PL
Uwaga!
1. Urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującym prawem i użytkowane tylko
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. PRZED ZAINSTALOWANIEM I
UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
2. Podłączenie kuchni do wewnętrznej instalacji gazowej lub do butli z gazem płynnym oraz
jej regulację powinien wykonać wyłącznie uprawniony instalator urządzeń gazowych lub
technik autoryzowanego zakładu serwisowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co
winno być potwierdzone na karcie gwarancyjnej wyrobu. Brak takiego potwierdzenia
unieważnia gwarancję.
3. Przed zainstalowaniem upewnić się, czy lokalne warunki dystrybucji (rodzaj i ciśnienie
gazu) i nastawy urządzenia są zgodne z warunkami podanymi na tabliczce znamionowej.
Powinno być ono instalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami
instalacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wymagania dotyczące
wentylacji.
4. Użytkowanie urządzeń do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła i wilgoci
w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Upewnić się, czy pomieszczenie w którym
stoi kuchnia jest dobrze wentylowane. Należy zadbać, aby kratki wentylacyjne zawsze były
otwarte lub należy zainstalować wymuszony system wentylacji (okap nadkuchenny).
5. Długotrwałe i intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji
np. otwarcia okien lub zwiększenia efektywności wentylacji np. zwiększenie wydajności
wentylacji mechanicznej, jeśli jest używana.
6. Wyrób instalować po 8 godzinach sezonowania w pomieszczeniu kuchennym.
7. Kuchnia powinna być ustawiona zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie
„USTAWIENIE KUCHNI”.
8. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia
spowodowane przez nie właściwe zainstalowanie urządzenia lub jego nieprawidłowe
użytkowanie.
9. W przypadku awarii urządzenia, zwłaszcza przy ulatnianiu się gazu, urządzenie należy
odciąć od dopływu gazu i niezwłocznie skontaktować się z zakładem serwisowym.
10. Nie zezwala się na wykonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian i modernizacji,
pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
11. Kuchnie powinien naprawiać wyłącznie autoryzowany zakład serwisowy. Nieprawidłowo
przeprowadzone naprawy mogą stanowić źródło znacznych zagrożeń.
12. Kuchni nie wolno podnosić za uchwyt piekarnika.
13. Materiały, z których jest wykonane opakowanie nadają się do wykorzystania jako surowce
wtórne.
14. Zużytą kuchnię należy doprowadzić do stanu uniemożliwiającego jej ponowne
wykorzystanie. Należy zdjąć drzwi, gdyż mogą stanowić źródło zagrożenia, zwłaszcza dla
dzieci. Następnie urządzenie przekazać do wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się
utylizacją lub skupem surowców wtórnych.
15. Podczas użytkowania urządzenie staje się gorące. Należy zachować szczególną
ostrożność w czasie wkładania i wyjmowania potraw z piekarnika. Dostępne wewnątrz
piekarnika elementy grzejne są bardzo gorące.
16. Czasie pracy piekarnika jego szyba oraz elementy zewnętrzne rozgrzewają się w znacznym
stopniu należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci w czasie używania tej funkcji
urządzenia
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INFORMACJE OGÓLNE
Kuchnia gazowa jest przeznaczona do przygotowywania potraw, wyłącznie w gospodarstwie domowym.
Stosownie jej do innych celów jest niedozwolone !

Charakterystyka techniczna

Wymiary gabarytowe kuchni
wysokość x szerokość x głębokość
Wymiary użytkowe piekarnika
wysokość x szerokość x głębokość

Rodzaj palnika

850 x 500 x 500 [mm]
360 x 320 x 400 [mm]

Obciążenie cieplne
G20 - 2E (GZ50) 20 [mbar]

Mały (Qn)
Średni (Qn)
Duży (Qn)
Obciążenie cieplne całkowite

0,80 [kW]
1,50 [kW]
2,10 [kW]
5,90 [kW]
G30 – 3B/P (propan butan) 36 [mbar]

Mały (Qn)
Średni (Qn)
Duży (Qn)
Obciążenie cieplne całkowite

1,00 [kW]
1,70 [kW]
2,35 [kW]
6,75 [kW]

Kraj przeznaczenia

Polska (PL)
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Kategoria urządzenia

II2E3B/P

Zużycie gazu
Rodzaj palnika
Mały
Średni
Duży

G20 - 2E (GZ50) 20 [mbar]
l/h
0,084
0,158
0,222

G30 – 3B/P (propan butan) 36 [mbar]
g/h
80,71
137,42
189,78

Kuchnia jest urządzeniem kategorii II2E3B/P. Może być przystosowana do zasilania gazami z grupy E drugiej
rodziny i gazami z grupy B/P trzeciej rodziny.

