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3.

Свързване към електрическата мрежа

Проверете дали напрежението и размерът на електрозахранващата линия са както е
посочено на табелката с техническите данни под корпуса на уреда. Тази табелка с
техническите данни не трябва да се отстранява.

Щепселът на края на захранващия кабел и стенната розетка трябва да бъдат от същия
тип и да отговарят на изискванията на съответните разпоредби. Проверете дали
електрозахранващата линия е заземена по правилен начин.

Прекарайте захранващия кабел през задната част на шкафа, като внимавате да не
докосва долния корпус на плота или фурната (ако има такава), вградена под него.

Електрозахранващата линия на уреда трябва да е снабдена с многополюсно устройство
за прекъсване с контактна междина от поне 3 mm, разположено в лесно достъпна позиция
в близост до самия уред.

Не се препоръчва използването на преходници, адаптери или разклонители.
Ако захранващият кабел трябва да бъде сменен, сечението на проводниците в новия
кабел трябва да бъде най-малко 0,75 mm2 (3 x 0,75 кабел), като се има предвид, че
заземителният проводник (жълто-зелен) трябва да бъде най-малко 20 mm по-дълъг в края
за свързване към уреда. Използвайте само тип H05V2V2-F или подобен кабел, устойчив на
температура до 90 °C. Кабелът трябва да бъде заменен от квалифициран електротехник,
който трябва да направи връзката към главната мрежа, както е показано по-долу.
L = кафяв N = син
= жълто-зелен

За да предотвратите всички рискове, захранващият кабел трябва да бъде заменен
от оторизиран сервизен център.

Производителят не носи никаква отговорност за телесни наранявания или щети,
причинени от неспазване на горните разпоредби или произтичащи от подправяне дори
само на една част от уреда.

Инструкции за монтажника
4.

Връзка за газ

Ако уредът е монтиран над фурна, маркучът за газ трябва да бъде прекаран около задната
част на фурната, за да се предотврати прегряване.
Свързването към газоразпределителната мрежа може да се извърши с помощта на медна
тръба или стоманен маркуч с непрекъсната стена при спазване на изискванията на
съответните разпоредби. За да се опрости свързването, хоризонталното положение на
фитинга А върху задната част на уреда може да се регулира. Отвинтете шестоъгълната
гайка B, завъртете фитинга A в желаната позиция и затегнете отново шестоъгълната
гайка B (има гумен уплътнител, за да се осигури ефективно уплътнение). Когато
монтажът приключи, проверете за течове със сапунен разтвор, никога с отворено
осветително тяло. Уредът е тестван с G20 (2H) природен газ при налягане 20 mbar. За
употреба с други видове газ виж точка "5. АДАПТИРАНЕ КЪМ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГАЗ".
Връзката за всмукване на газ разполага с външна ½” резба за газови тръби (ISO 228-1).
Свързване
с
медна
тръба:
Свързването
към
газоразпределителната мрежа трябва да се осъществява
така, че да не се прилагат никакви напрежения или
деформации на уреда. Свързването може да се осъществи с
помощта на адаптер D с два конусни елемента, като винаги
се поставя доставеното уплътнение C.
Свързване със стоманен маркуч: използвайте само маркучи
от неръждаема стомана с непрекъсната стена, съобразени
с изискванията на съответните разпоредби и винаги
монтирайте доставеното уплътнение C, между фитинга А
и маркуча Е.

При свързване с маркуч се уверете, че общата дължина на тръбопровода не е по-голяма
от 2 метра; също така се уверете, че маркучите не докосват движещите се части и не са
смачкани.

4.1 Свързване с бутилирана газ
Използвайте регулатор на налягането и направете връзката с газовата бутилка в
съответствие с изискванията на съответните разпоредби. Уверете се, че налягането
на подаване на газ е както е посочено в таблицата в точка "5.2 Регулиране за
бутилирана газ".

4.2 Вентилация на помещението
Уредът може да се монтира само в постоянно проветриво помещение, както е посочено
в съответните разпоредби. Въздушният поток в помещението, където е монтиран
уредът, трябва да е достатъчен за правилно изгаряне на газа и за вентилация на
помещението. Отворите за всмукване на въздух, защитени от решетки, трябва да
бъдат с подходящ размер (вж. съответните разпоредби) и разположени така, че да не
могат да бъдат частично запушени.
Кухнята трябва да се поддържа вентилирана по правилен начин, за да разсее топлината
и влажността, генерирани от процесите на готвене:
по-специално, след
продължителна употреба трябва да се отвори прозорец или да се увеличи скоростта
на всякакви вентилатори.

4.3 Изхвърляне на горивен газ
Газовете, отделяни при горенето трябва да се отвеждат с помощта на аспиратори,
свързани с димоотвод с надеждна естествена тяга, или с вентилационна система за
отвеждане. Една ефективна система за отвеждане изисква внимателно проектиране от
оторизиран специалист и трябва да отговаря на разстоянията и позициите в
разпоредбите. След монтажа инженерът трябва да издаде сертификат за
съответствие.
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5.

