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Dear User,

Our objective is to make this product provide you with the best output 
which is manufactured in our modern facilities in a careful working 
environment, in compliance with total quality concept.

Therefore, we suggest you to read the user manual carefully before using 
the product and, keep it permanently at your disposal.

Note: This user manual is prepared for more than one model. Some of 
the features specified in the Manual may not be available in your appliance.

All our appliances are only for domestic use, not for commercial use.

Products marked with (*) are optional.

“Conforms with the WEEE Regulations.”

GB
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IMPORTANT WARNINGS
1. Installation and repair should always be performed 

by “AUTHORIZED SERVICE”. Manufacturer shall not be 
held responsible for operations performed by unauthorized 
persons.
2. Please read this operating instructions carefully. 

Only by this way you can use the appliance safely and 
in a correct manner. 
3. The cooker should be used according to operating 

instructions.
4. Keep children below the age of 8 and pets away 

when operating.
5. WARNING: Fire hazard; do not store the materials on 

the cooking surface.
6. WARNING: The appliance and its accessible parts are 

hot during operation.
7. Setting conditions of this device are specified on 

the label. (Or on the data plate)
8. The accessible parts may be hot when the grill is 

used. Small children should be kept away.
9. WARNING: This appliance is intended for cooking. It 

should not be used for other purposes like heating a room.
10. To clean the appliance, do not use steam cleaners.
11. NEVER try to put out the fire with water. Only shut 

down the device circuit and then cover the flame with 
a cover or a fire blanket.

GB
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12. Children under 8 years of age should be kept away, 
if they cannot be monitored continuously.
13. Touching the heating elements should be avoided.
14. CAUTION: Cooking process shall be supervised. 

Cooking process shall always be supervised.
15. The appliance is not suitable for use with an external 

timer or a separate remote control system.
16. This device can be used by children over 8 years of 

age, people with physical, hearing or mental challenges 
or people with lack of experience or knowledge; as long 
as control is ensured or information is provided regarding 
the dangers.
17. This device has been designed for household use 

only.
18. Children must not play with the appliance. Cleaning 

or user maintenance of the appliance shall not be 
performed by children unless they are older than 8 
years and supervised by adults.
19. Keep the appliance and its power cord away from 

children less than 8 years old.
20. Put curtains, tulles, paper or any flammable 

(ignitable) material away from the appliance before 
starting to use the appliance. Do not put ignitable or 
flammable materials on or in the appliance.
21. Keep the ventilation channels open.
22. Do not heat closed cans and glass jars. The pressure 

may lead jars to explode.
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23. Do not use the product in states like medicated 
and/or under influence of alcohol which may affect your 
ability of judgement.
24. After each use, check if the unit is turned off.
25. Be careful when using alcohol in your foods. Alcohol 

will evaporate at high temperatures and may catch fire 
to cause a fire if it comes in contact with hot surfaces.
26. If the appliance is faulty or has a visible damage, 

do not operate the appliance.
27. Do not put objects that children may reach on the 

appliance.
28. The packaging materials are dangerous for children. 

Keep packaging materials away from the reach of 
children.
29. Cooker supply can be disconnected during any 

construction work at home. After completing the work, 
re-connecting the cooker shall be done by authorized 
service.
30. Do not place metal utensils such as knife, fork, 

spoon on the surface of the appliance, since they will 
get hot.
31. To prevent overheating, the appliance should not 

be installed behind of a decorative cover.
32. Turn off the appliance before removing the 

safeguards. After cleaning, install the safeguards 
according to instructions.

GB
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33. Cable fixing point shall be protected.
34. CAUTION: If the glass of the stove is broken, turn 

off any heating element immediately and disconnect the 
appliance from power source, do not touch the surface of 
the appliance and do not use the appliance.
35. User should not handle the cooker by himself.
36.Use shall be careful when cleaning gas burners. It 

may cause personal injuries.
37. Since the hob is hot during cooking or right after 

cooking, scalding may occur due to extreme temperature 
and steam. 
38. When not turning of the cooker during cooking, 

user can touch hot surfaces causing burns.
39. If heavier loads are places on the cooker, these 

loads can trip over. It may cause personal injuries.
40. Allow disconnection of the appliance after installation, 

by accessible plug or a switch in the fixed wiring, 
unless.
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Electrical Safety
1. Plug the appliance in a grounded socket protected by 

a fuse conforming to the values specified in the technical 
specifications chart.
2. Have an authorized electrician set grounding 

equipment. Our company shall not be responsible for 
the damages that shall be incurred due to using the 
product without grounding according to local regulations. 
3. WARNING: If the surface is cracked, turn off the 

appliance to avoid risk of electric shock.
4. Never wash the appliance by spraying or pouring 

water on it. There is a risk of electrocution.
5. Do not touch the plug with wet hands. Do not pull 

the cord to plug off, always hold the plug.
6. Unplug the unit during installation, maintenance, 

cleaning and repair.
7. Make sure the plug is inserted firmly into wall socket 

to avoid sparks.
8. If the power supply cord (the cord with plug) is 

damaged, this cord shall be replaced by the manufacturer 
or its service agent or an equally qualified personnel to 
prevent a hazardous situation. 
9. Do not use cut or damaged cords or extension cords 

other than the original cord.
10. Do not use steam cleaners for cleaning the appliance, 

otherwise electric shock may occur.

GB
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11. Make sure there is no liquid or humidity in the 
outlet where the product plug is installed.
12. An omnipolar switch capable to disconnect power 

supply is required for installation. Disconnection from 
power supply shall be provided with a switch or an 
integrated fuse installed on fixed power supply according 
to building code.
13. The power supply cord (the cord with plug) shall 

not contact the hot parts of the appliance.
14. Unplug the unit during installation, maintenance, 

cleaning and repair.
15. Appliance is equipped with a type ‘’Y’’ cord cable.
16. The circuit breaker switches of the cooker shall 

be placed so that end user can reach them when the 
cooker is installed.
17. Fixed connections shall be connected to a 

power supply enabling omnipolar disconnection. 
For appliances with over voltage category below III, 
disconnection device shall be connected to fixed power 
supply according to wiring code.
18. Do not remove ignition switches from the appliance. 

Otherwise, live electric cables can be accessed. It may 
cause an electric shock.
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Gas Safety
1. This appliance is not connected to burning products 

evacuation apparatus. This appliance must be connected 
and installed according to the installation regulations 
in force. Conditions regarding ventilation must be 
considered.
2. When a gas cooking appliance is used; humidity, 

heat and burning products are generated in the room. 
First of all, make sure the kitchen is well ventilated 
when operating the appliance and maintain natural 
ventilation openings or install a mechanical ventilation 
equipment. 
 3. After using the appliance heavily for en extended 

period of time, additional ventilation may be required. 
For example open a window or adjust a higher speed for 
mechanical ventilation, if any.
 4. This appliance must be used only in well ventilated 

locations in accordance with the regulations in force. 
Please read the manual before installing or using this 
product.
 5. Before positioning the appliance, make sure local 

network conditions (gas type and gas pressure) meets 
appliance requirements.
 6. The mechanism cannot be run for longer than 15 

seconds. If the burner is not on after 15 seconds, stop 
the mechanism and wait for at least one minute before 
trying to ignite the burner again.

GB
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7. All kinds of operations to be performed on gas 
installation must be performed by authorized and 
competent people.
8. This appliance is adjusted for natural gas (NG). If 

you have to use your product with a different gas type, 
you have to apply to authorized service for the conversion.
9. For proper operation, hood, gas pipe and clamp 

should be replaced periodically accordint to manufacturer 
recommendations and when required.
10. Gas should burn well in gas products. Well 

burning gas can be understood from blue flame and 
continuous burning. If gas does not burn sufficiently, 
carbon monoxide (CO) can be generated. Carbon monoxide 
is a colourless, odourless and very toxic gas; even small 
amounts have lethal effect.
11. Ask your local gas supplies about the phone 

numbers for emergencies related to gas and the 
measures to be taken upon gas odour is detected.
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What To Do When Gas Odour Is Detected
1. Do not use naked flame, and do not smoke.    
2. Do not operate any electrical switch.                       

(For example: lamp switch or doorbell) 
3. Do not use telephone or mobile phone.
4. Open the doors and windows.
5. Close all valves on the appliances that utilize gas 

and the gas counters.
6. Check all hoses and their connections against 

leaks. If you still smell gas, leave the house and warn 
your neighbours.
7. Call fire brigade from a telephone outside the home.
8. Do not enter into the house until authorities clarify 

it is safe.
Intended Use 
1. This product is designed for home use. Commercial 

use of the appliance is not permitted.
2. This appliance may only be used for cooking 

purposes. It shall not be used for other purposes like 
heating a room.
3. The manufacturer assumes no responsibility for any 

damage due to misuse or mishandling.
4. Operational life of the product you have purchased 

is 10 years. This is the period for which the spare parts 

required for the operation of this product as defined is 
provided by the manufacturer.

GB
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Electrical Connection
1. Setting conditions of this appliance is indicated in tag or data plate.
2. Your appliance should be plugged in a fuse appropriate for electric 

power. If necessary, it is recommended that installation is done by 
authorized service.  

3. Your appliance is configured in accordance with electrical supply of 
220-240V 50/60Hz.

4. If main electrical network is different from these values, contact with 
your authorized service. 

5. Electrical connections of your appliance should only be made to  the 
fuses having suitably wired grounding (grounded) system. If no   convenient 
fuse is available in the place where your appliance is to be installed, 
contact with authorized service immediately. Manufacturing firm is not 
responsible definitely for the damages that fuses whose grounding is not 
made and connected to the appliance can cause.

