הוראות הפעלה

כיריים גז
דגמיםZP-H640-BK :
ZP-H740-BK

להזמנת טכנאי
שירות אופן סרוויס
1-700-700-955

לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם על רכישת אחד ממוצרינו האיכותיים.
אנו בטוחים כי המוצר החדש ,המודרני ,הפונקציונלי והפרקטי הזה ,שיוצר מהחומרים האיכותיים ביותר ,יענה על
דרישותיכם באופן הטוב ביותר.
מוצר זה קל ונוח לשימוש .אך למרות זאת ,חשוב מאוד לקרוא הוראות אלה במלואם כדי להשיג את התוצאות
הטובות ביותר.
היצרן \ היבואן לא יישא בכל אחריות לנזקי גוף או רכוש שנגרמו כתוצאה מהתקנה לקויה או משימוש לא נכון
במוצר.

התקנה ,תפעול הראשוני ותיקונים במוצר יבוצעו רק על ידי טכנאי \ מתקין גז
מורשה שהוסמך על ידי משרד העבודה.

אזהרה :בזמן פעולת הכיריים משטחי
העבודה של אזורי הבישול מתחממים מאוד.
יש להרחיק ילדים!

אסור שמוצר זה ישמש אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות
נפשיות או גופניות מוגבלות ,או חסרי ניסיון בשימוש במוצרים
חשמליים ,אלא אם הם מפוקחים או תודרכו על ידי מבוגר
מנוסה שאחראי על שלומם ובטיחותם .ילדים אינם מורשים
לשחק עם המוצר.
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תיאור הכיריים
דגםTGH740 :

דגםTGH640 :

.1
.2
.3
.4
.5
.7
.8
.11
.12
.13
.14
.15

4000W
מבער גז מהיר במיוחד
2800W
מבער גז מהיר
1400W
מבער בינוני
1750W
מבער מהיר למחצה
1000W
מבער עזר
תומכי סירים ממתכת יצוקה 2F
תומך סירים אמצעי
כפתור בקרה למבער מס' 1
כפתור בקרה למבער מס' 5
כפתור בקרה למבער מס' 4
כפתור בקרה למבער מס' 3
כפתור בקרה למבער מס' 2

אזהרה :מוצר זה יוצר לשימוש ביתי בלבד ולשימוש על ידי אנשים פרטיים.
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השימוש בכיריים
 (1המבערים

-

-

-

מבער

הסימונים על כל אחד מהכפתורים על הפנל
הקדמי מסמנים לאיזה מבער קשור כל כפתור.
לאחר פתיחת ברז הגז הראשי  ,הציתו את
המבערים כמתואר מטה:
הצתה ידנית
לחצו וסובבו את הכפתור הקשור למבער הרצוי
נגד כיוון השעון עד הסוף )להבה גדולה איור ,(1
ולאחר מכן ,קרבו גפרור דולק למבער.
הצתה חשמלית אוטומטית
לחצו וסובבו את הכפתור הקשור לבער הרצוי
נגד כיוון השעון עד הסוף )להבה גדולה איור ,(1
ולחץ על הכפתור.
המבערים מצוידים בהתקן ניתוק הגז
למקרה שהלהבה נכבית.
כפתורי המבערים מצוידים בהתקן בטיחות
המנתק את הגז במקרה שהלהבה נכבית בטעות.
סובבו את כפתור הבקרה נגד כיוון השעון עד
הסוף ,ולחצו על הכפתור .חיזרו על הפעולה.
המשיכו ללחוץ על הכפתור כ 10-שניות לאחר
שהמבער ניצת.
במקרה של כיבוי אקראי של הלהבה ,סובבו
את הכפתור למצב  .OFFהמתינו כ 1-דקה
לפני הצתה מחודשת של הלהבה.

