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Уважаеми Клиенти,

Нашата цел е да Ви предложим продукти с високо качество, които надхвърлят 
очакванията ви. Вашият уред е произведен в съвременни заводи и внимателно 
и подробно е тестван за качество.

Настоящото ръководство е изготвено с цел да ви помогне да използвате вашия 
уред, който се произвежда според най-новата технология, с увереност и 
максимална ефективност.

Преди да използвате уреда, прочетете ръководството внимателно, за да 
намерите основна информация за правилния и безопасен монтаж, поддръжка и 
употреба. Моля, свържете се с най-близкия упълномощен сервиз за монтаж на 
вашия продукт.

ЕО Декларация за съответствие

Този уред е предназначен да се използва за готвене само в домашни условия. 
Всяка друга употреба (например за отопление на стая) е неправилна и опасна.

Този уред е проектиран, конструиран и пуснат на пазара в съответствие с:

• Изискванията за безопасност на Директива за газовите уреди 

2009/142/ЕО;

• Изискванията за безопасност на Директива за съоръжения за ниско 

напрежение 2006/95/ЕО;

• Изискванията за безопасност на Директива за 

електромагнитна•съвместимост 2004/108/ЕО;

• Изискванията на Директива 93/68/ЕО.



1

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
3. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

3.1 Монтаж на продукта
3.2 Газова връзка
3.3 Електрическа връзка и безопасност
3.4 Превключване на газ

4. УПОТРЕБА НА ВАШИЯ ПРОДУКТ
4.1 Използване на газовите горелки
4.2 Използване на нагревателните плочи
4.3 Аксесоари

5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
5.1 Почистване
5.2 Поддръжка

6. ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
6.1 Основно отстраняване на проблеми, преди да се свържете със сервиз
6.2 Информация, свързана с транспорта

Забележете: Всички стойности в ръководството са схематични



2

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Газов котлон

* Външният вид на вашите котлони може да се различава от модела, показан по-горе, поради 
неговата конфигурация.
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Описания:

1.Стойка за съд
2. Чашка на горелката
3. Тяло на горелката
4. Копче за управление
5. Газови горелки
6. Долен капак
7. Уок горелки
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3. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

        Произведена от части материали с най-добро качество, тази съвременна, функционална 
и практична печка ще удовлетвори всички ваши нужди. Непременно трябва да прочетете 
това ръководство, така че да нямате проблем в бъдеще и да получавате задоволителни 
резултати. Следват необходими правила за правилните процеси при монтаж и 
обслужване. Те трябва да бъдат внимателно прочетени от техника, който ще монтира 
уреда.

          Важно: Този уред трябва да бъде инсталиран от квалифицирани лица, съгласно 
инструкциите на производителя за монтаж, местните разпоредби за строителство, 
наредбите на органите за контрол на газа и инструкциите за електрическо окабеляване.

       3.1. Средата, в която ще се монтира уреда

•    Вашият уред трябва да се инсталира и използва на място, където винаги има добра 
вентилация.

•    Докато работи, този уред се нуждае от 2 m3 въздуха на kw мощност.

•   Необходимо е да има естествена вентилация, която да отвежда газта навън. Основният 
поток въздух, трябва директно да идва през въздушните отвори, които ще бъдат 
направени в стените и ще извеждат директно навън.

!

•    За циркулацията на свеж въздух, тези въздушни отвори трябва да имат най-малко 
2ефективното напречното сечение от 100 cm  (може да се отворят един или повече 

въздушни отвори). Този отвор (или отвори) трябва да се направи, така че да не бъде 
блокиран. Те трябва да се поставят близо до дъното и на срещуположната страна, от която 
излизат изгорелите газове. Ако изглежда, не е възможно да се осигури тази вентилация на 
мястото, където уредът е монтиран, необходимият въздух може да се получава и чрез 
съседната стая, при условие, че това място не е спалня или не е опасно място. В този 
случай, в „съседната стая“ трябва също да се осигури необходимата вентилация.

Отвеждане на изгорели газове

Уредите за готвене, които работят с газ, изхвърлят изгорените газови отпадъци директно 
навън или чрез абсорбатори, които са свързани към комин, който се отваря директно навън. 
Ако изглежда, че не е възможно да се инсталира аспиратор на готварската печка, 
задължително трябва да се монтира електрически вентилатор на прозореца или стената, 
който да има достъп до свеж въздух. Този електрически вентилатор трябва да има капацитет 
за обновяване на въздуха в кухнята, равен на 4-5 пъти собствения обем въздух на час.