Адаптиране към различни видове газ

Описаните по-долу операции трябва да се извършват без да е вграден уреда и без да е
свързан към източник за подаване на газ или електричество.
Уредът е тестван с G20 (2H) природен газ при налягане 20 mbar.
Ако трябва да се използва с други видове газ, дюзите на горелката трябва да се сменят
и да се регулира дебитът на първичния въздух.
За да подмените дюзите и да регулирате горелките, обшивката на плота трябва да
бъде отстранена. Продължете както е описано по-долу.

5.1 Отстраняване на обшивката на плота

Отстранете всички компоненти на горелката по реда на номерата по-долу:



Издърпайте всички копчета.



Повдигнете всички
компоненти на горелката
от плота.

1



Отстранете
покриващата плоча на
всяка
горелка,
като
развиете винтовете.

2



Отстранете
фиксиращите финтове на
обшивката на плота,
като внимавате само да
отстраните винтовете,
показани вдясно.
3



След като отстраните
всички
компоненти,
описани
по-горе,
повдигнете обшивката на
плота.

4
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5.2 Регулиране за бутилирана газ
Развийте винта C и натиснете докрай
в посока надолу въздушния регулатор
D.
Отстранете дюзата E с гаечен ключ 7 mm и
поставете
подходящата
такава,
като
следвате
инструкциите
в
таблиците,
отнасящи се до вида газ, който ще се използва.
Дюзата не трябва да се затяга с въртящ
момент на затягане по-голям от 3 Nm.
Регулирайте въздушния поток чрез плъзгане
на регулатора D, докато се получи
разстоянието „X“, посочено в точка „5.5
Регулиране на първичния въздушен поток“.
Закрепете регулатора D чрез затягане на винта C.
Горелка

Номинална
отоплител
на
мощност
(kW)

Бутилирана газ - G30 / G31 30/37 mbar
Дюза
диаметър
1/100 mm

Помощна
Полу-бърза
Бърза
Свръх-бърза

1,05
1,7
3,0
4,9

48
62
82
105

Намалена
Дебит g/h
мощност
G30
отоплителна
(W)
400
500
1050
1600

76
124
218
356

Дебит
g/h G31
75
121
214
350

5.3 Регулиране за природен газ
Уредът е тестван с G20 (2H) природен газ при налягане 20 mbar. За да върнете уреда в
състояние, необходимо за използване на този вид газ, продължете както е описано в
точка “5.2 Регулиране за бутилирана газ”, но изберете дюзите и регулирайте дебита на
първичния въздух за природен газ, както е посочено в таблицата по-долу и в точка „5.5
Регулиране на дебитът на първичния въздух“.
Горелка

Помощна
Полу-бърза
Бърза
Свръх-бърза

Номинална
отоплителна
мощност (kW)

Природен газ - G20 20 mbar
Диаметър на
дюзата 1/100
mm 73
92
123
160

1,05
1,7
3,0
5,0

Намалена отоплителна
мощност (W)
400
500
1050
1600

5.4 Регулиране на първичния въздушен поток
Отнася се до междината “X” в mm.
G20
20 mbar
1

G30/G31
30/37 mbar
9,5

Полу-бърза

1

1

Бърза

2

3

1,5

12

ГОРЕЛКА
Помощна

Свръх-бърза

За идентифициране на горелките върху вашия плот вижте чертежите в точка “5.8
Разположение на горелките върху плота”.
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5.5 Повторно сглобяване на обшивката на плота
Извършете в обратен ред процедурата, описана в точка "5.1. Отстраняване на обшивката на
плота".
Когато подменяте покриващите плочи, проверете дали уплътненията са поставени по правилен
начин.
Монтирайте поставките за тенджери, както е описано в точка 7.1Монтиране на поставките за
тенджери.

5.6 Регулиране на минималната настройка за природен газ
Сглобете отново компонентите на горелката и
поставете копчетата върху осите на крановете.
Запалете горелката и я завъртете до минималната
настройка. Отстранете отново копчето и
регулирайте винта на регулатора вътре в или в
близост до оста на крана (в зависимост от модела),
докато се получи равномерен минимален пламък.
Поставете копчето обратно на мястото му и
проверете стабилността на пламъка на горелката
(пламъкът не трябва да изгасва, когато копчето се
завърта бързо от максималната до минималната
настройка).

5.7 Регулиране на минималното ниво за бутилирана газ
За регулиране на минималното ниво, когато се използва бутилирана газ,
регулиращият винт вътре в или в близост до оста на крана трябва да се завърти
напълно по посока на часовниковата стрелка (в зависимост от моделите).
Диаметрите на байпасните вентили за всяка отделна горелка са дадени в точка “5.2
Регулиране за бутилирана газ”.
След регулирането за използване на газ, различен от газа, използван за тестване на
уреда, заменете етикета върху корпуса с етикета за новия газ. Етикетът се доставя в
торбата с дюзите за втечнен газ пропан-бутан (G30 - G31).