מהיר במיוחד
מהיר
בינוני
מהיר למחצה
עזר

עוצמה )(W
4000
2800
1400
1750
1000

קוטר הסיר בס"מ
26÷24
22÷20
18÷16
18÷16
14÷10

אזהרות:
-

-

-

אופן השימוש במבערים
לצורך השגת יעילות הבישול המקסימלית
בצריכת הגז הנמוכה ביותר ,יש לוודא:
 להשתמש בסירים בקוטר מתאים למבער )ראואיור  2והטבלה הבאה(.
 כאשר תכולת הסיר מגיעה לרתיחה ,סובבו אתכפתור הבקרה והקטינו את הלהבה )להבה
קטנה איור .(1
 הניחו תמיד את המכסה על הסיר. -השתמשו רק בסירים בעלי תחתית שטוחה.
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ניתן להצעת את המבער עם גפרורים
במקרה של הפסקת חשמל.
מבערים עם התקן בטיחות נגד כיבוי אקראי
ניתן להצית רק כאשר מסובבים את הכפתור
המתאים למצב מקסימום )להבה גדולה
איור .(1
אל תעזבו לעולם את הכיריים ללא השגחה
כאשר הם בשימוש .וודאו שאין ילדים
בסביבה הקרובה .וודאו במיוחד שידיות
הסירים ממוקמות נכון ולא בולטות החוצה,
ושימרו היטב על מזון שמתבשל ומכיל שמן
ושומן ,כיוון שמוצרים אלה עלולים להידלק
בקלות.
אל תרססו תרסיסים כלשהם בסביבת
הכיריים בזמן שהם בשימוש.
אל תאחסנו חומרים דליקים ליד הכיריים.
סירים גדולים מהמוצר אינם מומלצים.
אל תשרטו את משטחי הכיריים עם הסירים.

השימוש בכיריים
אזהרות ועצות למשתמש:













השימוש בכיריים גז לבישול מייצר חום ולחות בחדר בו הם מותקנים .לכן ,החדר חייב להיות
מאוורר היטב על ידי שמירת פתחי אוורור פתוחים )ראו איור  (3ועל ידי הפעלת מערכות אוורור
כגון :קולט אדים או מאוורר חשמלי )ראו איורים .(4,5
שימוש ארוך אינטנסיבי בכיריים עשוי לדרוש אוורור נוסף .כגון :פתיחת חלון או הגברת עוצמת
קולט האדים.
אל תנסו לשנות את התכונות הטכניות של המוצר ,הדבר עלול להיות מסוכן.
במידה ואינכם משתמשים יותר במוצר )או מחליפים דגם ישן( ,לפני השלכתו ,הפכו אותם
לבלתי שמישים בהתאם לתקנות הבריאות המקומיות ומניעת זיהום סביבתי על ידי הפיכת
החלקים המסוכנים לבלתי מזיקים ,ובמיוחד עבור ילדים שעשויים לשחק עם המוצר שהוזנח.
אל תגעו במוצר כאשר הידיים או הרגליים רטובות.
אל תשתמשו במוצר כאשר אתם יחפים.
היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם משימוש לא ראוי ,לא נכון או לא סביר.
במהלך ,ומייד לאחר שימוש ,חלקים מסוימים של הכיריים חמים מאוד; הימנעו מלגעת בהם.
לאחר השימוש בכיריים ,וודאו שכתפור הבקרה במצב סגור וסגרו את ברז אספקת הגז הראשי.
אם ברזי הגז אינם פועלים כשורה ,הזמינו את השירות המורשה לטיפול בהם.

זהירות:
במקרה של שבר בזכוכית של משטח הבישול:
 סגרו מידית את כל המבערים וכל גוף
חימום חשמלי אחר ,ונתקו את המוצר
מרשת החשמל.
 אל תגעו במשטח השבור של המוצר.
 אל תשתמשו במוצר.
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ניקוי הכיריים
אזהרות:

חשוב:

פעלו על פי ההנחיות הבאות ,לפני התקנת
החלקים השונים במקומם:
 וודאו שהחיצים בראשי המבערים ) Tאיור (6אינם חסומים על ידי גופים זרים.
 וודאו שכיפות המבערים ) C-B-Aאיורים ,66א'( מונחות היטב על ראשי המבערים
ויציבות.
 רשתות הסירים חייבות להיות ממוקמות עלפיני המירכוז )או על פרופיל האלומיניום
היכן שקיים( .וודאו שרשתות הסירים יציבות
לחלוטין.
 אם קיים קושי בפתיחה או סגירה של ברזיהגז ,אל תשתמשו בכוח .צרו קשר עם שירות
הלקוח לצורך טיפול בהם.
 אל תשתמשו במכשירי ניקוי בקיטור לניקויהכיריים.