Фигура 1

Отвор за приток на 
2въздух минимум 100cm

Фигура 2

Отвор за приток на 
2въздух минимум 100cm
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

     3.2 Монтаж на уреда

По време на монтажа на уреда, трябва да се обърне внимание на някои важни фактори. 
Наистина, бъдете много внимателни, докато инсталирате вашия уред. Обърнете внимание на 
нашите указания по-долу, за да можете да предотвратите евентуални проблеми и/или опасни 
ситуации, които могат да възникнат по-късно.

• Уредът може да се поставя в близост до други мебели при условие, че на мястото, където е 
монтирана фурната, височината на мебелите не надвишава височината на панела на 
котлона.

• Обърнете внимание и не поставяйте уреда в близост до хладилник. Не трябва да има 
запалими или лесно запалими материали като завеса, водоустойчив плат и т.н., които ще 
започнат да горят бързо.

• Мебелите, които са близо до уреда трябва да бъдат произведени така, че да издържат на 
температура 100°C.

• Ако мебелите в кухнята са по-високи от панела на котлоните, то те трябва да бъдат на най-
малко 10 cm разстояние от страната на котлоните.

На фигура 5 са показани минималните височини от стойката за съдове и стенните шкафове до 
аспиратора с вентилатор. Аспираторът трябва да бъде на минимум 65 cm разстояние от 
стойката за съдове. Ако няма аспиратор, разстоянието не трябва да е по-малко от 70 cm.

Фигура 5

  
Min. 60cm
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Отвор за приток на въздух 
2минимум 100  cm

Аспиратор на 
печката / въздушен 

поток

Отвор за приток на въздух 
2минимум 100  cm

Фигура 3 Фигура 4

Електрически вентилатор
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3. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Уредът се доставя с комплект за инсталация, който включва лепило, уплътнителни материали, 
скоби за фиксиране и винтове.

Съседни стени

Дърво

A [mm]

60 150

5040

B [mm]

Бетон или керамични плочки

290

270

Min. B

520

49
0

M
in
. A

МОНТАЖ В КУХНЕНСКИ ШКАФ 
С ВРАТА (фиг.6)

Разстоянието между долната част на 

плота и повърхността за закрепване 

трябва да бъде най-малко 60 mm.

Фигура 6

Освобождаване

Врата

Място за 
връзки
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3. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

•  Поставете котлона в изрязаната част. 
След това маркирайте 
местоположението на котлона върху 
готварския плот с маркер.

• Извадете котлоните. Разположете 
уплътнението на обозначената линия. 
Уверете се, че линията съвпада с центъра 
на уплътнението.
Уверете се, че съединенията се 
припокриват в ъглите и няма дупки по 
дължината на уплътнителния материал.

• Поставете внимателно котлоните на работния плот и се уверете, че ъглите на готварския 
плот са в центъра на уплътнението. Фиксирайте позицията с помощта на скоби и винтове. 
Регулирайте позицията на скобите в зависимост от дебелината на работния плот, както е 
посочено на фигурата, и ги затегнете като започнете от предния долен ъгъл.

• Внимателно изрежете излишното уплътнение около уреда.

Маркер

Работен плот
Котлон

уплътнение

маркирана линия

Уплътнение

Работен плот

Уплътнение

Скоба

Котлони
Скоба

Винт Скоба
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      3.3. Газова връзка

Свързването на уреда трябва да се извърши в съответствие с приложимите местни и 
международни стандарти и правила. Можете да намерите информацията, свързана с 
подходящите видове газ и подходящите газови инжектори в таблица с технически данни. Ако 
налягането на използвания газ е по-различно от посочените стойности или не е стабилно във 
вашия район, може да се наложи да се монтира регулатор на налягането на входа на газа. За 
да се направят тези корекции, със сигурност трябва да се свържете с оторизирания сервиз.