Rodzaj gazu
Gaz ziemny
Gaz LPG

Oznaczenie
G20 - 2E (GZ50)
G30 – 3B/P (propan butan)

Ciśnienie p
20 [mbar]
36 [mbar]

Budowa i wyposażenie
1. pokrywa
2. ruszt palników gazowych
3. grzejnik elektryczny (nie
występuje w tym modelu)
4. palniki gazowe
5. tablica rozdzielcza
6. ruszt do pieczenia
7. blacha do pieczenia
8. Ruszt (nie występuje w tym
modelu)
9. drzwi piekarnika
10. podstawa
11. przekładka do grilowania (nie
występuje w tym modelu)

Blacha emaliowana służy do pieczenia mięsa. Może być również używana jako ociekacz do zbierania
soków i tłuszczu z mięsa pieczonego na siatce, na wyższym poziomie.
Ruszt do pieczenia służy do stawiania na nim naczyń używanych w piekarniku. Na ruszcie można
bezpośrednio opiekać potrawy np. steki, kiełbaski, ryby lub tosty.
Tablica rozdzielcza
Panel wyposażony w jedno pokrętło służące do sterowania pracą prikarnika i cztery do sterowania pracą
palników gazowych górnych.
WAŻNE WSKAZÓWKI
1. Podczas użytkowania kuchnia staje się gorąca. Zaleca się zachować ostrożność, aby uniknąć
dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
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2. Przewody przyłączeniowe zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego używanego w
pobliżu włączonej kuchni, powinny być z dala od jej gorących elementów. Należy zwrócić uwagę aby nie
zostały przyciśnięte gorącymi drzwiami piekarnika.
3. Podczas użytkowania piekarnika, pokrywa powinna być zawsze otwarta.
4. Do zestawiania potraw z płyty gazowej i wyjmowania form z piekarnika należy używać rękawic
ochronnych.
5. Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się zapalić. Dlatego potrawy przyrządzane na nich, przygotowywać
zawsze pod nadzorem.
6. Przed zamknięciem pokrywy należy wyłączyć wszystkie palniki.
7. Przed użytkowaniem palników należy zwrócić uwagę, czy poszczególne jego elementy są poprawnie
ułożone.
8. Przedmioty łatwopalne przechowywać z dala od palników.
9. Piekarnika nie wykładać folią aluminiową, a blachy do pieczenia nie umieszczać na dnie
piekarnika.
10. W piekarniku nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych i wrażliwych na działanie podwyższonej
temperatury.
11. Gdy użytkowany jest opiekacz dostępne części kuchni mogą być gorące. Małe dzieci prosimy
trzymać z dala od urządzenia.
12. Nie przeciążać otwartych drzwi piekarnika. Nie wolno na nich siadać ani stawać. Szczególną uwagę
należy zwrócić na dzieci.
13. Urządzenia nie wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń.
14. W przypadku ulatniania się gazu należy:
− zakręcić zawór na instalacji gazowej lub na butli,
− zgasić wszystkie palniki i inne źródła zapalne,
− dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, otworzyć okna,
− nie włączać urządzeń elektrycznych (również światła),
− awarię zgłosić w autoryzowanym zakładzie serwisowym lub wezwać instalatora z uprawnieniami.
15. Użytkownikowi nie wolno:
− samowolnie dokonywać przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu, dokonywać zmian w instalacji gazowej
kuchni, oraz przenosić urządzenie w inne miejsce,
− samodzielnie dokonywać napraw poza zakresem wymienionym w instrukcji obsługi,
− użytkować urządzenia w pomieszczeniu bez sprawnej wentylacji,
− użytkować kuchnię w warunkach utrudniających obsługę.
PRZYGOTOWANIE
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma ono widocznych uszkodzeń. Jeżeli kuchnia
została uszkodzona podczas transportu, nie wolno jej podłączać.
2. Usunąć naklejkę z drzwi piekarnika i naklejki z płyty gazowej, unieruchamiające palniki i ruszt.
Wszystkie części dokładnie umyć z resztek kleju po naklejkach.
3. Powierzchnie emaliowane i szklane przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
4. Wyjąć wyposażenie piekarnika i umyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń
kuchennych.
5. Sprawdzić poprawność ułożenia poszczególnych elementów palników.
6. Zamknąć drzwi piekarnika i włączyć go na ok. 30 minut. Po ostudzeniu, piekarnik umyć i osuszyć.
INSTALACJA
Poniższe instrukcje przeznaczone są dla wykwalifikowanego specjalisty instalującego urządzenie.
Instrukcje te maja na celu zapewnienie możliwie najbardziej profesjonalnego wykonania czynności
związanych z instalacją i konserwacją urządzenia.
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma ono widocznych uszkodzeń. Jeżeli
kuchenka została uszkodzona podczas transportu nie wolno jej podłączać. Usunąć naklejki reklamowe
i umyć kuchnię z resztek kleju po naklejkach.
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USTAWIENIE KUCHNI
•