נתקו תמיד את הכיריים מאספקת הגז והחשמל
לפני פעולת ניקוי.

 (2ניקוי משטח הבישול
יש לנקות בקביעות את משטח הבישול ,את רשתות
הסירים ,את כיפות המבערים  B ,Aו C-ואת ראשי
המבערים ) Tראו איורים 6 ,6א'( במי סבון פושרים.
כמו כן ,יש לנקות את הפלגים  ACואת החיישנים TC
)ראו איור  .(6נקו אותם בעדינות בעזרת מברשת
ניילון קטנה כפי שנראה באיור 6ב' ואפשרו להם
להתייבש.
אל תשטפו אותם במדיח כלים .חשוב מאוד לנקות
את המשטח מיד בסיום כל שימוש ,כאשר משטח
עדיין פושר.
אל תאפשרו לחומץ ,קפה ,חלב ,מי מלח ,לימון או
מיץ עגבניות להישאר במגע עם המשטח זמן רב.
אל תנקו את המשטח בעזרת חומרי ניקוי גסים,
אבקות שוחקות או תרסיסים מאכלים.

הערה :שימוש ממושך יכול לגרום לשינוי
בצבעם של המבערים עקב טמפרטורה
גבוהה.
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התקנת הכיריים
 (3התקנת הכיריים

מידע טכני עבור המתקין

וודאו שהמוצר במצב תקין לאחר הסרת אריזת
הקרטון החיצונית והפנימית ,ושלא קיים בו נזק
כלשהו או חלקים משוחררים .אם קיים ספק ,אל
תשתמשו במוצר וצרו קשר עם הסוחר או מוקד
השירות.

התקנה ,כיוונים של הבקרים ותחזוקה חייבים
להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.
המוצר חייב להיות מותקן כראוי ובהתאמה
לתקנות המקומיות והנחיות היצרן.
התקנה לא נכונה עלולה לגרום נזק לאנשים,
חיות או רכוש .היצרן \ יבואן לא יהיו אחראיים
לנזקים אלה.
במהלך חיי המוצר ,התקני בטיחות אוטומטיים
או כיוונים ישונו רק על ידי היצרן או השירות
המורשה שלו.

לעולם אל תשאירו את חומרי האריזה )קרטון,
שקיות ,קלקרים ,נעצים וכול'( בהישג ידם של
ילדים ,חומרים אלה עלולים להוות מקור
סכנה עבורם.
מידות המפתח בארונות המטבח או השיש לצורך
התקנת הכיריים מצוינים באיור  .7יש להיצמד
להנחיות ולמידות באיורים  8, 7בקפידה.

חשוב !
התקנה ,כיוון או שינוי של הכיריים
לשימוש בסוג גז אחר מחייבת מתקין
מורשה ,אי קיום הנחייה זו ,תגרום
לביטול האחריות למוצר.

מוצר זה שייך לקבוצה  3והוא כפוף עקב כך
לכל ההנחיות וההוראות הקשורות למוצרים
מסוג זה.

מידות התקנה )במ"מ(

A

B

C

D

E

F

 60ס"מ )(4F

553

473

63.5

63.5

173.5

70

 70ס"מ )(5F

553

473

63.5

63.5

175

70
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התקנת הכיריים
 (4קיבוע הכיריים
-

קיים אטם מיוחד לכיריים המונע מנוזלים לחדור אל
הארונות שמתחתיהם .בצעו את ההנחיות הבאות
כדי להתקין את האטם כראוי.
 הסירו את כל האביזרים הנלווים מהכיריים. חתכו את האטם ל 4-חלקים בהתאם לגודלדפנות הכיריים.
 הפכו את הכיריים ושימו את האטם  Eמתחתלקצה של הכיריים כפי שנראה באיור  ,9כך
שקצה האטם יתאם במדויק לקצה הכיריים.
הקצוות של הדפנות השונות צריכות להתאים
ביניהן כך שלא יהיו אחת על השנייה.
 קבעו את האטם לכיריים על ידי לחיצה עםהאצבעות והסירו את סרט ההגנה מהאטם
והחזירו את הכיריים לנישה שבארון המטבח או
השיש.