Точките, които трябва да бъдат проверени, когато правите мека връзка
 
Ако връзката за газ е направена от мек маркуч, който се монтира на входа на газовия уред, 
той трябва да бъде фиксиран също и от твърд накрайник. Свържете вашия уред с къс и 
издръжлив маркуч, който е възможно най-близо до източника на газ. Позволена максимална 
дължина на маркуча е 1,5m. Маркучът, който пренася газ към уреда трябва да се сменя 
веднъж годишно, това е за вашата безопасност.

Маркучът трябва да се пази от места, които могат да се загряват до температури над 90°C. 
Маркучът не трябва да се разкъсва, огъва или сгъва. Той трябва да се пази от остри ъгли, 
движещи се неща, и не трябва да е дефектен. Преди монтажа, трябва да се провери дали има 
някакви производствени дефекти.

Когато газа е включен, всички части на връзката и маркуча трябва да се проверят със сапунена 
вода или други течности за утечка. Не използвайте открит пламък, за да проверите изтичане 
на газ. Всички метални елементи, използвани за газопровода трябва да бъдат чисти от ръжда. 
Също така проверете срока на годност на компоненти, които се използват.

Точките, които трябва да бъдат проверени при монтаж на фиксирана връзка

За да сглобите фиксирана газова връзка (газова връзка, направена от резби, например гайка), 
съществуват различни методи, използвани в различните страни. Вашият уред е снабден с най-
често използваните елементи. Всяка друга част може да се достави като резервна част.
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По време на свързването винаги дръжте гайката на колектора на газ фиксирана, докато 
завъртате на контра-частта. Използвайте ключове с размер, подходящ за безопасна връзка. За 
всички повърхности между различните компоненти, винаги използвайте уплътненията, 
предвидени в комплекта за превключване на газ. Уплътненията, използвани за връзка също 
трябва да бъдат одобрени за използване в газови връзки. Не използвайте водопроводни 
уплътнения за газови връзки.

Не забравяйте, че този уред е готов да бъде свързан с газопровод в страната, за която е бил 
произведен. Основната страната по местоназначение, се поставя върху задния капак на 
уреда. Ако трябва да го използвате в друга страна, може да се изисква някоя от връзките в 
следващата фигура. В такъв случай се свържете с местните власти, за да научите, как да 
свързвате правилно газ.

Необходимо е да се обадите на оторизиран сервиз, за да може да направят газовите връзки 
по подходящ начин и в съответствие със стандартите за безопасност.

         ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте кибритена клечка или запалка, за да проверите 
дали изтича газ.

!

      3.4. Електрическа връзка и безопасност

При свързване с електрозахранването, следвайте инструкциите, посочени в инструкцията за 
употреба.

•    Кабелът за заземяване трябва да бъде свързан към клемата за земно.

Уплътн
ение

Монтиране на 
маркуча

Монтиране 
на маркуча

Газов маркуч с 
накрайник

Тръба за газ

Фигура 7

Уплътнение

Монтиране на 
маркуча

Газов маркуч с 
накрайник

Тръба за газ -

Механичен 
газов маркуч

Уплътнение

Монтиране 
на маркуча

Тръба за газ

Уплътнение

Монтиране на 
маркуча

Монтиране 
на маркуча

Механичен 
газов маркуч

Тръба за газ

Механичен 
газов маркуч

Монтиране 
на маркуча

Тръба за газ
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• Захранващия кабел трябва да се държи далеч от горещите части на уреда. В противен 
случай, кабелът може да се повреди, което води до късо съединение.

•   Производителят декларира, че не носи никаква отговорност срещу всякакъв вид щети и 
загуби, които са причинени от неправилно свързване, които се извършва от 
неупълномощени лица.

      3.5 Превключване на газ

Внимание: Следните процедури трябва да бъдат извършени от лица от оторизиран 
сервизен.

Вашият уред е регулиран да работи с пропан-бутан/природен газ. Газовите горелки могат да 
бъдат адаптирани към различни видове газ, чрез замяна на съответните инжектори и 
коригиране на минималната дължина на пламъка, подходящ за газа, който се използва. За 
тази цел, трябва да се изпълнят следващите стъпки: 

Смяна на инжекторите:

• Спрете газоподаването от газопровода и изключете от електрическата мрежа.
• Отстранете капачката на горелката и адаптера (Фигура 6).
• Отвъртете инжекторите. За тази цел използвайте 7мм гаечен ключ (Фигура 7).
•  Заменете инжектора с тези от комплекта за превключване на газ, със съответните 

диаметри подходящи за вида на газ, който ще бъде използван, в съответствие с 
информацията от диаграмата (която се предлага в комплекта за превключване на газ).