6. Plug of the appliance should be close to be accessed easily to the 
fuse whose grounding is made without use of extension cord.

7. Do not allow contacting the power cable of your appliance with hot 
regions. Similarly, keep away it from sharp edges and corners. 

8. If feeder cord is damaged, this cord should be replaced either by 
manufacturer or its service agency or same degree qualified personnel in 
order to hinder a dangerous situation. 

9. Wrong electrical connection may give damage to the appliance.In 
this case, your appliance will remain out of guarantee scope. Electrical 
connection of your appliance should be done by authorized service. 

Electrical connection scheme
Get electrical connection of your appliance done to authorized person in 

line with the following scheme.

L1

220-240 V ~ 50/60 Hz

H05 VV-F 3G 1.5 mm²

Earth
Terre 
Erdung

Neutral
Neutre
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Gas Connection
WARNING:  Before starting any work related with gas installation, turn off 

gas supply. Risk of explosion.
1. Connect your appliance to gas cock from the shortest way and in a 

manner to prevent any leakage. For safety, the hose used should be maximum 
125 cm and minimum 40 cm.

2. While making gas leakage control; never use lighter, match, glowing 
cigarette or similar inflammable matter.

3. Apply soap bubble on connection point. If any leak/leakage exists, 
foaming will occur on soaped region.

4. If the cooktop is to be mounted on a cabinet or openable drawer, a 
heat protection panel having 15 mm minimum opening should be mounted 
under the cooktop.

For LPG connection;

 For LPG (cylinder) connection, affix metal 
clamp on the hose coming from LPG 
cylinder. Affix an edge of the hose on hose 
inlet connector behind the appliance by 
pushing to end through heating the hose 
in boiled water. Afterward, bring the clamp 
towards end section of the hose and tighten 
it with screwdriver. The gasket and hose inlet 
connector required for connection is as the 
picture shown below.

NOTE: The regulator to be affixed on LPG cylinder should have 300 
mmSS feature.

Main gas pipe

Gasket

Hose inlet connector

Metal clamp

Lpg connection hose

GB
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WARNING: Gas hose and electric connection of the appliance should not 
pass next to hot areas such as back of the appliance. Gas hose should be 
connected by making wide angle turns against breaking possibility. Movement 
of appliance whose gas connection is made may cause gas leakage. 

For natural gas connection;

Transformation from natural gas to LPG and from LPG to natural gas
1. Turn off gas and electricity of the cooktop. If your cooktop is hot, wait 

for cooling down.
2. For injector change, use a screwdriver whose edge is as the figure 1. 
3. As seen in figure 2, demount burner lid and burner of the cooktop and 

ensure visibility of injector. 
4. Remove injector by turning as shown in figure 3 with screwdriver and 

replace it with a new one.

Correct Incorrect Correct Correct

Main gas pipe

Gasket

Nut

Natural gas 
Connection hose

WARNING: Natural gas connection should 
be done by authorized service. 
For natural gas connection, place gasket 
in the nut at the edge of natural gas connection 
hose. To install the hose on main gas pipe, 
turn the nut. Complete the connection by 
making gas leakage control.

Figure 1 Figure 2 Figure 3
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5. After that, detach control switches of the cooktop. Make setting by 
turning the screw in the middle of gas cocks with a small screwdriver in 
the manner shown in the following picture. To adjust flow rate screw, use 
a screwdriver having suitable dimension. For LPG, turn the screw clockwise. 
For natural gas, turn the screw one time counter clockwise.  At low 
position, length of normal flame should be 6-7 mm. For the last control, 
check out whether flame is open or closed. 

Setting of your appliance may differ according to the type of gas cock used.

Ventilation Of Room
The air needed for burning is received from room air and the gases emitted 

are given directly in room. For safe operation of your product, good room 
ventilation is a precondition. If no window or room to be utilized for room 
ventilation is available, additional ventilation should be installed. However, 
room has a door opening outside, it is no needed to vent holes. 

Room size Ventilating opening

Smaller than 5 m³ min. 100 cm²

Between 5 m³ - 10 m³ min. 50 cm²

Bigger than 10 m³ no need

In basement or cellar min. 65 cm²

Figure 4 Figure 5

GB
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INTRODUCTION OF THE APPLIANCE

1
2

3

8

4 5 6 7

1211

9 10

1. Burner positions
2. Glass or metal surface
3. Control buttons
4. Small burner
5. Medium burner
6. Large burner

7. Wok burner *
8. Hotplate *
9. Coffee adaptor *
10. Wok burner adaptor *
11. Cast grill
12. Enamel grill
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Technical Features
You can operate electric cooktops by turning the button on control panel 

you want to use to the level you desire. Cooktop powers as per levels are 
given in the following table. 

Specifications Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Ø80 mm hotplate 200 W 250 W 450 W --- --- ---

Ø145 mm hotplate 250 W 750 W 1000 W --- --- ---

Ø180 mm hotplate 500 W 750 W 1500 W --- --- ---

Ø145 mm rapid hotplate 500 W 1000 W 1500 W --- --- ---

Ø180 mm rapid hotplate 850 W 1150 W 2000 W --- --- ---

Ø145 mm hotplate 95 W 155 W 250 W 400 W 750 W 1000 W

Ø180 mm hotplate 115 W 175 W 250 W 600 W 850 W 1500 W

Ø145 mm rapid hotplate 135 W 165 W 250 W 500 W 750 W 1500 W

Ø180 mm rapid hotplate 175 W 220 W 300 W 850 W 1150 W 2000 W

Supply voltage 220-240 V 50/60 Hz.

Injector, gas flow and power table

Burner 
Specifications

G20,20 mbar
G25,25 mbar

G20,25 mbar G20,13 mbar

Gas natural Gas natural Gas natural

Wok
 burner (3,5)

Injector 1,40 mm 1,28 mm 1,60 mm

Gas flow 0,333 m³/h 0,333 m³/h 0,333 m³/h

Power 3,50 kW 3,50 kW 3,50 kW

Wok
 burner (2,5)

Injector 1,15 mm 1,06 mm 1,35 mm

Gas flow 0,243 m³/h 0,243 m³/h 0,243 m³/h

Power 2,50 kW 2,50 kW 2,50 kW

Rapid 
burner

Injector 1,15 mm 1,10 mm 1,45 mm

Gas flow 0,276 m³/h 0,276 m³/h 0,276 m³/h

Power 2,90 kW 2,90 kW 2,90 kW

Semi-Rapid 
burner

Injector 0,97 mm 0,92 mm 1,10 mm

Gas flow 0,162 m³/h 0,162 m³/h 0,162 m³/h

Power 1,70 kW 1,70 kW 1,70 kW

Auxiliary 
burner

Injector 0,72 mm 0,70 mm 0,85 mm

Gas flow 0,96 m³/h 0,96 m³/h 0,96 m³/h

Power 0,95 kW 0,95 kW 0,95 kW

GB
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Burner 
Specifications

G30,28-30 mbar
G31,37 mbar

G30,50 mbar G30,37 mbar 

LPG LPG LPG

Wok
 burner (3,5)

Injector 0,96 mm 0,76 mm 0,96 mm

Gas flow 254 g/h 254 g/h 254 g/h

Power 3,50 kW 3,50 kW 3,50 kW

Wok
 burner (2,5)

Injector 0,82 mm 0,73 mm 0,78 mm

Gas flow 182 g/h 182 g/h 182 g/h

Power 2,50 kW 2,50 kW 2,50 kW

Rapid 
burner

Injector 0,85 mm 0,75 mm 0,85 mm

Gas flow 211 g/h 211 g/h 211 g/h

Power 2,90 kW 2,90 kW 2,90 kW

Semi-Rapid 
burner

Injector 0,65 mm 0,60 mm 0,65 mm

Gas flow 124 g/h 124 g/h 124 g/h

Power 1,70 kW 1,70 kW 1,70 kW

Auxiliary 
burner

Injector 0,50 mm 0,43 mm 0,50 mm

Gas flow 69 g/h 69 g/h 69 g/h

Power 0,95 kW 0,95 kW 0,95 kW

WARNING: Diameter values written on the injector are specified without 
a comma. For example; The diameter of 1,70 mm is specified as 170 on 
the injector.

WARNING: For the modification to be done by authorized service, this 
table should be considered. Manufacturer may not be held responsible for 
any problems rising because of any faulty modification.

WARNING: In order to increase the product quality, the technical 
specifications may be changed without prior notice.

WARNING: The values provided with the appliance or its accompanying 
documents are laboratory readings in accordance with the respective 
standards. These values may differ depending on the use and ambient 
conditions.
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INSTALLATION OF COOKTOP
Check if the electrical installation is proper to bring the appliance in 

operating condition. If electricity installation is not suitable, call an 
electrician and plumber to arrange the utilities as necessary. Manufacturer 
shall not be held responsible for damages caused by operations 
performed by unauthorized persons.

WARNING: It is customer’s responsibility to prepare the location the 
product shall be placed on and also to have the electrical installation 
prepared.

WARNING: The rules in local standards about electrical installations 
shall be followed during product installation.

WARNING: Check for any damage on the appliance before installing it. 
Do not have the product installed if it is damaged. Damaged products 
cause a risk for your safety.

Correct Place For Installation

Product is designed in 
accordance with the 
kitchen counters supplied 
from market. A safe 
distance should be left 
between the product and 
kitchen walls and furniture. 
If hood/aspirator will be 
installed over your appliance, 
obey to the recommendation 
of hood / aspirator 
manufacturer for assembly 
height. (min. 65 cm)
The gap that cooktop is to 
be placed on the counter 
should be cut in line with 
cooktop installation dimen-
sions. 

For installation of the product, the rules specified in local standards 
related to electricity should be complied.