pomieszczenie kuchenne powinno być suche i przewiewne oraz posiadać sprawna wentylację
zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. Podstawą prawną, w oparciu o którą
oceniamy przydatność pomieszczenia do zainstalowania kuchni gazowej, jest Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690).

•

Pomieszczenie powinno być wyposażone w system wentylacji odprowadzający na zewnątrz
spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się składać z kratki wentylacyjnej lub
okapu. Okapy należy montować zgodnie z wskazówkami podanymi w dołączonych do nich
instrukcjach obsługi. Ustawienie kuchni powinno gwarantować swobodny dostęp do wszystkich
elementów sterowania.

•

Pomieszczenie powinno również umożliwiać dopływ powietrza, które jest niezbędne do
3
właściwego spalania gazu. Dopływ powietrza powinien być nie mniejszy niż 2m /h na 1kW mocy
palników. Powietrze może być dostarczane w wyniku bezpośredniego przepływu z zewnątrz
2
poprzez kanał o przekroju min.100cm , bądź pośrednio z sąsiednich pomieszczeń, które
wyposażone są w kanały wentylacyjne wychodzące na zewnątrz.

•

Jeśli urządzenie jest wykorzystywane intensywnie i długo, to może okazać się konieczne
otworzenie okna dla poprawienia wentylacji.

•

Gaz płynny jest cięższy od powietrza i dlatego ma tendencje do gromadzenia się na dolnych
poziomach. Pomieszczenia, w których zainstalowano butle z gazem płynnym powinny być
wyposażone w kanały wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnątrz, umożliwiające
wydostanie się gazu w przypadku nieszczelności. Z tego samego powodu butle z gazem,
zarówno puste jak i częściowo napełnione, nie powinny być ani instalowane ani przechowywane
w pomieszczeniach usytuowanych pod powierzchnią ziemi (np. piwnicach). Butle nie mogą się
znajdować zbyt blisko źródeł ciepła (piecyki, kominki, piekarniki itp.), które mogłyby zwiększyć
temperaturę we wnętrzu butli powyżej 50ºC.

•

Kuchnia gazowa pod względem ochrony przed przegrzaniem otaczających powierzchni jest
urządzeniem klasy 1 i jako taka powinna być ustawiona w odległości 5cm od otaczających ją
ścian. W przypadku ustawienia jej np w ciągu meblowym należy zwrócić uwagę, aby zabudowa
sięgała tylko do wysokości płyty roboczej,. Zabudowa powyżej tego poziomu jest niewskazana.
Meble do zabudowy muszą mieć okładziny oraz klej do jej przyklejania odporny na temperaturę
100ºC. Niespełnienie tego warunku może spowodować zdeformowanie powierzchni lub odklejania
okładzin. Jeżeli nie mamy pewności co do odporności termicznej mebli, kuchnię należy
zabudować meblami zachowując odstęp ok. 3 cm. Ściana znajdująca się za kuchnią powinna być
uodporniona
na
wysokie
temperatury.