Фигура 8

•    Трябва да се уверите, че захранващият кабел е подходящо изолиран, за да бъде свързан 
към източника на захранването при свързването. Ако няма подходящо заземен електрически 
изход в съответствие с разпоредби на мястото, където уредът трябва да бъде инсталиран, 
свържете се с нашия оторизиран сервиз. Заземеният електрически изход трябва да бъде в 
близост до уреда.

•    Никога не използвайте удължителни кабели.

•    Захранващият кабел не трябва да докосва горещите повърхности на уреда.

•    В случай, че захранващият кабел се повреди, свържете се с оторизиран сервиз, за да бъде 
подменен.

•    Всяко неправилна електрическа връзка може да повреди уреда, както и да се застраши 
вашата безопасност и да направи вашата гаранция невалидна.

•    Уредът е пригодена за захранване 230V- 50Hz. Ако захранващото напрежение е различно 
от посоченото, свържете се с оторизиран сервиз.
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Регулиране за намаляване височината на пламъка:

Височината на пламъка от минимална позиция се регулира с плоския винт, разположен на 
вентила. При клапани с устройство за недостатъчност на пламъка, винтът се намира от 
страната на шпиндела (Фигура 11-12). При клапани без устройство за недостатъчност на 
пламъка, винтът се намира от вътре в шпиндела (Фигура 13). За по-лесни настройки за 
намаляване на пламъка, по време на корекция се препоръчва да се отстрани контролния 
панел (и микропрекъсвачът, ако присъства).

За да определите минималната позиция, запалете горелките и ги оставете на минимална 
позиция. С помощта на малка отвертка отстранете закопчаването или разхлабете байпас 
винта на около 90 градуса. Газът се разпределя добре когато пламъкът е с дължина най-малко 
4mm. Уверете се, че когато пламъкът преминава от максимално положение до минимално, 
той не спира. Създайте изкуствен вятър с ръката си към пламъка, за да видите дали 
пламъците са стабилни.

Фигура 10

Инжектор

Накрайник

Фигура 12 Фигура 13

Фигура 9

Фигура 11

Вентил с устройство за недостатъчност 
на пламъка

Вентил с устройство за недостатъчност на 
пламъка

Вентил с устройство за недостатъчност на 
пламъка

Промяна на входящия отвор за газ:
 
За някои страни, вида на входа за газ може да бъде различен за пропан-бутан газ/природен 
газ. В такъв случай извадете действащите връзки между компонентите и ядките (ако има 
такива) и свържете новия източник на газ по съответния начин. При всички условия, всички 
компоненти, използвани в газовите връзки трябва да бъдат одобрени от местните и/или 
международните органи. За всички газови връзки, погледнете „свързване с газоснабдяване и 
повреди, свързани с изтичане на газ“.

Байпас винт

Байпас винт
Байпас винт -4 
(Вътре в дупката)
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      4.1 Използване на газовите горелки

Запалване на горелките

За да определите кой бутон, коя горелка контролира, проверете позицията на символа над 
бутона.

•     Ръчно запалване

Ако вашият уред не е оборудван с подпомагащи запалването функции или в случай, че има 
неизправност в електрическата мрежа, следвайте процедурите, изброени по-долу:

За да запалите една от горелките, натиснете и завъртете бутона обратно на часовниковата 
стрелка, така че той да е в максимално положение, почти да се доближава до горния си кръг. 
Преместете източника на възпламеняване, веднага след като сте въвели стабилен пламък. 

•     Електрическо запалване

Електрическо запалване на газови горелки може да се извърши по два начина; в зависимост 
от конфигурацията на вашия уред.

IЗапалване чрез бутон за контрол на котлона Натиснете бутона за контрол на котлона, който 
искате да работи и завъртете вентила в посока обратна на часовниковата стрелка, така че 
копчето да е в максимално положение докато го държите натиснато. Пробката ще генерира 
искри, докато продължавате да държите бутона за контрол натиснат. Микро ключа, поставен 
под бутона, автоматично ще създаде искри при запалителната свещ на горелката. Продължете 
да натискате бутона за запалване, докато не видите стабилен пламък на горелката.