65
0 

m
m

 m
in

.
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Installation
1. Detach the burners, burner hoods and grills from the product.
2. Turn the cooktop down and place on smooth ground.
3. In order to prevent entrance of foreign substances and liquids 

between cooktop and counter, apply the paste given in package to the 
sides of lower guard of counter. For corners, curl paste and increase curls 
till filling corner gaps.

4. Turn cooktop again and align with and place on counter.
5. Fasten up your cooktop on counter by using the clamp and screws 

supplied.
Installation Diagram

 

Wick
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6. When product is mounted on a drawer, if it is possible to touch lower 
side of product, this section should be separated with a wooden shelf.

7. While mounting cooktop on a closet, as shown in the figure above, in 
order to separate between closet and cooktop, a shelf should be mounted. 
If it is mounted on a built-in oven, there is no need to do that.  

8. If your cooktop will be mounted next to right or left wall, the minimum 
distance between wall and cooktop should be 50 mm.

If Built-In Oven Is Placed Under Cooktop;

1. Cooktop
2. Hose
3. Oven

Gas pipe should be affixed in a way not to touch the oven below, sharp 
edges and corners, not to be pulled in a manner to be twisted and strained. 
Make gas connection from right part of the cooktop, fasten  the hose by 
use of clamp. 

min. 30 mm

1
2

3

GB
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Counter Cut-Off Dimensions
Pay attention to the drawings and dimensions given below while making 

cooktop installation and adjusting counter cutting sizes.

Cooktop Of 30 cm

300 mm
520 mm

490 mm270 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 45 cm

520 mm

490 mm

440 mm

410 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 60 cm

520 mm

490 mm

590 mm

560 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 90 cm

520 mm

490 mm

860 mm

810 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 100 cm

400 mm

370 mm

990 mm

960 mm

min. 60 mm

min. 60 mm

Cooktop Of 70 cm

690 mm520 mm

560 mm 490 mm

min. 110 mm

min. 60 mm

min. 60 mm
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CONTROL PANEL
Cooktop Panel Visual Of 70-90 cm And 100 cm

Cooktop Panel Visual Of 60 cm

Cooktop Panel Visual Of 45 cm

Cooktop Panel Visual Of 30 cm

WARNING: The control panels above is only for illustration purposes. 
Consider the control panel on your device.

1 2 3 4 5

1. Front left burner
2. Rear left burner 
3. Wok burner
4. Rear right burner 
5. Front right burner

1. Front left burner
2. Rear left burner 
3. Rear right burner 
4. Front right burner

1 2 3 4

1. Lower left burner
2. Upper left burner
3. Right burner

1 2 3

1. Lower burner
2. Upper burner

1 2

GB
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USAGE OF YOUR COOKTOP
1. Before starting to use your cooktop, be sure burner hoods are at 

correct position. Correct placement of burner hoods are shown in the 
following figure.  

2. Gas cocks have a special locking mechanism. Therefore, to operate 
cooktop zone, press button by pushing ahead and while opening or  closing 
the cock, hold down the button.

  Closed          Fully open          Half open
3. For automatic igniting models, igniting is realized via electricity. 

Therefore, before operating appliance, be sure that appliance has electric 
connection. Igniting for these models is as follows.

4. Pay attention that cooktop grills are placed on cooktop table completely. 
In case of failure about this matter can cause pouring of  the materials to 
be put on that. 

5. For the models having gas putting out safety, following realizing ignition 
procedure according to the guidelines above, wait for 5-10 seconds by 
pushing button ahead without keeping your hands off. Safety mechanism 
will step in this duration and ensures operation of  the cooktop. With regard 
to gas putting out appliance, gas cock cuts the gas going to cooktop zone 
in case of putting out of cooktop flame due to any reason.

Figure 6 Figure 7

Cooktop cock is 
at closed 
position.

To ignite cooktop, 
firstly press the 
button towards 

ahead.

While holding 
down the button, 
lighter steps in 
and starts to 

ignition.

By turning the 
button left while 

holding down, you 
can provide ignition 
at flame length you 

want.
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7. While using coffee pot apparatus supplied along with the cooktop, be 
sure that foots of apparatus are placed on cooktop grill exactly and remain 
on cooktop zone in centred way. Use the apparatus only on small burner.  

8. While utilizing gas cooktops, use saucepan, placed on cooktop surface 
as far as possible. Thanks to that, you can save energy. In the following 
table, cooking pot diameters recommended to be used as per burners are 
given. Characteristic of Wok cooktop zone is to cook quickly. 

9. Ensure that the grates are fully seated on the cooktop plate. If the 
grate is not properly seated, this may cause spillage of materials placed 
on it.

10. Place the pots and pans so that their handles are not placed above 
the hobs to prevent heating of the handles.

11. Place suitable amount of food to the pots and pans. Thus, you may 
prevent overflowing of meals and avoid unnecessary cleaning.

12. The size of the container and the gas flame shall match each other. 
Set gas flames so that they do not extend further than the base of the 
container.

13. Do not use containers that are unstable and that may be easily 
tipped over on the cooktop.

14. Do not put empty pots and pans on the hobs with their flames on.
15. Always turn off the hobs after each use.
16. Do not put containers that may be affected by heat on the product.
17. Do not operate the hobs without any pots and pans placed on them.
18. Do not place the lids of the pots and pans on the hobs.
19. When you want to put the pot on another hob, take the pot up and 

place it again instead of sliding it.
20. Keep the lid of container you use for heating oil open.
21. Do not put oil with a volume more than one third of the pan. Do not 

leave the oil unattended when the oil is being heated. Extremely hot oils 
may cause fire.

FFD 6. Flame cut-off safety device (FFD) *; operates instantly 
when safety mechanism activates due to overflown 
liquid over upper hobs.

GB
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Wok Burner *
As it possesses double ring flame system, it gives 
homogenous heat distribution at the bottom of 
cooking pot at high temperature. It is ideal for short 
term and high temperature cooking. When you want 
to use regular cooking pot on wok burner, it is 
necessary that you remove wok cooking pot carrier 
from cooktop.

Pot Sizes
Recommended pot diameters to be used are provided in the following tables.

Glass hobs
30 cm 
hobs

45 cm 
hobs

60 cm 
hand control

60 cm 
control front

70 cm 
control front

90 cm 
control front

Small burner 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm

Middle burner --- 18-20 cm 18-20 cm 18-20 cm 18-20 cm 18-22 cm

Big burner 18-24 cm 22-24 cm 22-24 cm 22-24 cm 22-24 cm 22-26 cm

Wok burner 24-26 cm --- 24-26 cm 24-26 cm 24-26 cm 26-30 cm

Metal hobs
30 cm 
hobs

45 cm 
hobs

60 cm 
hand control

60 cm 
control front

70 cm 
control front

90 cm 
control front

Small burner 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm 12-18 cm

Middle burner --- 18-20 cm 18-20 cm 18-20 cm 18-20 cm 18-22 cm

Big burner 18-22 cm 22-24 cm 22-26 cm 22-24 cm 22-24 cm 22-26 cm

Wok burner 24-26 cm 24-26 cm 24-26 cm 24-26 cm 24-26 cm 26-32 cm

WARNING: Cooking pot to be used with products should have minimum 
120 mm diameter. 

Splashes and 
overflow may 

cause damage 
to the cooktop 
surface and 

fire. 

Use pots and 
pans with flat 
bases only.

If the diameter 
of the pot is 
smaller than 
the diameter 
of the hob, 

thisshall waste 
energy. 

Do not use 
containers with 

convex or 
concave bases.
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MAINTENANCE AND CLEANING
Before starting to maintenance or cleaning, firstly unplug the plug  

supplying electricity to cooktop and turn down gas valve. If cooktop is 
hot, wait for cooling down. 

1. For the purpose that your cooktop has long and economic life, regular 
cleaning and maintenance should be performed on your cooktop.  

2. Do not clean your cooktop with scratching tools such as bristle brush, 
wire wool or knife. Do not use abrasive, scratching, acid materials or 
detergent. 

3. Following mopping parts of your cooktop with soapy cloth, rinse it, 
later rinse well with a soft cloth. 

4. Clean glass surfaces with special glass cleaning substances. As 
scratching of glass surfaces leads to breaking, while cleaning glass 
surfaces, do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers.

5. Do not clean your cooktop with steamy cleaners.

6. Clean channels and lids of cooktop zones with soapy water and clean 
gas channels with a brush.

7. In the course of cleaning your cooktop, never use flammable materials 
such as acid, thinner and gas. 

8. Do not wash plastic and aluminium parts of your cooktop in dishwasher.

9. Clean vinegar, lemon, salt, coke and similar acid and alkaline 
containing substances poured on your cooktop immediately.  

10. In time, cooktop buttons turns hard or never turn any more, in such 
circumstances, it may be necessary that buttons are changed. The change 
should only be done by authorized service. 

GB



29

TROUBLESHOOTING
You may solve the problems you may encounter with your product by 

checking the following points before calling the technical service. 
Check Points
In case you experience a problem about the cooker, first check the table 

below and try out the suggestions.

Problem Possible cause Remedy

No Ignition.

No sparks. Check power supply.

Cooker cover is not fitted properly. Fit the cover properly.

Gas supply is closed. Fully open gas supply.

Not Proper Ignition.

Gas supply not fully open. Fully open gas supply.

Cooker cover is not fitted properly. Fit the cover properly.

Ignition plug is clogged with foreign 
materials.

Wipe off foreign materials with a cloth.

Hobs are wet. Carefully dry the hobs.

Flame spreader holes are clogged. Clean the flame spreader.

Noise coming when burning 
or during ignition.

Cooker cover is not fitted properly. Fit the cover properly.

