
да
удължите
живота
на
уреда
почиствайте периодично като спазвате
следното:
Газ/електричество
•
Използувайте
подходящ
не
абразивен и не корозивен препарат.
Избягвайте продукти на хлорна
основа като белина.

Не
оставяйте
киселинни
или
алкални препарати като оцет, сол,
лимон върху работното повърхност.
•
Подвижните части на газовите
горелки трябва периодично да се
почистват от наслоявания в топла
вода
и
прах.
Подсушете
и
проверете дали няма запушени
дупки.
•
Електрическите плочи се забърсват
с влажна кърпа и леко се смазват
докато са още топли.
•
Неръждаемите
скари
добиват
синкав оттенък в резултат на
високата
температура. За
да
възстановите
цвета
им
използувайте слаб абразив.
•
Крановете
се
почистват
от
квалифициран специалист. При
наблюдавани
аномалии
се
консултирайте с оторизиран сервиз.
Проверявайте гъвкавите тръби и
при теч се обърнете към сервиза за
подмяна.
Стъкло керамика:
Най напред отстранете наслояванията
със специална неметална стъргалка
(Фиг.4а) С книжна салфетка и препарат
от типа на SIDOL/STALFIX почистете
внимателно след което изплакнете с
вода и подсушете с мека кърпа.
Остатъци от разтопена захар или
пластмаса се отстраняват незабавно
със стъргалка, за да не се нарани
повърхността.
При
никакви
обстоятелства
не
използувайте
абразивни гъби или химикали за
почистване на фурни или петна.
Монтаж: Уредът няма съоръжение за
отвеждане
на
изгорелите
газове.
Монтирайте в проветриво помещение в
съответствие
със
законовите
изисквания. Необходимият въздух е
минимум 2 куб.м/ч. за всеки киловат
мощност.
Поставяйте уплътненията по целия
периметър на монтажната повърхност.
Газова
връзка:
Свързването
към
газовата
бутилка
или
газовата
инсталация става в съответствие със

•

стандарта на съответната страна, като
предварително се уверите че уредът е
настроен за съответния тип газ (Виж
“Адаптация към вида газ”), а налягането
отговаря на предписаното.
Твърда/полутвърда метална връзка.
Извършете свързването с твърда или
полутвърда
тръба
съответно
със
стандарта.
Когато
свързването
е
извършено проверете надеждността на
всички връзки със сапунен разтвор.
Електрическа връзка: Предварително
се уверете че характеристиките на
мрежата
съответствуват
на
предписаните на обратната страна на
уреда и че има надеждно заземяване.
Заземяването
е
абсолютно
задължително. В случай, че няма
фабрично монтиран кабел или щепсел
използувайте такъв с характеристики
посочени на обратната страна на уреда.
При никакви обстоятелства кабелът не
трябва да е изложен на околна
0
температура по-висока от 50 .
При директна връзка към мрежата е
необходимо да се монтира прекъсвач
съответствуващ на стандарта, като
кабела за заземяване не трябва да се
прекъсва в никакъв случай. Контактът
или прекъсвачът трябва да бъдат лесно
достъпни. Производителят не носи
никаква отговорност в случай, че
горните предписания не са изпълнени.
Адаптация към вида газ (Фиг. 7) Ако
уредът е настроен за газ, различен от
използувания от Вас вид, направете
следното.
Заменете
дюзите
с
такива
съответствуващи на вида газ. Нагласете
на минимум като завъртите винта на
кранчето в минимално положение. За
пропан-бутан затегнете до край.