Kuchnie
twardej,
podłodze (nie
ustawiać na
podstawie).

należy ustawić na
równej
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•

Przed rozpoczęciem użytkowania należy kuchnie wypoziomować, co ma szczególnie znaczenie
dla równomiernego rozpływania się tłuszczu na patelni. Do tego celu służą 4 nóżki regulacyjne
pod urządzeniem.

Kuchnia jest wyposażona w regulowane nóżki, służące do zniwelowania różnicy nierównych
podłóg oraz dopasowania górnej krawędzi kuchni do mebli. Nóżki są dostępne po przechyleniu
urządzenia.
•

Ustawienie urządzenia powinno gwarantować swobodny dostęp do wszystkich elementów
sterowania.

•

Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od materiałów łatwopalnych. Ściana
pomieszczenia przylegająca do kuchni powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

•

W celu ograniczenia ujemnego wpływu przeciągów na pracę palników, kuchni nie należy
instalować na linii okno-drzwi.

•

Nad kuchnią powinna być wolna przestrzeń dla odpływu oparów kuchennych. Najlepiej
zamontować okap nadkuchenny, który będzie absorbować lub odprowadzać te opary. Odległość
pomiędzy okapem i płytą kuchenną powinna wynosić, co najmniej 750mm. Nad urządzeniem nie
wolno zawieszać szafek kuchennych.

Po ustawieniu, kuchnię należy podłączyć do wewnętrznej instalacji gazowej lub do butli z gazem
płynnym.
PODŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI GAZOWEJ
Przed podłączeniem urządzenia do instalacji gazowej należy upewnić się, czy urządzenie odpowiada
miejscowym warunkom zasilania (rodzaj gazu i ciśnienie). W przypadku niezgodności, w kuchni wymienić
dysze i dokonać regulacji armatury gazowej.
• Kuchnię można podłączyć do wewnętrznej instalacji domowej lub do butli z gazem płynnym.
• Kuchnia jest zaopatrzona w rurowy króciec przyłączeniowy o średnicy 1/2". Do króćca podłączyć gaz z
zastosowaniem odpowiedniego osprzętu.
• Przed przystąpieniem do czynności podłączania, kurek gazowy powinien być zamknięty.
Podłączenie do gazu ziemnego
Podłączenie kuchni do wewnętrznej instalacji domowej powinno być wykonane zgodnie z
obowiązującym prawem i przepisami przez instalatora posiadającego wymagane uprawnienia.
• Kuchnię można podłączyć do wewnętrznej instalacji domowej na sztywno lub przy użyciu giętkiego
przewodu, posiadającego certyfikat.
• Podejście rurociągu gazowego do kuchni jest zakończone kurkiem odcinającym. Po ustawieniu kuchni w
ciągu mebli kuchennych, kurek odcinający powinien być łatwo dostępny.
Podłączenie do butli z gazem płynnym (LPG)
•Jeżeli użytkownik zamierza korzystać z butli z gazem, wówczas kuchni nie należy instalować w piwnicy
lub w innym pomieszczeniu, w którym podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu, ponieważ gaz płynny
jest cięższy od powietrza i zbiera się na poziomie podłogi.
• Przy podłączaniu urządzenia do butli z gazem płynnym należy zastosować przewód gumowy,
posiadający certyfikat.
• Po każdorazowym podłączeniu kuchni do butli z gazem należy sprawdzić szczelność zaworu na butli i
połączenie reduktora z butlą oraz jego działanie.
• Nie można łączyć kuchni bezpośrednio z butlą zawsze należy zastosować reduktor.
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UWAGA !
1. Niedopuszczalne jest sprawdzanie szczelności za pomocą otwartego
płomienia (np. zapałką lub świecą). Grozi to wybuchem!
2. Okresowo należy sprawdzać stan węża i szczelność połączenia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Wymiana dysz
Kuchnia jest przystosowana do gazu i ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia.
W przypadku zmiany gazu, w kuchni należy wymienić dysze i dokonać regulacji armatury gazowej.