Flame turns off during 
operation.

Flame observer device is clogged by 
foreign material.

Clean flame observer device.

Overflow food turns off the flame.
Switch off the hob. Wait for one minute 
and ignite again. 

A strong air flow turns off the flame.

Please check related hob and check 
the cooking area for air flows, for 
example, from an open window. Wait 
for one minute and ignite again.

Yellow flame. 
Flame spreader holes are clogged. Clean the flame spreader.

Different gas is being used. Check the gas being used.

Unstable flame. Cooker cover is not fitted properly. Fit the cover properly.

Gas odour.
Hob spout left open. Check if any hob spouts are left open.

Leakage from connection of gas cylinder 
to cooker.

Make sure connections are leak-proof.

Lighter not operating.

Tips or body of ignition plugs are 
clogged.

Clean tips or body of ignition plugs of 
gas burners.

Gas burner pipes are clogged. Clean gas burner pipes.
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HANDLING RULES
1. Carry out the movement and transportation in the original packaging.
2. Pay maximum attention to the appliance while loading/unloading and 

handling.
3. Make sure that the packaging is securely closed during handling and 

transportation.
4. Protect from external factors (such as humidity, water, etc.) that may 

damage the packaging.
5. Be careful not to damage the appliance due to bumps, crashes, drops, 

etc. while handling and transporting and not to break or deform it during 
operation.

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL

Dispose of packaging in an environmentally-friendly 
manner.
This appliance is labelled in accordance with European 
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and 
electronic appliances (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE). The guideline determines the frame 
work for the return and recycling of used appliances as 
applicable throughout to the EU.

PACKAGE INFORMATION
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable 

materials in accordance with our National Environment Regulations. 
Do not dispose of the packaging materials together with the domestic 
or other wastes. Take them to the packaging material collection points                
designated by the local authorities.

GB



כללי שינוע
1. הזזה והובלה של המוצר צריכות להתבצע כשהוא ארוז באריזה המקורית.

2. השגח היטב על המכשיר בזמן ההעמסה/פריקה והשינוע.
3 ודא שהאריזה סגורה היטב במהלך השינוע וההובלה.

4. הגן על המכשיר מפני גורמים חיצוניים )למשל לחות או מים( שעשויים להסב נזק 
לאריזה.

5. היזהר מפני פגיעה במכשיר כתוצאה מקפיצה, מעיכה, הפלה וכו' בזמן השינוע 
וההובלה, והיזהר שלא לשבור או לעוות אותו בזמן הפעולה.

השלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה
השלך לאשפה חומרי אריזה באופן ידידותי לסביבה.

 EU/2012/19 האירופית  להנחיה  בהתאם  מתויג  זה  מכשיר 
המתייחסת למכשירים חשמליים ואלקטרוניים )פסולת של מכשירים 
קובעת את המסגרת  WEEE(. ההוראה   - ואלקטרוניים  חשמליים 
בכל  החלה  כמסגרת  משומשים  מכשירים  של  ומיחזור  להחזרה 

מדינות האיחוד האירופי.

מידע על אריזות
חומרי אריזה של המוצר מיוצרים מחומרים הניתנים למחזור בהתאם לתקנות הלאומיות 
לאיכות הסביבה שלנו. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית או אחרת. 

קח אותם לנקודות איסוף לחומרי אריזה שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.
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פתרון בעיות
אתה יכול לטפל בבעיות שעלולות להיווצר במוצר באמצעות בדיקת הנקודות הבאות 

לפני הזמנת שירות טכני. 
נקודות לבדיקה

 במקרה שאתה חווה בעיה עם הכיריים, בדוק תחילה את הטבלה להלן ונסה לפעול 
על פי ההצעות.

פתרון גורם אפשרי בעיה

בדוק את אספקת החשמל. אין מצת.

התאם את המכסה כהלכה.אין הצתה. מכסה הכיריים אינו מתאים כהלכה.

פתח את אספקת הגז במלואה. אספקת הגז סגורה.

פתח את אספקת הגז במלואה. אספקת הגז אינה פתוחה במלואה.

אין הצתה תקינה.

התאם את המכסה כהלכה. מכסה הכיריים אינו מתאים כהלכה.

הזרים  החומרים  את  נגב 
באמצעות מטלית. מצת ההצתה סתום בגלל חומרים זרים.

ייבש בזהירות את הכיריים. הכיריים רטובים.

נקה את מפריד הלהבה. החורים המפרידים את הלהבה סתומים.

התאם את המכסה כהלכה. מכסה הכיריים אינו מתאים כהלכה. יש רעש כאשר הלהבה דולקת או במהלך ההצתה.

נקה את התקן בקרת הלהבה.  התקן הבקרה של הלהבה סתום על ידי חומר זר.

הלהבות נכבות במהלך ההפעלה.

דקה  המתן  הכיריים.  את  כבה 
אחת ונסה להצית שוב. מזון שגלש על הלהבה כיבה אותה.

אנא בדוק את הכיריים הקשורים 
האוויר  זרמי  את  ובדוק  אליה 
מחלון  למשל,  הבישול,  באזור 
ונסה  אחת  דקה  המתן  פתוח. 

להצית שוב.

מהלהבה יוצא זרם אוויר חזק.

נקה את מפריד הלהבה. החורים המפרידים את הלהבה סתומים.
להבה צהובה. 

בדוק את הגז שנעשה בו שימוש. נעשה שימוש בגז אחר.

התאם את המכסה כהלכה. מכסה הכיריים אינו מתאים כהלכה. להבה לא יציבה.

בדוק אם ישנן זרבוביות פתוחות 
בכיריים. זרבובית הכיריים נשארה פתוחה.

ריח הגז.
מפני  מוגנים  שהחיבורים  ודא 

דליפות. דליפה מחיבור צילינדר הגז לכיריים.

נקה את קצות מצתי ההצתה  
או את גוף מצתי ההצתה של 

מבערי הגז. 

ההצתה  מצתי  גוף  או  ההצתה  מצתי  קצות 
סתומים. המצת אינו פועל.

נקה את צינורות מבער הגז. צינורות מבער הגז סתומים.
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אחזקה וניקיון
לפני תחילת אחזקה או ניקיון, יש לנתק את תקע אספקת החשמל לכיריים ולסגור את 

ברז הגז. אם הכיריים חמות, המתן עד שיתקררו. 
1. כדי לשמור על אורך חיי הכיריים, יש להקפיד על ניקיון ואחזקה סדירים.  

2. אל תנקה את הכיריים עם מכשירים שורטים כגון מברשת זיפים, צמר פלדה או 
סכין. אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, מגרדים או חומציים. 

3. לאחר ניקוי חלקי הכיריים בסמרטוט ספוג בסבון שטוף אותם, ואחר כך יבש היטב 
עם סמרטוט רך. 

4. נקה את משטחי הזכוכית עם חומרים מיוחדים לניקוי זכוכית. מכיוון ששריטת משש
טחי זכוכית מובילה לשבר, אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או במגרדי מתכת חדים.

5. אל תנקה את הכיריים במכשירי ניקוי בקיטור.
6. נקה את המבערים והכיפות של הכיריים במים עם סבון ונקה את חרירי הגז עם 

מברשת. 
7. בעת ניקוי הכיריים, לעולם אל תשתמש בחומרים דליקים כגון חומצה, מדלל ובנזין. 

8. אל תשטוף את חלקי הפלסטיק והאלומיניום של הכיריים במדיח כלים.
9. נקה מייד חומץ, לימון, מלח, קולה וחומרים חומציים או בסיסיים אחרים שנשפכו 

על הכיריים.  
או להסתובב  עלולים להפסיק להסתובב  במשך הזמן הכפתורים של הכיריים   .10
צריכה  ההחלפה  הכפתורים.  את  להחליף  צורך  שיהיה  ייתכן  אלה,  בנסיבות  בקושי. 

להתבצע אך ורק על ידי שירות מורשה.

26



25

מבער לווק

מכיוון שלמבער זה יש שתי להבות עגולות, הוא יוצר פיזור 
חום אחיד בתחתית כלי הבישול, בטמפרטורה גבוהה.  הוא 
כאשר  גבוהה.   ובטמפרטורה  קצר  לזמן  לחימום  אידאלי 
ברצונך להשתמש בסיר רגיל על המבער לווק, עליך להסיר 

את המתאם לווק מהכיריים.

גודלי סירים
קוטרי הסירים המומלצים לשימוש מפורטים בטבלאות להלן.

 ס"מ 90  מול 
שליטה

 ס"מ 70 מול
שליטה

 ס"מ 60 מול
שליטה

 ס"מ 60
שליטה ביד

ס"מ 45 
תנור 

ס"מ 30 
תנור  כיריים זכוכית

12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס מבער קטן

18-22 מ"ס 18-20 מ"ס 18-20 מ"ס 18-20 מ"ס 18-20 מ"ס --- מבער בינוני

22-26 מ"ס 22-24 מ"ס 22-24 מ"ס 22-24 מ"ס 22-24 מ"ס 18-24 מ"ס מבער גדול

26-30 מ"ס 24-26 מ"ס 24-26 מ"ס 24-26 מ"ס --- 24-26 מ"ס מבער לווק

 ס"מ 90  מול 
שליטה

 ס"מ 70 מול
שליטה

 ס"מ 60 מול
שליטה

 ס"מ 60
שליטה ביד

ס"מ 45
תנור 

ס"מ 30 
תנור  תכתמ ירונת

12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס 12-18 מ"ס מבער קטן

18-22 מ"ס 18-20 מ"ס 18-20 מ"ס 18-20 מ"ס 18-20 מ"ס --- מבער בינוני

22-26 מ"ס 22-24 מ"ס 22-24 מ"ס 22-26 מ"ס 22-24 מ"ס 18-22 מ"ס מבער גדול

26-32 מ"ס 24-26 מ"ס 24-26 מ"ס 24-26 מ"ס 24-26 מ"ס 24-26 מ"ס מבער לווק

 אזהרה: אין להשתמש בסיר בישול שקוטרו קטן מ-120 מ"מ.