-

-

מקמו את הכיריים במקומם בנישה והדקו אותם
למקומם באמצעות הברגים  Fשל ווי ההידוק , G
כמתואר באיור .10
בדגמים מסוימים נדרש לקבע את הכיריים
בעזרת סגרים מתכתיים  ,Sיש להכניס את הסגר
לשקע הקיבוע  Hבתחתית; סובבו את הבורג F
עד שהסגר  Sנצמד ,ראו איור 10א'.
כדי למנוע מגע מיקרי עם התחתית החמה של
הכיריים במהלך פעולה ,חובה לשים מגן קידמי
מעץ שיקובע על ידי ברגים ,במרווח מינימלי של
 70מ"מ מהחלק העליון ,ראו איור .7

זהירות :אל תאפשרו למשטח הזכוכית A
להיות במגע עם משטח העבודה ולשאת
את כל העומס .ספי המתכת  Bחייבים
לגעת בתחתית משטח העבודה ולשאת
במירב העומס) .ראו איור  9א'(
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התקנת הכיריים


הנחיות התקנה חשובות
על המתקין לדעת כי שקירות הצד לא יכולים
להיות גבוהים יותר מהמשטח העליון של
הכיריים .יתרה מזאת ,הקיר האחורי,
המשטחים הסובבים והקרובים לכיריים חייבים
להיות עמידים בטמפרטורה של .90⁰C
הדבק המשמש להדבקת שכבות הלמינציה
בארונות המטבח חייב לעמוד בטמפרטורה
שלא פחות מ ,150⁰ C -אחרת השכבות ייפתחו.
המוצר חייב להיות מותקן בהתאם לתקנות
המקומיות שבתוקף.
מוצר זה אינו מחובר להתקן לשחרור אדי
בעירה .ולכן התקנתו חייבת להיות בהתאם
להנחיות ההתקנה .יש לתת תשומת לב
מיוחדת להנחיות בנושא אוורור.




עם צינור מתכתי קשיח .כל המחברים בצנרת
חייבים לעמוד בתקנים.
עם צינור נחושת .המחברים של הצנרת מחלקים
בעלי אטימות מכנית.
עם צינור נירוסטה גמיש .אורך הצינור יהיה
באורך מקסימלי של  2מטר ,והאטמים חייבים
להיות על פי התקנים החלים.

כאשר אספקת הגז היא ממיכלים ,המוצר חייב
לקבל גז בלחץ מסוים התואם לתקן ,ולהיות מחובר:
 עם צינור נחושת .המחברים של הצנרת מחלקים
בעלי אטימות מכנית.
 עם צינור נירוסטה גמיש .אורך הצינור יהיה
באורך מקסימלי של  2מטר ,והאטמים חייבים
להיות על פי התקנים החלים .מומלץ לחבר אץ
הצינור עם מחבר מיוחד הניתן לרכישה ,כדי
להקל על החיבור.
 עם צינור גומי שמתאים לתקנים .קוטר הצינור
חייב להיות  8מ"מ ואורכו לא יהיה מתחת ל400-
מ"מ ,ולא יותר מ 1500-מ"מ .הצינור חייב להיות
מהודק היטב לניפל גז באמצעות מהדק בטיחות
תיקני.
אזהרות:
זכרו שפרק כניסת הגז במוצר הינו מסוג "זכר,
קונוס בגודל " "1\2תקני ע"פ תקן אירופאי
. EN10226
אם מתקינים צינור גז מתכתי או מגומי יש
לוודא שלא יוכלו לגעת בחלקים נעים של
ארונות המטבח המובנים )לדוגמא :מגירות(.
יתרה מזאת ,אין להעביר את הצינורות דרך
ארונות המשמשים לאחסון.
כאשר משתמשים צינור גומי ,חובה למלא את
ההוראות הבאות:
 אסור שהצינור ייגע בחלקים שהטמפרטורהשלהם יכולה להיות מעל .90⁰C
 אסור למשוך ,לעקם ,לפתל או לעוות בכלצורה את הצינור.
 אסור שהצינור יבוא במגע עם קצוות חדיםאו פינות.
 יש לנתב את הצינור כך שיהיה אפשרילבחון את מצבו לכל אורכו.
 לצינור הגומי יש אורך חיים מוגדר ,חובהלהחליפו בתאריך שנקוב עליו.
 -המוצר עומד בתקנות  CEEהבאות:

 (5אוורור החדר
חיוני לוודא שהחדר בו מותקן המוצר מאוורר באופן
תמידי ,כדי לאפשר למוצר לפעול באופן תקין.
כמות האוויר הדרושה לאוורור אדי בעירה בחדר לא
תפחת מ 20-מ"ק .אווי חייב לזרום באופן טבעי דרך
פתחים קבועים בקירות החדר .פתחים אלה חייבים
לאוורר את האדים החוצה .מבנה הפתחים חייב
להבטיח שהם לא ייחסמו לעולם .אוורור עקיף על
ידי אוויר שזורם מחדר סמוך מותר ,תוך עמידה
קפדנית בתקנות המקומיות שבתוקף.
זהירות :במידה והמבערים של הכיריים הם
ללא צמד תרמי בטיחותי ,יציאת האוורור
חייבת להיות בשטח של  200ס"מ.²

 (6מיקום ואוורור
מוצרי בישול בגז משחררים לאוויר אדי בעירה שיש
לסלק מהחדר באמצעות קולט אדים שמחוברים
לארובות או ישירות החוצה .אם לא ניתן להתקין
קולט אדים ,יש להתקין מאוורר שירחיק את האדים
החוצה דרך החלון )ראו איר  .(4המאוורר חייב
להיות מופעל כל זמן הכיריים פועלות )ראו איור .(5

 (7חיבור לאספקת הגז
לפני חיבור המוצר ,וודאו שהערכים והנתונים
הנקובים בתווית הקבועה בתחתית הכיריים
מתאימה לאלה של הגז והחשמל בביתכם.
התווית שעל המוצר מציינת את סוג הגז ולחץ
הגז .חיבור הגז חייב להיות בהתאם לחוקים
ולתקנות שבתוקף.

-

כאשר גז מסופק באמצעות צינורות ,המוצר חייב
להיות מחובר למערכת אספקת הגז:
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חשוב:
המוצר עומד בתקנות האירופאיות הבאות:
) 2009/142/ECעד  20לאפריל (2018
תקנה )) 2016\426 (EUמה 21-לאפריל .(2018

התקנת הכיריים
 (8חיבור חשמלי

לפני ביצוע פעולת שירות כלשהי על חלקים
חשמליים במוצר ,חייבים לנתק את המוצר
מרשת החשמל.

חשוב :מוצר זה חייב להיות מותקן
בהתאם להוראות היצרן .היצרן לא יהיה
אחראי לכל נזקי גוף לאנשים או חיות,
או נזקי רכוש שנגרמו מהתקנה לא
נכונה.

במידה ונדרשים שינויים במערכת
החשמל הביתית בזמן התקנת המוצר,
או אם התקע של המוצר אינו תואם
לשקע ,מבצע העבודה חייב להיות אדם
מקצועי ומוסמך .אדם זה חייב לוודא
במיוחד שעובי החוטים במערכת
החשמל מתאימים לצריכת הזרם של
המוצר.