Wymiana dysz:
− zamknąć kurek odcinający instalację gazową lub butlę od kuchni,
− zamknąć wszystkie kurki w kuchni,
− zdjąć nakrywki i kołpaki palników nawierzchniowych i wymienić dysze,
− odkręcić tylnią ścianę kuchni,
− z rury palnika piekarnika wykręcić dyszę, wymienić ją na nową,
− dokonać regulacji palników nawierzchniowych i kurka palnika piekarnika,
− wyregulować palnik piekarnika,
Po wymianie dysz i regulacji kuchni, sprawdzić szczelność połączeń. Średnice dysz dla poszczególnych
rodzajów gazu podano w tabeli poniżej.
PALNIKI GAZOWE
• Na rusztach nie stawiać zdeformowanych lub niestabilnych naczyń, gdyż mogą się przewrócić i zalać
palniki.
• Nie zdejmować rusztów i stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.
• Nad włączonym palnikiem nie stawiać pustych naczyń.
• Przed zestawieniem naczyń z palników należy zmniejszyć płomień lub zgasić go całkowicie.
• Palniki utrzymywać w należytej czystości, ponieważ zanieczyszczenia ujemnie wpływają na ich
funkcjonowanie.
• Przepływ gazu w poszczególnych palnikach otwiera się i zamyka pokrętłami kurków gazowych.
• Przed włączeniem palnika należy upewnić się, czy pokrętło, które zamierzamy uruchomić odpowiada
palnikowi, który chcemy zapalić. Przyporządkowanie pokręteł do palników
przedstawiono w sposób graficzny nad pokrętłem każdego palnika.

Dobór płomienia
• Płomień nie powinien wychodzić poza dno naczynia, lecz obejmować 2/3 jego powierzchni.
Takie użytkowanie pozwala na oszczędniejsze zużycie gazu i płomień nie brudzi naczyń.
• Wielkość płomienia zależy od pozycji pokrętła. Płomienia pełnego należy używać do czasu
zagotowania potrawy, a do dalszego gotowania najlepiej korzystać z płomienia oszczędnościowego.
Wielkość płomienia należy regulować tylko w zakresie pomiędzy pozycją
i .
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Palnik wygaszony

Płomień duży
Połowa płomienia
Płomień mały (oszczędnościowy)

Zapalanie i gaszenie palników
ZAPALANIE
− pokrętło wybranego palnika nacisnąć do wyczuwalnego oporu, obrócić je w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i równocześnie przyłożyć płomień lub zapalarkę do wybranego palnika
− po zapaleniu gazu, zwolnić przycisk zapalacza,
− ustawić żądaną wielkość płomienia.
GASZENIE
Palniki gasi się obracając pokrętła kurków gazowych zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
do pozycji zerowej (Palnik zgaszony).
PRZY ZASILANIU GAZEM PŁYNNYM Z BUTLI
Przed zapaleniem pierwszego palnika, należy otworzyć zawór na butli gazowej, a następnie postępować
jak podano wyżej.
Przy zamykaniu dopływu gazu, przed zgaszeniem ostatniego palnika należy:
− zakręcić zawór na butli gazowej,
− po zgaszeniu płomienia, zamknąć kurek tego palnika.
W czasie, gdy kuchnia nie jest używana, zawór butli gazowej powinien być zamknięty.
DOBÓR NACZYŃ

Naczynie zbyt małe do wielkości palnika i
brak pokrywki

Naczynie dobrze dobrane

• Naczynia do gotowania nie powinny być zbyt wysokie. Najlepiej gdy ich wysokość odpowiada
2/3 średnicy dna.
• Naczynia zawsze powinny być czyste i suche, ponieważ wtedy dobrze przewodzą i zatrzymują
ciepło.
• W czasie gotowania, naczynia powinny być przykryte pokrywkami, co zapobiegnie gromadzeniu
się nadmiernej ilości oparów w pomieszczeniu kuchennym.
UWAGA !
1. Niedopuszczalne jest sprawdzanie szczelności za pomocą otwartego płomienia (np. zapałką
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lub świecą). Grozi to wybuchem!
2. Okresowo należy sprawdzać stan węża i szczelność połączenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Ułożenie giętkich przewodów gazowych

giętki
przewód
gazowy
giętki
przewód
gazowy

DOBRZE

ŹLE

Podłączenie giętkiego przewodu gazowego należy wykonać przewodem posiadającym certyfikat
bezpieczeństwa o długości nie dłuższej niż 1500mm. Przewód należy naciągnąć na króciec i
zabezpieczyć przed zsunięciem metalową obejmą.