5.8 Разположение на горелките върху плота
Тип на горелката
1 Помощна
2 Полу-бърза
3 Бърза
4 Свръх-бърза

5.9 Смазване на газовите кранове
С течение на времето газовите кранове могат да започнат да заяждат или да блокират.
Почистете вътрешностите им и сменете смазочната грес. Тази операция трябва да се
извърши от опитен техник.
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6.

Описание на средствата за контрол

6.1 Предният панел
Всички устройства за контрол и наблюдение на плота са поставени заедно върху предния
панел.
ОБЛАСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

5 Плот с горелки
КОПЧЕ ЗА РАБОТЕН РЕЖИМ
За да запалите пламъка, натиснете копчето и същевременно го завъртете в
посока обратно на часовниковата стрелка до символа за минимален пламък .
За да регулирате пламъка, завъртете копчето до зоната между максималната
и минималната степен.
За да изключите горелката, завъртете копчето обратно в положение O.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГОРЕЛКИТЕ Легенда за символите
Предна лява горелка

Задна лява горелка

Задна дясна горелка

Предна дясна горелка

Средна горелка
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7.

Използване на плота

Проверете дали фиксиращите покриващи плочи
E, горелките, пръстените на разпределителя на
пламъка и поставките за тенджери са поставени
правилно.
Издадените части А върху пръстените на
разпределителя на пламъка трябва да бъдат
монтирани в жлебовете В на горелката.
Отворите C в горелката трябва да съвпаднат
със свещите за запалване и термодвойките D на
плота.

Тигани уок трябва да се използват със
специалния редуциращ фитинг (доставен при
поискване). Редукционният фитинг се поставя
върху решетката на горната част на горелката,
както е показано на фигурата.

7.1 Монтиране на поставките за тенджери
Поставките за тенджери се доставят демонтирани от плота. За правилно поставяне
на всяка поставка за тенджери върху горелката, следвайте инструкциите по-долу:

Всяка поставка трябва да бъде позиционирана на
съответната горелка, за да се гарантира правилната работа.
Бъдете много внимателни, за да съчетаете различните
централни диаметри на поставките спрямо коронките на
разпределителя на пламъка.
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В краищата на крачетата на поставките има
силиконови опори с отвор, които трябва да
бъдат центрирани върху съответстващите
фиксиращи щифтове на плота.

За да позиционирате поставката, първо трябва
да центрирате фиксиращите щифтове (1) и (2) и
след това да я спуснете, докато не легне върху
плота.
Когато са правилно разположени, крачетата на
поставките не трябва да видят над плота, а
трябва да стоят върху него.

Уверете се, че поставките за тенджери са просто монтирани върху горелките си и не
са оставени в повдигнато или наклонено положение; ако това се случи, повторете
процедурата по поставяне.

ГРЕШНО

ПРАВИЛНО

ГРЕШНО

ПРАВИЛНО
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След извършване на описаните по-горе операции (за всяка поставка за тенджера)
плотът ще бъде, както е показано по-долу, с крачетата на поставките за тенджери,
оформящи модел от хоризонтални и вертикални линии.

Ако дадена тенджера се разклаща забележимо, проверете дали поставките за
тенджери не са били поставени по неправилен начин.
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7.2 Горелки за запалване с предпазно устройство
Горелката, която то контролира, се показва до всяко копче (примерът тук показва
предната лява горелка).
Уредът е снабден с електронно запалване. Просто натиснете копчето и го завъртете в
посока обратно на часовниковата стрелка до символа за минимален пламък , докато
горелката не се запали. Задръжте натиснато копчето за около 2 секунди, за да запазите
пламъка запален и заредете предпазното устройство. При отпускане на копчето
горелката може да изгасне. В този случай повторете операцията, като задържите
копчето натиснато за по-дълъг период то време.
Когато горелката се е запалила, копчето за управление ще светне, за да потвърди, че
работи. Копчето ще изгасне за няколко секунди след завъртането му в положение O или
при случайно изключване на горелката. Светлината на копчето светва и изгасва
постепенно.

Ако горелките се изключат случайно, предпазното устройство ще се задейства около
20 секунди по-късно, като прекъсне захранването с газ, дори ако газовият кран е
отворен.

7.3 Практически съвети за използване на горелките
За по-добра ефективност на горелката и за свеждане до минимум на
потреблението на газ, използвайте плоски тигани с равно дъно с капаци с
подходящ размер за горелката (виж точка "7.3 Диаметри на тиганите").
При готвене, за да предотвратите изгаряния или повреда на плота, всички
тигани или плочи за печене без мазнина трябва да бъдат поставени в
периметъра на плота и трябва да бъдат на разстояние поне 5-7 cm от
копчетата.

7.4 Диаметри на тиганите

ГОРЕЛКИ
1 Помощна
2 Полу-бърза
3 Бърза
4 Свръх-бърза




мин. и макс. Ø (в
см)
7-18
10-24
18-24
24-28

Не използвайте плочи за печене без мазнина или метални съдове за готвене или
затопляне на храна върху свръх-бързата горелка/горелката с тройна коронка;
По време на употреба не поставяйте алуминиево фолио под горелките
Не е препоръчително да се използват керамични или стеатитни тигани за готвене
или затопляне на храна
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