 נתזים וגלישת
 נוזלים עלולים
 לגרום נזק לפני

 השטח של הכיריים
  ולשריפה

 יש להשתמש
 בסירים ובמחבתות
 בעלי בסיס שטוח

בלבד

 אם קוטר הסיר קטן
 מקוטר הלהבה,

 הדבר יגרום לבזבוז
 של אנרגיה

 אין להשתמש בכלי
 בישול בעלי בסיס

קמור או קעור
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וודא שרגלי  הכיריים,  עם  ביחד  לך  קפה שסופקה  לקנקן  בחצובה  שימוש  בעת   .7
החצובה מונחות במדויק על רשת הכיריים, ונשארות ממורכזות. השתמש בחצובה רק 

על המבער הקטן.  
8. בעת שימוש בסיר קטן על כיריים גז, הנח אותו רחוק ככל האפשר. כך תוכל לחסוך 
אנרגיה. הטבלה הבאה מציגה את גודל הסיר המומלץ עבור המבערים השונים. התכונה 

המאפיינת את אזור הווק של הכיריים היא בישול מהיר.
9. ודא שהסורגים מונחים כהלכה על משטח הכיריים. אם הסורג אינו מונח כהלכה, 

הדבר עלול לגרום לחומרים המונחים עליו להישפך.
10. הנח את הסירים והמחבתות בצורה כזאת שהם אינם מונחים מעל הכיריים כדי 

למנוע את התחממות הידיות שלהם.
11. יש להקפיד על כמות מבוקרת של מזון בסירים ובמחבתות. כך ניתן למנוע את 

גלישת המזון החוצה ולהימנע מניקוי שאינו הכרחי.
12. גודל כלי הבישול ולהבת הגז צריכים להתאים זה לזה. ודא שלהבות הגז אינן 

חורגות מבסיס כלי הבישול.
13. אין להשתמש בכלי בישול שאינם יציבים ושעלולים ליפול בקלות מהכיריים.

14.  אין להניח סירים ומחבתות ריקים על הכיריים כאשר הלהבות דולקות.
15. יש לכבות את הכיריים לאחר כל שימוש.

16. אין להניח כלי בישול שעלולים להיות מושפעים כתוצאה מחום.
17. אין להפעיל את הכיריים מבלי להניח עליהן סירים ומחבתות.

18. אין להניח את מכסי הסירים והמחבתות על הכיריים.
אותו  והנח  הסיר  להבה אחרת, הרם את  על  הסיר  להניח את  ברצונך  כאשר   .19

בלהבה החדשה במקום להחליק אותו אליה.
20. בעת חימום שמן, אין להשתמש במכסה כלי הבישול.

21. אאין להשתמש בכמות שמן העולה על יותר משליש גובה המחבת. אין לעזוב את 
השמן ללא השגחה בעת החימום שלו. שמן רותח בטמפרטורות קיצוניות עלול לגרום 

לשריפה.

FFD 6. התקן בטיחות לכיבוי הלהבה )FFD( * :נכנס לפעולה 
על  נוזל  גלישת  עקב  מופעל  הבטיחות  מנגנון  כאשר  מיד 

הכיריים העליונות.



שימוש בכיריים
היטב במקומן.  יושבות  וודא שכיפות המבערים  בכיריים,  לפני תחילת השימוש   .1

המיקום הנכון של כיפת מבער מוצג בתמונה הבאה.  

2. לברזי הגז יש מנגנון נעילה מיוחד. לכן, כדי להפעיל את הכיריים, לחץ על הכפתור 
על ידי דחיפתו פנימה, והמשך להחזיק אותו לחוץ תוך כדי פתיחת או סגירת הברז.

  סגור       פתוח לגמרי        חצי פתוח
3. בדגמים עם הצתה אוטומטית, ההצתה היא חשמלית. לכן, לפני הפעלת הכיריים, 

ודא שהמכשיר מחובר לחשמל. ההצתה בדגמים אלה מתבצעת כמפורט בהמשך.

4. ודא שהרשתות של הכיריים מורכבות היטב על משטח הכיריים. אחרת, זה עלול 
לגרום לשפיכת חומרים שיונחו על הרשתות. 

5. בדגמים המצוידים במנגנון בטיחות לניתוק גז, לאחר ביצוע נוהל ההצתה בהתאם 
להוראות דלעיל, המתן 10-5 שניות תוך לחיצת הכפתור פנימה. מנגנון הבטיחות ייכנס 
לפעולה בשלב זה ויוודא שהכיריים יפעלו. בהקשר למנגנון ניתוק הגז, ברז הגז מנתק 

את אספקת הגז לאזור הכיריים במקרה של כיבוי הלהבה בכיריים מסיבה כלשהי.

דמות 7 דמות 6

ברז כיריים 
במצב סגור.

להצתת הכיריים, 
לחץ תחילה על 
הכפתור פנימה.

כאשר הכפתור 
לחוץ, המצת נכנס 
לפעולה ומתחיל 

את ההצתה.

על ידי סיבוב 
הכפתור עזבו תוך 
כדי לחיצתו, אתה 
יכול לשלוט באורך 

הלהבה.
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לוחות בקרה
בחורב םייריכ לש הלעפהה לנאפ 90-70 מ"ס ו 100 מ"ס 

בחורב םייריכ לש הלעפהה לנאפ 60 מ"ס

בחורב םייריכ לש הל5עפהה לנאפ 45 מ"ס

בחורב םייריכ לש הלעפהה לנאפ 30 מ"ס

 אזהרה: לוח הבקרה המופיע למעלה מובא לצורכי המחשה בלבד. הכר את לוח
הבקרה של המכשיר שלך

1 2 3 4 5

1. מבער קדמי שמאלי
2. מבער אחורי שמאלי 

3. מבער לווק
4. מבער אחורי ימני 
5. מבער קדמי ימני

1. מבער קדמי שמאלי
2. מבער אחורי שמאלי 

3. מבער אחורי ימני 
4. מבער קדמי ימני

1 2 3 4

1. מבער תחתון שמאלי
2. מבער עליון שמאלי

3. מבער ימני

1 2 3

1. מבער תחתון
2. מבער עליון

1 2

22



קפלדה ךותיח ידממ
שים לב לציורים ולמידות להלן בעת התקנת הכיריים והתאמת גודל החיתוך בשיש.

כיריים ברוחב 30 ס"מ

300 מ"מ
520 מ"מ

270 מ"מ490 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

כיריים ברוחב 45 ס"מ

520 מ"מ

490 מ"מ

440 מ"מ

410 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

כיריים ברוחב 60 ס"מ

520 מ"מ

490 מ"מ

590 מ"מ

560 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

כיריים ברוחב 90 ס"מ

520 מ"מ

490 מ"מ

860 מ"מ

810 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

כיריים ברוחב 100 ס"מ

400 מ"מ

370 מ"מ

990 מ"מ

960 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

כיריים ברוחב 70 ס"מ

520 מ"מ690 מ"מ

560 מ"מ 490 מ"מ

לפחות 110 מ"מ

לפחות 60 מ"מ

לפחות 60 מ"מ
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6. אם הכיריים מורכבות על מגירה, כך שניתן לגעת בחלק התחתון של כיריים, יש 
ליצור הפרדה באמצעות מדף מעץ.

7. אם הכיריים מורכבות על ארון, כמוצג בתמונה למעלה, יש להרכיב מדף כדי להש
פריד בין הארון לבין הכיריים. אם הן מורכבות על תנור אפייה בילט-אין, אזי אין צורך 

במדף.
8. אם הכיריים יורכבו בסמוך לקיר מימין או משמאל, אזי המרחק המזערי בין הקיר 

לכיריים צריך להיות 50 מ"מ.
אם יש תנור בילט-אין מתחת לכיריים;

1. כיריים
2. צינור

3. תנור אפייה

צינור הגז צריך להיות מחובר כך שלא ייגע בתנור שמתחתיו, או בפינות וקצוות חדים, 
ואסוך למשוך אותו באופן שיגרום לו להתפתל ולהימתח. בצע את חיבור הגז מצד ימין 

של הכיריים, והדק את הצינור באמצעות תפס. 

לפחות 30 מילימטר

1
2

3
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התקנה
1. הסר את המבערים, כיפות המבערים והרשתות מהמכשיר.  

2. הפוך את הכיריים והנח אותן על משטח חלק.
3. כדי למנוע כניסת חומרים זרים ונוזלים בין הכיריים לבין השיש, יישם את הסרט 
המצורף כמתואר בתמונה. באזורי הפינות, סלסל את הסרט עד למילוי המרווחים בפינה.

4. הפוך את הכיריים והנח אותן במקומן על השיש.
5. הדק את הכיריים על השיש בעזרת אביזרי החיבור והברגים שסופקו לך. 