Wymiana dysz
Kuchnia jest przystosowana do gazu i ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia.
W przypadku zmiany gazu, w kuchni należy wymienić dysze i dokonać regulacji armatury gazowej.

Wymiana dysz:
− zamknąć kurek odcinający instalację gazową lub butlę od kuchni,
− zamknąć wszystkie kurki w kuchni,
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− zdjąć nakrywki i kołpaki palników nawierzchniowych i wymienić dysze,
− odkręcić tylnią ścianę kuchni,
− z rury palnika piekarnika wykręcić dyszę, wymienić ją na nową,
− dokonać regulacji palników nawierzchniowych i kurka palnika piekarnika,
− wyregulować palnik piekarnika,
Po wymianie dysz i regulacji kuchni, sprawdzić szczelność połączeń. Średnice dysz dla poszczególnych
rodzajów gazu podano w tabeli poniżej.
Tabela Średnice dysz [mm]
palnik mały

palnik średni

palnik duży

G20-2E(GZ50)

0,70

0,93

1,35

G30-3B/P(LPG)

0,50

0,60

0,75

Wymiana dyszy piekarnika:
1. Odkręć wkręt palnika
2. Lekko pociągnij palnik 2-3cm
i wyjmij go
3. Wykręć dyszę i zastąp ją dyszą
wg tablicy średnice dysz.

dysza palnika

podstawa palnika

UŻYTKOWANIE PIEKARNIKA STATYCZNEGO
- Są dwie oddzielne grzałki oporowe; jedna na górze i jedna na dole. Regulatorami termostatycznymi
można regulować na wymaganą temperaturę grzałki indywidualnie lub równocześnie.
- Grzałka rusztu (grilla) zamontowana na górze piekarnika, zapewnia wykonywanie doskonałych potraw
promieniami podczerwonymi. Można piec potrawy przy zamkniętych drzwiach piekarnika. Pomaga to
zaoszczędzić energię i zachowuje wewnątrz zapach i dym.
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System statyczny
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
URZĄDZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