Устройство за защита на пламък

Горелки за котлоните (Ако вашият продукт е оборудван с устройство за защита на пламък)

Котлони, оборудвани с устройство за недостатъчност на пламъка осигуряват сигурност в 
случай на случайно загасване на пламъка. Ако възникне такъв случай, устройството ще 
блокира линиите на газовите горелки и ще се избегне натрупването на неизгорял газ. 
Изчакайте 90 секунди, преди отново да възпламените изгасналата газова горелка.

Запалване чрез бутона за искра: Натиснете клапана на горелката, 
която искате да работи и завъртете вентила в посока обратна на 
часовниковата стрелка, така че копчето да е в максимално положение 
и с другата си ръка, натиснете бутона за искра (фигура 14) по същото 
време. Натиснете бутона за запалване веднага, защото ако чакате, ще 
се натрупа газ и може да причини по-голям пламък Продължете да 
натискате бутона за запалване, докато не видите стабилен пламък на 
горелката.Фигура 14
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Контрол на газовите горелки

Бутонът има 3 позиции: Изключено (0), максимална (символът с голям пламък) и минимална 
(символът с минимален пламък). След като се запали горелката в максимално положение; 
можете да регулирате дължината на пламъка между максимална и минимална. позиции. Не 
работете с горелките, когато положението на копчето е между максималната позиция и 
позицията за изключване.

След запалването, проверете пламъците визуално. Ако 
виждате жълт цвят на върха на пламъка, повдигащи се 
или нестабилни пламъци; изключете притока на газ и 
проверете сглобките на горелките и короните (фигура 16). 
Също така се уверете, че в чашките на горелките няма 
течност. Ако пламъкът изгасне случайно, изключете 
горелката, проветрете кухнята с чист въздух, и не се 
опитвайте повторно да я палите 90 сек.       

Когато изключвате котлоните, завъртете по посока на 
часовниковата стрелка, така че бутона да показва 
позицията "0" или маркерът на бутона да сочи нагоре.

Вашите котлони имат горелки с различни диаметри. Най-икономичният начин за използване 
на газ е като се избере правилният размер горелка на газа за вашия размер на съда за готвене 
и се настрои пламъкът до минималната позиция, след като се достигне точката на кипене. 
Препоръчва се, винаги да похлупвате съда, в който готвите. 

За да се достигне максимална производителност от основните горелки, използвайте следните 
плоски съдове, със следните диаметри на дъната. Използването на по-малки съдове от 
минималните размери, посочени по-долу, ще доведе до загуба на енергия.

Бърза горелка/уок горелка 22-26 cm
Полу-бърза горелка 14-22 cm
Помощна горелка: 12-18 cm 

Позиция МАКСИМАЛНОПозиция ИЗКЛЮЧЕНО

Фигура 15

ПРИГОДЯВАНЕПозиция МИНИМАЛНО

Фигура 16

Капачка

Корона

Пробка 
за искра

Чашка на 
горелката
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Уверете се, че върховете на пламъците не се разпространяват по външната обиколка на съда, 
тъй като това може да повреди пластмасовите аксесоари на съда (дръжките и т.н.).

Когато горелките не се използват за продължително време, винаги изключвайте главния 
контролен клапан за газ.

        Предупреждение:

• Използвайте само плоски съдове с достатъчно дебело дъно.

• Уверете се, че основата на съда е суха, преди да го сложите на горелките.

• Когато с уреда се работи, температурата на достъпните му части е висока. Така че, е 
наложително, по време да готвене, децата и домашните любимци да се пазят на 
разстояние.

• След употреба, котлоните остават много горещи за продължителен период от време, не ги 
пипайте и не поставяйте предмети върху тях.

• Никога не поставяйте ножове, вилици, лъжици и капаци на котлоните, тъй като те ще се 
нагорещят и може да причинят сериозни изгаряния.

     

!

Фигура 17
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Адаптер - място за кафе на стойка на спомагателната горелка, когато 
се използват малки съдове за готвене, с цел предотвратяване на 
съдовете за готвене от преобръщане.

Адаптер за кафе (опция)

Уок адаптерът трябва да бъде поставен върху уок короната на 
горелката. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на съдове с изпъкнали дъна без 
уок адаптер може да доведе до повреда на горелката.
Моля, не използвайте уок адаптер с тигани с плоско дъно. По същия 
начин, не използвайте съдове с изпъкнали дъна без адаптера за уок.