תרשים התקנה

 

סרט איטום
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התקנת הכיריים
על מנת להפעיל את המתקן. אם ההתקנה  בדוק אם ההתקנה החשמלית תקינה 

שהחשמלית אינה נכונה, יש לקרוא לחשמלאי ולשרברב כדי לבצע את ההתאמות הנד
רשות. היצרן אינו נושא באחריות עבור נזקים שנגרמו על ידי הפעלות שבוצעו על ידי 

אנשים שאינם מוסמכים.
אזהרה: באחריות הלקוח להכין את המיקום שבו יונח המוצר וגם להכין את ההתקנה 

החשמלית.
אזהרה: יש לפעול על פי הכללים של התקנים המקומיים בנוגע להתקנות החשמליות 

במהלך התקנת המוצר.
 אזהרה: בדוק אם יש נזק למתקן לפני התקנתו. אין להתקין את המוצר אם קיים בו

נזק. מוצרים פגומים עלולים לסכן את בטיחותך
המקום הנכון להתקנה

שיתאים  כך  תוכנן  המוצר 
למשטחים העליונים של מטבחים 
על  לשמור  יש  בשוק.  הקיימים 
לבין  המכשיר  בין  בטוח  מרחק 
קירות המטבח וארונות המטבח. 

אדים  קולט  להתקין  בכוונתך  אם 
מעל המכשיר, הקפד על הוראות 
לגובה  בקשר  האדים  קולט  יצרן 

ההרכבה. )לפחות 65 ס"מ(
הרכבת  לצורך  בשיש  החיתוך 
בהתאם  להיות  צריך  הכיריים 
של  ההרכבה  ולהוראות  למידות 

הכיריים. 
לציית  יש  הכיריים  הרכבת  בעת 
במקום  החלות  החשמל  לתקנות 

ההתקנה.

ות
פח

 ל
"מ

 מ
65

0
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G30, 37 מילי-בר G30, 50 מילי-בר G30,28-30  מילי-בר
G31, 37 מילי-בר מבער 

מפרטים
גז בישול גז בישול גז בישול

mm 0,96 mm 0,76 mm 0,96 מזרק

צורב ווק
)3,5(g/h 254 g/h 254 g/h 254 ספיקת גז

kW 3,50 kW 3,50 kW 3,50 הספק

mm 0,78 mm 0,73 mm 0,82 מזרק

צורב ווק
)2,5(g/h 182 g/h 182 g/h 182 ספיקת גז

kW 2,50 kW 2,50 kW 2,50 הספק

mm 0,85 mm 0,75 mm 0,85 מזרק

מהיר 
g/hמבער 211 g/h 211 g/h 211 ספיקת גז

kW 2,90 kW 2,90 kW 2,90 הספק

mm 0,65 mm 0,60 mm 0,65 מזרק

חצי-מהיר 
g/hמבער 124 g/h 124 g/h 124 ספיקת גז

kW 1,70 kW 1,70 kW 1,70 הספק

mm 0,50 mm 0,43 mm 0,50 מזרק

עזר 
g/hמבער 69 g/h 69 g/h 69 ספיקת גז

kW 0,95 kW 0,95 kW 0,95 הספק

אזהרה: ערכי הקוטר המופיעים על גבי המזרק מצוינים ללא פסיקים. למשל, הקוטר 
של 1.70 מ"מ מצוין על המזרק בתור 170.

אזהרה: כדי לבצע שינוי זה על ידי שירות מוסמך, יש להתייחס לטבלה זאת. היצרן 
אינו נושא באחריות עבור כל בעיה שתתעורר בשל פגם כתוצאה מהשינוי.

אזהרה: כדי להגדיל אל איכות המוצר, ייתכן שהמפרטים הטכניים ישתנו ללא הודעה 
מראש.

אזהרה: הערכים המסופקים עם המתקן או עם המסמכים המצורפים אליו הינם נתוני 
מעבדה בהתאם לתקנים המתאימים. ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם לשימוש 

ולתנאי הסביבה.
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תומח תוחלצב שומיש
 כיריים חשמליות מופעלות על ידי סיבוב הכפתור המתאים בלוח הבקרה לרמה הרצויה.

 ההספקים של הכיריים על פי הרמות מפורטים בטבלה הבאה
6 דרגה 5 דרגה 4 דרגה 3 דרגה 2 דרגה 1 דרגה מפרטים

--- --- --- 450 טאוו 250 טאוו  200 טאוו 80 מ«מ פלטה חשמלית

--- --- --- 1000 טאוו  750 טאוו  250 טאוו  145 מ«מ פלטה חשמלית

--- --- --- 1500 טאוו 750 טאוו 500 טאוו 180 מ«מ פלטה חשמלית

--- --- --- 1500 טאוו 1000 טאוו 500 טאוו 145 מ«מ מהיר פלטה חשמלית

--- --- --- 2000 טאוו 1150 טאוו 850 טאוו 180 מ«מ מהיר פלטה חשמלית

1000 טאוו 750 טאוו 400 טאוו 250 טאוו 155 טאוו 95 טאוו 145 מ«מ פלטה חשמלית

1500 טאוו 850 טאוו 600 טאוו 250 טאוו 175 טאוו 115 טאוו 180 מ«מ פלטה חשמלית                    

1500 טאוו 750 טאוו 500 טאוו 250 טאוו 165 טאוו 135 טאוו 145 מ«מ מהיר פלטה חשמלית                       

2000 טאוו 1150 טאוו 850 טאוו 300 טאוו 220 טאוו 175 טאוו 180 מ«מ מהיר  פלטה חשמלית                      

220-240 V 50/60 Hz. מתח אספקה

הספק, ספיקת גז, מזרק שולחן

G20,13 מילי-בר G20,25 מילי-בר G20,20  מילי-בר
G25,25 מילי-בר מבער 

מפרטים
גז טבעי גז טבעי גז טבעי

mm 1,60 mm 1,28 mm 1,40 מזרק
צורב ווק

)3,5(m³/h 0,333 m³/h 0,333 m³/h 0,333 ספיקת גז
kW 3,50 kW 3,50 kW 3,50 הספק
mm 1,35 mm 1,06 mm 1,15 מזרק

צורב ווק
)2,5(m³/h 0,243 m³/h 0,243 m³/h 0,243 ספיקת גז

kW 2,50 kW 2,50 kW 2,50 הספק
mm 1,45 mm 1,10 mm 1,15 מזרק

m³/hצורב גדול 0,276 m³/h 0,276 m³/h 0,276 ספיקת גז
kW 2,90 kW 2,90 kW 2,90 הספק
mm 1,10 mm 0,92 mm 0,97 מזרק

חצי-מהיר 
m³/hמבער 0,162 m³/h 0,162 m³/h 0,162 ספיקת גז

kW 1,70 kW 1,70 kW 1,70 הספק
mm 0,85 mm 0,70 mm 0,72 מזרק

עזר 
m³/hמבער 0,96 m³/h 0,96 m³/h 0,96 ספיקת גז

kW 0,95 kW 0,95 kW 0,95 הספק
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הכרת המכשיר

1
2

3

8

4 5 6 7

1211

9 10

15

1. מיקומי המבערים
2. משטח זכוכית או מתכת

3. כפתורי בקרה
4. מבער קטן

5. מבער בינוני
6. מבער גדול

7. מבער לווק *
8. משטח חם *

9. חצובה לקנקן קפה *
10. מתאם לווק *

11. רשת יצוקה
12. רשת אמייל
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סיבוב  ידי  על  מכן, הסר את מפסקי הבקרה מהכיריים. בצע את השינוי  לאחר   .5
הבורג במרכז ברזי הגז בעזרת מברג קטן, כמוצג בציור להלן. כדי לשנות את מצב 
בורג הספיקה, השתמש במברג מתאים. עבור גז בישול, סובב את הבורג בכיוון השעון. 
עבור גז טבעי, סובב את הבורג פעם אחת נגד כיוון השעון.  בנקודה הנמוכה, אורך 
או  בדוק האם הלהבה פתוחה  סופית,  כבקרה  מ"מ.   6-7 להיות  צריך  להבה תקינה 

סגורה. כוונון המכשיר שלך עשוי להיות שונה כתלות בסוג ברז הגז.

אוורור החדר
האוויר הנדרש לבעירה נלקח מהאוויר בחדר, והגזים הנפלטים מהבעירה נפלטים 
ישירות לחדר. אוורור טוב של החדר הוא תנאי מוקדם לפעולה בטוחה של המכשיר. 
אם אין בחדר חלון או מקום לחלון, יש צורך בהתקנת אוורור נוסף. אולם, אם יש בחדר 

דלת הנפתחת החוצה, אין צורך בפתחי אוורור. 

גודל החדר פתח אוורור

פחות מ-5 מ"ק לפחות 100 סמ"ר

בין 5 - 10 מ"ק לפחות 50 סמ"ר

יותר מ-10 מ"ק אין צורך

במרתף לפחות 65 סמ"ר

דמות 5 דמות 4
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חיבורי גז טבעי

ורק  אך  להתבצע  צריך  טבעי  לגז  חיבור  אזהרה: 
על ידי שירות מורשה. לצורך חיבור גז טבעי, הכנס 
את האטם לתוך האום בקצה של צינור החיבור לגז 
הטבעי. כדי לחבר את הצינור לצינור אספקת הגז, 
בדיקת  ידי  על  החיבור  את  סיים  האום.  את  הדק 

דליפת גז.

מעבר מגז טבעי לגז בישול, ומגז בישול לגז טבעי
1. נתק את אספקת הגז והחשמל לכיריים. אם הכיריים חמות, המתן עד שיתקררו.

2.לצורך החלפת מזרק, השתמש במברג עם ראש כמתואר דמות 1. 
ווודא שאתה  ואת המבער מהכיריים  כיפת המבער  3. כמתואר דמות 2, הסר את 

רואה את המזרק. 
4. פרק את המזרק על ידי סיבובו בעזרת מברג כמוצג דמות 3, והחלף אותו במזרק 

חדש.