UŻYTKOWANIA,

NAPRAWY

I

OBSŁUGI

KONSERWACYJNEJ

W miejscu ustawienia piekarnika nie powinno być obecnych przedmiotów palnych.
Nogi piekarnika powinny być zamocowane do podłogi i nie powinny się kiwać.
Miejsce, gdzie urządzenie jest ustawione, powinno być wentylowane, gdy będzie taka potrzeba.
Nasze przedsiębiorstwo nie może przyjmować odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez działanie urządzenia bez uziemienia.
W przypadku awarii skonsultować się z najbliższym serwisem.
Dla uniknięcia zagrożenia zgniecenia kabel zasilania nie powinien przechodzić przez takie
miejsca, jak okolice pokrywy. W przypadku uszkodzenia powinien być wymieniany przez serwis.
Użytkowane zasilanie powinno mieć wartości zgodne z podanymi w danych technicznych.
Garnki ustawiać dopiero po upewnieniu się, że palnik się pali.
Po zakończeniu gotowania upewnić się, że wszystkie palniki są wyłączone.
Upewnić się, że górne części kuchenki są założone prawidłowo.
Przed naprawą zawsze odłączać kabel zasilania.
Dla bezpieczeństwa, po gotowaniu zawsze zamykać zawór instalacji gazowej.
Przewód gazowy umieszczać w miejscu wentylowanym.
Często sprawdzać, czy przewód gazowy i wąż gazowy nie są nieszczelne lub skorodowane.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Pokrywę górną kuchenki otwierać i zamykać delikatnie. Uważać, by nie uszkodzić powłoki
emaliowanej.
Nie używać urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone. (np. do ogrzewania
pomieszczenia, itp.)
Nie trzymać za uchwyt podczas transportowania lub podczas przesuwania do czyszczenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRANSPORTOWANIA URZĄDZENIA:
1. Przed przesuwaniem kuchenki w kuchni odłączyć kabel zasilania i zamknąć zawór przewodu
gazowego. Po odłączeniu węża gazowego od głowicy podłączania węża gazowego kuchenki,
przesuwać urządzenie bez wstrząsania do wymaganego miejsca. Podłączony do rury gazowej
wąż gazowy zamocować do głowicy węża zaciskami blaszanymi, jak opisano na poprzednich
stronach przewodnika użytkownika. Włączyć wtyczkę zasilania do gniazdka zasilania. Po
sprawdzeniu szczelności wodą mydlaną, upewnić się, że nie ma nieszczelności.
2. Zamocować taśmą samoprzylepną górne części palników i kraty do stołu kuchenki, w celu
uniknięcia uszkodzenia emalii podczas przewożenia do innego domu. Takie części, jak taca,
przewód lub konsolety, itp. można umieścić w szufladzie, przekładając papierem. Można okleić
krawędzie osłon bocznych kuchenki w celu uniknięcia drgań, które mogą powstawać w szufladzie,
drzwiach lub pokrywie. Osłonić wszystkie powierzchnie kuchenki płytami piankowymi i kartonami
(najlepiej opakowaniem oryginalnym).
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3. Po przeniesieniu, worki nylonowe, płyty piankowe, zawleczki, itp. powinny być usunięte, ponieważ
te przedmioty mogą być niebezpieczne dla dzieci.
Podczas transportowania nigdy nie podnosić urządzenia za uchwyt drzwi.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA KONSERWACYJNA :
Uwaga! Do czyszczenia nie może być używany sprzęt do czyszczenia parą.
Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do
czyszczenia szkła drzwiczek, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do
popękania szkła.
1. Przed czyszczeniem poczekać, aż kuchenka ostygnie.
2. Przed czyszczeniem odłączyć kabel zasilania.
3. Można używać ściereczki nasączonej roztworem mydlanym lub płynnymi detergentami. Wilgoć
usuwać suchą ścierką. Nigdy nie używać produktów chemicznych, takich, jak kwas,
rozcieńczalnik, benzen, benzyl lub detergenty ze stałymi cząstkami.
4. Nie powtarzać często czyszczenia, zmniejszy to okres użytkowania i wydajność urządzenia.
5. Zdejmować górne części palnika indywidualnie, czyścić je i ponownie umieszczać w kuchence.
6. Zwracać uwagę, by otwory płomieniowe górnych części palników nie były zatkane.
7. Zwracać uwagę, by podczas czyszczenia otwór wylotowy (wtryskowy) nie został zatkany.
8. Do otworu wylotowego nie wkładać żadnego przedmiotu, np. w celach czyszczenia.

WYMIANA LAMPY
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą lampy należy
upewnić się, czy sprzęt jest wyłączony.
W przypadku, gdy lampa oświetlająca piekarnika jest niesprawna, można samodzielnie wymienić
żarówkę, uzyskując ją w najbliższym serwisie technicznym, lub skontaktować się z serwisem w celu
wykonania usługi wymiany żarówki.
W przypadku samodzielnej wymiany, wykonywać następujące czynności:
W pierwszej kolejności odłączyć kabel zasilania. Upewnić się, że piekarnik jest zimny.
Otworzyć drzwi piekarnika, odkręcić i wyjąć szkło ochronne. Zamontować nowe szkło i nową żarówkę,
postępując w odwrotnej kolejności. Włączyć wtyczkę do gniazdka zasilania i sprawdzić nową lampę,
używając regulatora piekarnika. Jeżeli niesprawność istnieje nadal, wezwać najbliższy serwis techniczny.
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Kuchnię należy złomować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. to urządzenie jest
oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady zgodnie z dyrektywą
europejską 2002/96/we oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
(Dz. U. 05 Nr 180 poz. 1495)
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania kuchenki do jednego z punktów prowadzących zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie sprzętu.
Przed przekazaniem kuchenki na składowisko odpadów gabarytowych należy odciąć wtyczkę zasilającą.
Zapobiegnie to możliwym obrażeniom ciała dzieci mogących bawić się zużytym sprzętem.
Niebezpieczeństwo
Opakowanie pozostawione w zasięgu dzieci niesie ze sobą niebezpieczeństwo uduszenia się nim w
trakcie zabawy
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