Уок адаптер (опция)

ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО

      4.3 Аксесоари
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5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

     5.1 Почистване

Убедете се, че всички контролни бутони са изключени и вашият уред е охладен, преди да 
почистите вашата фурна. Изключете уреда от захранването. Преди да използвате почистващи 
материали за вашата фурна, проверете дали те са подходящи и дали се препоръчват от 
производителя. Не използвайте съдържащи сода каустик кремове, абразивни пудри, груба 
тел или твърди инструменти, тъй като те могат да наранят повърхностите. Когато течностите, 
които се разлеят във фурната се запалят, емайлираните части могат да се повредят. 
Незабавно почистете разлетите течности.

Почистване на вашите котлони

• Повдигнете стойките, чашките и короните на горелките на котлоните (Фигура 13).

• Избършете и почистете задния панел със насапунисана кърпа.

• Измийте чашките и короните на горелките и ги подсушете. Не ги оставяйте мокри, 
незабавно ги подсушавайте с книжна кърпа.

• След почистването, се убедете, че сте сглобили елементите правилно.

• Не почиствайте никоя част от котлоните с кухненска тел. Така повърхностите ще се 
надраскат.

• Повърхностите на стойките могат да се надраскат от продължителна употреба. По тези 
части няма да се появи ръжда и това не е производствен дефект.

• Когато почиствате плаката от котлоните, уверете се, че не тече вода в чашките, защото това 
може да блокира инжекторите.

Чашки на горелките:

Периодично, емайлираните стойки, емайлираните капаци и главите на горелките трябва да се 
измиват със сапунена топла вода, да се изплакват и се изсушават. След като ги подсушите 
навсякъде, сглобете ги правилно.

Емайлирани части: 

За да ги запазите нови, е необходимо да ги почиствате често с леко топла сапунена вода и 
след това да ги подсушавате с кърпа. Не ги измийте докато са горещи и никога не използвайте 
абразивни прахове или абразивни почистващи материали. Не оставяйте оцет, кафе, мляко, 
сол, вода, лимон или доматен сок да остават в контакт с емайлираните части за дълги 
периоди от време.

Неръждаема стомана:

Частите от неръждаема стомана трябва да се почистват често с леко топла сапунена вода и 
мека гъба и след това да се подсушават с мека кърпа. Не използвайте абразивни прахове или 
абразивни почистващи материали. Не оставяйте оцет, кафе, мляко, сол, вода, лимон или 
доматен сок да остават в контакт с частите от неръждаема стомана за дълги периоди от 
време. 



Почистване на плочите:

Почиствайте нагревателните плочи с влажна гъба и след това ги подсушавайте, като ги включите в 
продължение на няколко секунди.
Да се запази външния им вид, нанесете малко количество масло върху повърхността на 
нагревателните плочи.
Пръстените на нагревателните плочи могат да се почистят с продукти, предназначени за 
неръждаема стомана. Пръстените могат да пожълтеят в резултат от нагряването. Това е нормално.
Ако котлоните не се използват за дълго време, периодично се третират със специална грес.  

      5.2 Поддръжка

Периодично проверявайте маркуча за газ. Дори ако само усетите нещо необичайно, 
информирайте техническата служба, за да го подмени. Ние препоръчваме елементите за газовата 
връзка да се подменят веднъж годишно. Ако по време да работа, усетите нещо необичайно при 
бутоните за контрол на печката, свържете се с оторизиран сервиз.
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      6.1 Основно отстраняване на проблеми, преди да се свържете със сервиз 

Ако електрическото запалване/нагревателните плочи не работят:

•     Вероятно котлоните са изключени или няма ток.

Ако нагревателните плочи не загряват:

•     Възможно е да не сте настроили нагревателя на котлоните с превключвателя за 
управление.

Горелките на котлоните не работят правилно:

•     Проверете дали елементите на горелките са сглобени правилно (специално, след 
почистване).

•     Налягането на снабдяването с газ може да е твърде ниско/високо. За уреди, които 
работят с бутилиран пропан-бутан газ, газа в бутилката може да е свършил.

И ако все още имате проблеми с продукта, моля, обадете се на оторизиран сервиз.