צינור גז ראשי

אטם
אום

צינור חיבור גז טבעי

דמות 3דמות 2דמות 1
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חיבור גז
גז, כבה את אספקת הגז לפני התחלת הביצוע של  במקרה של התקנת  אזהרה: 

עבודה כלשהי. סכנת פיצוץ.
1. חבר את המכשיר לברז גז במרחק הקצר ביותר ובאופן שימנע כל דליפה. מטעמי 

בטיחות, אורך הצינור צריך להיות לא יותר מ-125 ס"מ ולא פחות מ-40 ס"מ.
2. בעת בדיקת דליפת גז לעולם אל תשתמש במצת, גפרור, סיגריה דולקת או חומר 

דליק אחר.
באזור  קצף  ייווצר  דליפה  של  במקרה  החיבור.  בנקודת  סבון  בבועות  השתמש   .3

המסובן.
4. אם הכיריים מיועדות להרכבה על ארון או מגירה הניתנת לפתיחה, יש להרכיב 

מתחת לכיריים פאנל להגנה מפני חום עם מיפתח של 15 מ"מ לפחות.
חיבורי גפ”מ

עבור חיבור לגז בישול )מיכל(, הרכב תפס מתכתי 
על הצינור המגיע ממיכל גז הבישול. חבר את קצה 
המכשיר  שמאחורי  הצינור  כניסת  למחבר  הצינור 
הצינור  חימום  לאחר  הסוף,  עד  דחיפתו  ידי  על 
במים רותחים. לאחר מכן, החלק את התפס לכיוון 
בעזרת  אותו  והדק  הצינור  של  האחורי  החלק 
מברג. האטם ומחבר כניסת הצינור הנדרשים עבור 

החיבור מוצגים בתמונה להלן.

SS mm 300 שים לב: הווסת המחובר למיכל גז הבישול צריך להיות מסוג
אזהרה: צינורות הגז וכבל החשמל של המכשיר צריכים לא לעבור ליד אזורים חמים, 
כגון החלק האחורי של המכשיר. יש לחבר את צינור הגז על ידי ביצוע חיבורים בזוויות 

שרחבות כדי להקטין את הסיכויים לשבר. הזזת מכשיר המחובר לגז עלולה לגרום לד
ליפת גז.

צינור גז ראשי

אטם
מחבר כניסה לצינור

תפס מתכתי

צינור חיבור גז בישול

נכון לא נכון נכון נכון
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חיבור חשמל
1. דרישות החיבור של מכשיר זה מפורטות על התג או על המכשיר.

2. יש לחבר את המכשיר לאספקת חשמל באמצעות נתיך מתאים. לפי הצורך, מומלץ 
שההתקנה תתבצע על ידי שירות מורשה. 

3. המכשיר שלך מותאם לאספקת חשמל של 220 -240  וולט ז"ח ו-50 /60 הרץ.
4. אם רשת החשמל שונה מערכים אלה, פנה לשירות המורשה שלך.

5. חיבורי חשמל למכשיר חייבים להתבצע באמצעות נתיכים בעלי הארקה מתאימה. 
אם אין נתיך נוח במקום בו ברצונך להתקין את המכשיר, פנה מייד לשירות מורשה. 
לא  לנתיכים  המכשיר  מחיבור  כתוצאה  להיגרם  שעלולים  לנזקים  אחראי  אינו  היצרן 

מוארקים.
6. התקע של המכשיר צריך להיות קרוב כדי לאפשר גישה נוחה לנתיך מוארק, ללא 

שימוש בכבל מאריך.
7. אל תאפשר לכבל החשמלי של המכשיר לגעת באזורים חמים. כמו כן, ודא שהוא 

רחוק מפינות ומקצוות חדים. 
8. אם כבל המתח ניזוק, החלפתו מותרת רק על ידי היצרן או שירות התיקונים שלו, 

או על ידי חשמלאים מוסמכים באותה רמה, כדי למנוע מצב מסוכן.
9. חיבור חשמלי שגוי עלול להזיק למכשיר. במקרה זה, האחריות על המכשיר לא 

תחול. חיבור החשמל למכשיר צריך להתבצע על ידי שירות מורשה.
דיאגרמת חיבור חשמל

דאג שהמכשיר יחובר לחשמל על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם לסכמה הבאה.

L1

220-240V~50/60Hz

H05 VV-F 3G 1.5 mm²

הארקה

אפס
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מה לעשות במקרה של זיהוי ריח של גז
1. אסור להשתמש בלהבה גלויה, ואסור לעשן.    

2. אסור להשתמש בשום מפסק חשמלי                                    
)למשל: מפסק תאורה או פעמון דלת(. 
3. אסור להשתמש בטלפון קווי או נייד.

4. יש לפתוח את הדלתות והחלונות.
5. יש לסגור את כל הברזים של מכשירים שנעשה בהם שימוש 

בגז, ואת מוני הגז.
6. יש להתקשר טלפונית למכבי האש מחוץ לבית.

7. יש לבדוק דליפות בכל הצינורות הגמישים והחיבורים שלהם. 
אם אתה עדיין מריח גז, יש לצאת מהבית ולהזהיר את השכנים.
8. אסור להיכנס לבית עד שהרשויות יכריזו כי בטוח לעשות זאת.

שימוש מיועד 
1. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי. אסור להשתמש במוצר באופן 

מסחרי.
2. מותר להשתמש במכשיר רק לצורכי בישול. אסור להשתמש 

בו למטרות אחרות, כגון חימום חדרים.
3. ליצרן אין כל אחריות על נזק הנובע משימוש לקוי.

זהו  10 שנים.  4. אורך חיי השימוש של המוצר שרכשת הוא 
פרק הזמן שבמהלכו חלקי החילוף הנחוצים לצורך הפעולה של 

מוצר זה מסופקים ע"י המפעיל.
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3. לאחר שימוש כבד במכשיר למשך תקופה ארוכה, יש לדאוג 
לאוורור נוסף. למשל, פתח חלון או בחר מהירות גבוהה יותר של 

ציוד האוורור המכני, אם קיים.
4. מותר להשתמש במכשיר זה רק במקומות מאווררים היטב, 
בהתאם לתקנות התקפות. יש לקרוא את המדריך לפני ההתקנה 

של מוצר זה או השימוש בו.
5. לפני מיקום המכשיר, ודא שתנאי רשת הגז המקומית )סוג 

הגז ולחץ הגז( עומדים בדרישות המכשיר.
6. אסור להפעיל את מנגנון ההצתה למשך יותר מ-15 שניות. 
אם המבער אינו נדלק אחרי 15 שניות, הפסק את פעולת המנגנון 
והמתן לפחות דקה אחת לפני שאתה מנסה להצית את המבער 

מחדש.
7. כל סוגי הפעולות שיש לבצע בהתקנות גז צריכות להתבצע 

ע"י אנשים מוסמכים ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים.
8. מכשיר זה מותאם לגז טבעי )NG(. אם נחוץ לך להשתמש 
לצורך  המורשה  לשירות  לפנות  עליך  אחר,  גז  סוג  עם  במוצר 

המרה.
קולט  את  שגרתי  באופן  להחליף  יש  תקינה,  פעולה  לצורך   .9
האדים, צינור הגז והתפס עפ"י המלצות היצרן ובמועדים הדרושים.
10. הגז צריך לבעור היטב במוצרי גז. הגז בוער היטב כאשר 
עלול  הגז  של  לקויה  בעירה  רציפה.  והבעירה  כחולה  הלהבה 
לגרום להיווצרות של פחמן חד-חמצני )CO(. לפחמן חד-חמצני 
יש  קטנות  לכמויות  גם  מאוד:  רעיל  גז  והוא  ריח,  או  צבע  אין 

השפעה קטלנית.
ברר עם חברת הגז המקומית את מספרי הטלפון למקרי   .11
חירום הקשורים לגז, ואת הצעדים שיש לנקוט במקרה של הבחנה 

בריח של גז.
9
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מחובר  שאליו  השקע  של  באזור  לחות  או  נוזל  שאין  ודא   .11
תקע המוצר.

12. לצורך ההתקנה נחוץ מפסק רב-קוטבי המסוגל לנתק את 
להתבצע  צריך  החשמל  מאספקת  הניתוק  החשמל.  אספקת 
חשמל  באספקת  המותקנים  משולב  נתיך  או  מפסק  באמצעות 

קבועה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
לגעת  אסור  התקע(  עם  )הכבל  החשמל  אספקת  לכבל   .13

בחלקים החמים של המכשיר.
נתק את היחידה מהחשמל בזמן התקנה, תחזוקה, ניקוי   .14

ותיקון.
.Y 15. המכשיר מצויד בכבל בעל קצה מסוג

שיאפשר  באופן  התנור  של  הזרם  מפסקי  את  למקם  יש   .16
למשתמש הקצה לגשת אליהם לאחר התקנת התנור.

המאפשרת  חשמל  לאספקת  קבועים  חיבורים  לחבר  יש   .17
מתח-יתר  מקטגוריית  מכשירים  של  במקרה  רב-קוטבי.  חיבור 
III למטה, יש לחבר את התקן הניתוק לאספקת חשמל קבועה 

בהתאם לתקנות החיווט.
כבלים  אחרת,  מהמתקן.  ההצתה  מתגי  את  להסיר  אין   .18
לגרום  עלול  הדבר  חשופים.  להישאר  עלולים  חשמליים 

להתחשמלות.
בטיחות גז

יש  בעירה.  תוצרי  לסילוק  ליחידה  מחובר  אינו  זה  מכשיר   .1
לחבר ולהתקין את המכשיר בהתאם לתקנות ההתקנה התקפות. 