חיבורי החשמל של המוצר חייבים להתבצע על
פי התקנות והתקנים שבתוקף.
לפני חיבור המוצר ,בדקו:
 מתח הרשת בביתכם תואם לנקוב בתווית שע"גהמוצר ,ומערכת החשמל תואם לזרם שצורך
המכשיר.
 השקע חייב להיות מוארק בהארקה תקניתבכפוף לכל התקנות והתקנים החלים .היצרן לא
יהיה אחראי לכל נזק שייגרם עקב אי עמידה
בהנחיות.
יש להקפיד על חיבור ההדקים בתנור ובשקע
על פי התקנים וההסברים הבאים:
 – Lפאזה – חוט חום.
 – Nאפס – חוט כחול.
-

-

אזהרות:
מוצרינו כולם תואמים לתקנים האירופאים
ולתוספות שלהם .לפיכך ,מוצר זה תואם
לדרישות הדירקטיבות האירופאיות שבתוקף
וקשורות ל:
 תאימות אלקטרומגנטית )(EMC בטיחות חשמל )(LVD הגבלות שימוש במרכיבים מסוכנים )(RoHS -עיצוב אקולוגי )(ERP

הארקה – חוט צהוב.

כבל החשמל חייב להיות מנותב כך שלא יבוא
במגע עם אף חלק שהטמפרטורה שלו יכולה
להגיע ל.90⁰C -
אסור להשתמש במתאמי חשמל ,מפצלים או
מפחיתי זרם שעלולים לגרום להתחממות
מסוכנת.
השקע חייב להיות נגיש לאחר ההתקנה.

אם המוצר מחובר ישירות ללוח החשמל:
 יש להתקין מפסק פחת בין המכשיר ללוחהחשמל .המפסק חייב להיות מותאם לנתוני
המוצר.
 זכרו שהארקה לא תחובר למפסק הפחת. למען ביטחונכם ,החיבור החשמלי חייב להיותמוגן במפסק פחת בעל רגישות גבוהה.
אנו ממליצים לך מאוד למען בטיחותך ,שחוט
הארקה )בצבע צהוב( יחובר להארקה טובה
ותקנית.
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כיוונים
מובהר כי הכיוון שהוסבר ישים רק לגז מסוג
.G20
הגז בישראל הוא מסוג  G30ועבור גז זה הכיוון
הוא אחר .הבורג חייב נעול במלואו )לסובב
עם כיוון השעון( בפעולה בגז .G30

נתקו תמיד את המוצר מרשת החשמל טרם
ביצוע כיוונים כלשהם.
חובה על הטכנאי להחליף את האטמים בסיום
ביצוע כיוונים או התאמות.
לא נדרשים כיוונים למבערים.

 (9הברזים
כיוון "להבה מינימלית"
 הפעילו את המבער וסובבו את ווסת הלהבה)הברז( המתאים ללהבה הקטנה ביותר
)ראו איור .(1
 הוציאו ממקומו את הכפתור ") "Mאיור  (12שלהברז ,שנכנס בלחיצה בלבד לציר שלו .בורג
הכיוון ללהבה המינימלית נמצא בצידו של הברז
או בתוך הציר .בכל מקרה ,הכיוון מתבצע על ידי
הכנסת מברג קטן " "Dלצד הברז )איור  (12או
בקדח " "Cשבתוך הציר של הברז )איור  12א'(.
סובבו את הבורג ימינה או שמאלה עד שלהבת
המבער תהיה המינימלית.
הלהבה לא צריכה להיות נמוכה מידי :הלהבה
הקטנה חייבת להיות יציבה וקבועה בעצמתה.
הרכיבו חזרה את החלקים שפורקו.

שימון הברזים
במידה וברז גז תקוע ,אין להפעיל כח.
פנו מידית למוקד השירות.
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המרות
 (10החלפת מזרקי הגז

לאחר החלפת מזרקי הגז ,יש לכוון את
המבערים כפי שהוסבר בפרק .9
הטכנאי חייב להחליף אטמים במוצר שבו בוצע
כיוון או המרה.
את המבערים הישנים מומלץ לשמור במעטפה
מסומנת ,או להשליך אותם במקום מאושר.
למען הנוחות ,בטבלה מטה מצוינים הלחץ הנומינלי
של הגז ,עצמת המבערים ,קוטר מזרקי הגז ולחצי
העבודה של סוגי הגז השונים.