יש להתחשב בתנאים הקשורים לאוורור.
2. במקרה של שימוש במכשיר לבישול בגז, מתפתחים בחדר 
מאוורר  שהמטבח  ודא  כל,  ראשית  בעירה.  ותוצרי  חום  לחות, 
היטב בזמן הפעלת המכשיר ודאג לפתחי אוורור טבעיים או התקן 

ציוד אוורור מכני. 
8



בטיחות חשמל
1. חבר את תקע המכשיר לשקע מוארק המוגן ע"י נתיך שתואם 

את הערכים הנקובים בטבלה שבמפרט הטכני.
2. דאג לכך שכוונון ציוד ההארקה יתבצע בידי חשמלאי מוסמך. 
במוצר  משימוש  הנובעים  לנזקים  באחריות  תישא  לא  חברתנו 

שלא הוארק בהתאם לתקנות המקומיות. 
3. אזהרה: אם המשטח נסדק, כבה את המכשיר כדי למנוע 

סכנת התחשמלות.
4. אסור בשום אופן להתיז או לשפוך מים על המכשיר לצורך 

שטיפתו! קיימת סכנת התחשמלות.
כבל  את  למשוך  אסור  רטובות.  בידיים  בתקע  לגעת  אסור   .5
החשמל לצורך ניתוק המכשיר מהחשמל. יש לעשות זאת תמיד 

ע"י החזקת התקע.
6. יש לנתק את היחידה מהחשמל בזמן התקנה, תחזוקה, ניקוי  

ותיקון.
7. ודא שהתקע מוכנס היטב לשקע החשמל, כדי למנוע ניצוצות.
8. אם נגרם נזק לכבל אספקת החשמל )הכבל עם התקע(, יש 
לדאוג להחלפת הכבל ע"י היצרן, נציג שירות שלו או אדם בעל 

הסמכה מקבילה, כדי למנוע מצב מסוכן.
גז. הגז בוער היטב כאשר  הגז צריך לבעור היטב במוצרי   .9
עלול  הגז  של  לקויה  בעירה  רציפה.  והבעירה  כחולה  הלהבה 
לגרום להיווצרות של פחמן חד-חמצני )CO(. לפחמן חד-חמצני 
יש  קטנות  לכמויות  גם  מאוד:  רעיל  גז  והוא  ריח,  או  צבע  אין 

השפעה קטלנית.
10. אסור לנקות את המכשיר באמצעות מכשירי ניקוי בקיטור, 

משום שהדבר עלול לגרום להתחשמלות.
7

IL



29. ניתן לנתק את אספקת החשמל במהלך כל שיפוץ שנעשה 
בבית. לאחר השלמת השיפוץ, חיבור מחדש של הכיריים צריך 

להתבצע על ידי שירות מוסמך.
30. אסור להציב חפצי מתכת, כגון סכינים, מזלגות וכפיות, על 

גבי משטח המכשיר, מכיוון שכתוצאה מכך הם יתחממו.
להתקין את המכשיר מאחורי  אין  חימום-יתר,  למנוע  כדי   .31

כיסוי דקורטיבי.
32. יש לכבות את המכשיר לפני הסרת המגינים. לאחר הניקוי, 

התקן את כל המגינים בהתאם להנחיות.
33. יש להגן על נקודת חיבור הכבל.

34.זהירות: אם זכוכית הכיריים שבורה, כבה מיד כל רכיב 
חימום ונתק את המתקן ממקור החשמל, אין לגעת בפני השטח 

של המתקן ואין להשתמש במתקן
35. אסור למשתמש לשנע את התנור לבדו.

לגרום  עלול  הדבר  הגז.  מבערי  ניקוי  בעת  להיזהר  36.יש 
לפציעות גופניות.

37. מאחר והכיריים חמים במהלך הבישול או מיד לאחר הבישול, 
הדבר עלול לגרום לכוויה עקב טמפרטורה גבוהה במיוחד ואדים. 
38. במקרה שלא מכבים את הכיריים במהלך הבישול, המשתמש 

עלול לגעת בפני השטח החמים והדבר עלול לגרום לכוויות.
39. במקרה של הנחת פריטים כבדים על הכיריים, פריטים אלה 

עלולים ליפול. הדבר עלול לגרום לפציעות גופניות.
ההתקנה  לאחר  מהחשמל  המתקן  של  ניתוק  אפשר   .40

באמצעות תקע נגיש או מתג בחיווט המקובע.
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15. המכשיר לא מתאים לשימוש יחד עם שעון עצר חיצוני או 
מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.

16. המכשיר מותר לשימוש ע"י ילדים בני יותר משמונה שנים, 
פיזיים/מנטליים  מליקויים  או  שמיעה  מליקויי  הסובלים  אנשים 
תחת  נמצאים  שהם  בתנאי  זאת,  ידע.  או  ניסיון  חסרי  ואנשים 

פיקוח או מיודעים לגבי הסכנות הכרוכות בשימוש בו.
17. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

18. אסור לילדים לשחק במכשיר. רק לילדים בני יותר משמונה, 
הנמצאים תחת השגחה, מותר לנקות או לתחזק את המכשיר.

19. הרחק את המכשיר וכבל החשמל שלו מילדים בני פחות משמונה.
בעירים  חומרים  או  ניירות  בדים,  וילונות,  להרחיק  יש   .20
אסור  בו.  השימוש  התחלת  לפני  מהמכשיר  אחרים  )דליקים( 

להניח חומרים בעירים או דליקים על המכשיר או בתוכו.
21. יש לשמור את נתיבי האוויר פנויים.

הלחץ  סגורות.  וצנצנות  שימורים  קופסאות  לחמם  אסור   .22
עלול לגרום לצנצנות להתפוצץ.

23. אסור להשתמש במוצר במצבים כגון לאחר צריכת תרופות ו/או 
תחת השפעת אלכוהול, שעשויים להשפיע על כושר השיפוט שלך.

24. לאחר כל שימוש, בדוק אם המכשיר כבוי.
שימוש  תוך  מזון  בישול  של  במקרה  זהירות  לנקוט  יש   .25
ועלול  גבוהות  בטמפרטורות  מתאדה  האלכוהול  באלכוהול. 

להידלק ולגרום לאש במקרה של מגע עם משטחים חמים.
בנזק  להבחין  ניתן  אם  או  במכשיר,  תקלה  של  במקרה    .26

שנגרם לו, אל תפעיל אותו.
27. אסור להניח על המכשיר עצמים שילדים עשויים להגיע אליהם.
חומרי  את  להרחיק  יש  לילדים.  מסוכנים  האריזה  חומרי   .28

האריזה מהישג ידם של ילדים. 
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אזהרות חשובות
1. התקנה והתיקון צריכים להתבצע תמיד ע"י "שירות מורשה". 
היצרן לא ייחשב אחראי לפעולות שבוצעו ע"י אנשים לא מוסמכים.
יובטח  נא לקרוא הוראות הפעלה אלו בעיון. רק באופן זה   .2

שימוש בטוח ונכון במכשיר. 
3 . הלעפהה תויחנה יפל םייריכב שמתשהל שי.

בני פחות  ילדים  יש להרחיק ממנו  בזמן השימוש במכשיר   .4
משמונה שנים וחיות מחמד.

5. אזהרה: סכנת שריפה: אל תאחסן את החומרים על משטח 
הבישול.

במהלך  חמים  הנגישים  והחלקים  המכשיר  אזהרה:   .6
השימוש.

7. תנאי הכוונון של מכשיר זה מצוינים בתווית. )או בלוחית הנתונים(
8. החלקים הנגישים עשויים להתחמם בזמן השימוש בגריל. יש 

להרחיק ילדים קטנים.
בו  להשתמש  אסור  לבישול.  מיועד  זה  מכשיר  אזהרה:   .9

למטרות אחרות, כגון חימום חדרים.
10. אסור להשתמש במכשירי ניקוי בקיטור לצורך ניקוי המכשיר.
11. אסור בשום אופן לנסות לכבות את האש במים. פשוט נתק את 
החשמל מהמכשיר ואז כסה את הלהבה במכסה או בשמיכת כיבוי.
ניתן  לא  אם  שנים  פחות משמונה  בני  ילדים  להרחיק  יש   .12

לפקח עליהם ברציפות.
13. יש להימנע ממגע בגופי החימום.

להשגיח  יש  הבישול.  תהליך  על  להשגיח  יש  זהירות:   .14
תמיד על תהליך הבישול.
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משתמש יקר,

יענה על צרכיך באופן הטוב ביותר. הוא מיוצר במפעלים  מטרתנו היא שמוצר זה 
המודרניים שלנו בסביבת עבודה בטוחה, המבוססת על ניהול איכות כוללת.

במוצר,  שימוש  לפני  למשתמש  המדריך  את  ביסודיות  שתקרא  ממליצים  אנו  לכן, 
ותשמור אותו לצרכי עיון בעתיד.

הערה: מדריך למשתמש זה הוכן עבור יותר מדגם אחד. ייתכן שחלק מהמאפיינים 
המוזכרים במדריך אינם קיימים במכשיר שלך.

כל המכשירים שלנו מיועדים לשימוש ביתי בלבד, ולא לשימוש תעשייתי.

מוצרים המסומנים בכוכבית )*( הם אופציונליים.

."WEEE-תואם את תקנות ה"
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תוכן

אזהרות חשובות 4 
חיבור חשמל 11
חיבור גז 12
הכרת המכשיר 15
תומח תוחלצב שומיש 16 
התקנת הכיריים 18 
ממדי חיתוך הדלפק 21 
לוחות בקרה 22
שימוש בכיריים 23
אחזקה וניקיון 26
פתרון בעיות 27 
כללי שינוע 28
השלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה 28
מידע על אריזות 28
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USER MANUAL
IL
GB

Gas and electric cooktop

מדריך למשתמש

כיריים גז וחשמל
כיריים בילט-אין