ניתן להתאים את המבערים לסוגים שונים של גז
באמצעות התקנת מזרקי גז המתאימים לסוג הגז
שבשימוש .בכדי לעשות זאת ,הסירו תחילה את כל
חלקיו העליונים של המבער ,והוציאו את מזרק הגז
החוצה בעזרת מפתח ברגים " ."Bהתקינו חזרה את
מזרק הגז החדש ") "Aראו איורים 13 ,13א'( .התאימו
את המזרק החדש לסוג הגז שברשותכם.
יש להדק היטב את מזרק הגז במקומו.

מבערים
מספר

תיאור

1

מהיר מאוד

2

מהיר

3

בינוני

4

מהיר למחצה

5

עזר

גז

 – G30בוטאן
 - G31פרופאן
- G20גז טבעי
 – G30בוטאן
 - G31פרופאן
- G20גז טבעי
 – G30בוטאן
 - G31פרופאן
- G20גז טבעי
 – G30בוטאן
 - G31פרופאן
- G20גז טבעי
 – G30בוטאן
 - G31פרופאן
- G20גז טבעי

לחץ גז
רגיל

קצב רגיל

קוטר
המזרק

עצמת המבער
)(W

mbar

גר'\שעה ליטר\שעה

1\100
מ"מ

מינ'

מקס'

100 B
100 B
145 A
83
83
117 Y
58
58
85 Y
68
68
98 Z
51
51
75 X

1800
1800
1800
800
800
800
550
550
550
550
550
550
450
450
450

4000
4000
4000
2800
2800
2800
1400
1400
1400
1750
1750
1750
1000
1000
1000

291
286

30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20

381
203
200
267
102
100
133
127
125
73
71
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167
95

שירות
שימון \ גירוז ברזי הגז )ראו איור (18
אם הברז קשה להפעלה ,יש לשמן אותו מידית
בהתאם להנחיות הבאות:
 הוציאו את הברז נקו את הקונוס ובית הקונוס בעזרת מטליתספוגה במדלל.
 דהנו את הקונוס במעט גריז החזירו את הקונוס חזרה למקומו ,הפעילו אותומספר פעמים והסירו אותו שוב .נקו גריז עודף
ובדקו שצינורות הגז לא נחסמו.
 החזירו את החלקים למקומם ,תוך ביצועהפעולות בסדר ההפוך.
 יש לוודא אטימה בעזרת מי סבון .השימושבאש אסור לחלוטין.

נתקו תמיד את המוצר מאספקת הגז והחשמל
לפני שמתחילים לבצע כל פעולת שירות.

 (11החלפת חלקים במשטח
הבישול
להחלפת חלקים שנמצאים בתוך הכיריים :הסירו
את כל החלקים הנעים :רשתות הסירים ,הכפתורים,
המבערים וכיפות המבערים .פרקו את הברגים
המסומנים " "Vוהוציאו את הזכוכית העליונה )ראו
איור .(14
לאחר שבוצעו הפעולות הנ"ל ,המבערים )איור ,(15
ברזי הגז )איור  (16והחלקים החשמליים ניתנים
להחלפה )איור  .(17מומלץ להחליף את האטמים
") "Dאיור  (16בכל פעם שמחליפים ברז גז כדי
להבטיח הידוק מושלם.

כדי להקל על עבודת טכנאי השירות ,ראו מטה
טבלה המפרטת את סוג כבל החשמל ונתוניו
הטכניים.

אזהרה:
אחזקת המוצר תבוצע רק על ידי
טכנאים מוסמכים
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שירות
סוג הכבל ועובי החוטים
סוג הכיריים

סוג הכבל

עובי חוטים
חד פאזי

כיריים גז

H05 RR - F

 3 X 0.75מ"מ²

זהירות !!!
אם כבל החשמל מוחלף ,המתקין צריך להשאיר את חוט הארקה ארוך יותר מהחוטים האחרים
)איור  (19ולבצע את ההמלצות שניתנו בסעיף .8

14

מידע טכני על התווית
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