      6.2 Информация свързана с транспорта

Ако се налага да транспортирате уреда; запазете оригиналната опаковка на продукта и го 
опаковайте в нея при необходимост. Следвайте инструкциите за транспортиране на 
етикетите. Обвийте котлоните от горния край с чашките и короните и стойките към панела за 
готвене. 

Ако не пазите оригиналната опаковка; подгответе кашон за транспортиране, така че уредът, 
особено външните повърхности (стъклото и боядисаните повърхности) на фурната да са 
защитени срещу външни заплахи.
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ТАБЛИЦА ЗА ИНЖЕКТОРИТЕ

ТАБЛИЦА ЗА КОНСУМАЦИЯТА НА ГАЗ

ĠĊĆ ČÐǼĊĆÖ NMǾ    

4,0 Kw 291  g/h

II2H3B/P BG Class : 3

G20 20 mbar G30 28-30 mbar

ГОЛЯМ БЪРНЪР

DIA. инжектор (1/100 мм) 129 87

Номиналното (KW) 2,9 3

КОНСУМАЦИЯ 276,2 l /h 218,1 g/h

МАЛКИ  БЪРНЪР

DIA. инжектор (1/100 мм) 77 50

Номиналното (KW) 1 1

КОНСУМАЦИЯ 95,2 l /h 72,7 g/h
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Марка

Модел

Тип на котлона Газ

Брой на зоните за готвене 2

Нагревателна технология - 1 Газ

Размер -1 Спомагателен

Енергоефективност - 1 % Няма

Нагревателна технология - 2 Газ

Размер -2 Бърз

Енергоефективност - 2 % 57,0

Енергоефективност на котлона % 57,0

Котлонът съответства на EN 30-2-1

Съвети за спестяване на енергия

Котлон

- Използвайте домакински съдове с плоска основа.

- Използвайте домакински съдове с подходящ размер.

- Използвайте домакински съдове с капак.

- Минимизирайте количеството на течноститите или мазнините.

- При завиране на течността намалете настройката.

FX 320SIX



Символът върху продукта или неговата опаковка показва, че той не може 
да се третира като домакински отпадък. Вместо това трябва да се 

предаде в съответен пункт за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Осигурявайки правилно изхвърляне на 

продукта ще помогнете за предпазване от възможните отрицателни 
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха 
възникнали при неправилното му изхвърляне. За по-подробна 

информация относно рециклирането на продукта, моля, свържете се с 
местната община, службата за събиране на отпадъци или магазина, от 

който сте закупили продукта.



OPERATING AND INSTALLATION

 INSTRUCTIONS OF 

BUILT-IN GAS HOB

EN

FX 320SIX



Dear Customer, 

Our goal is to offer you products with high quality that exceed your expectations. 
Your appliance is produced in modern facilities carefully and particularly tested for 
quality. 

This manual is prepared in order to help you use your appliance that is manufactured 
by the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. 

Before using your appliance, carefully read this guide that includes the basic 
information for right and safe installation, maintenance and use. Please contact to 
the nearest Authorized Service for the installation of your product.

CE Declaration of conformity

This appliance has been designed to be used only for home cooking. Any other use 
(such as heating a room) is improper and dangerous.

This appliance has been designed, constructed, and marketed incompliance with:

•     Safety requirements of the "Gas" Directive 2009/142/EC;

•     Safety requirements of the "Low voltage" Directive 2006/95/EC;

•     Safety requirements of the "EMC" Directive 2004/108/EC;

•     Requirements of the Directive 93/68/EC.
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CONTENTS:

1. BRIEF PRESENTATION OF PRODUCT
2. SAFETY WARNINGS
3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

3.1 Installation of product 
3.2 Gas connection
3.3 Electric connection and safety
3.4 Gas conversion

4. USE OF YOUR PRODUCT
4.1 Use of gas burners
4.2 Use of hotplate
4.3 Accesorries

5. CLEANING AND MAINTENANCE
5.1 Cleaning
5.2 Maintenance

6. SERVICE AND TRANSPORT
6.1 Basic troubleshooting before contacting service
6.2 Information related to the transport

Note:All figures  in manual are schematic.
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1. BRIEF PRESENTATION OF PRODUCT

Gas Hob:

*  The appearance of your hob may be different than the model shown above due to its configuration.

1

3

4

5

7

6

2

Descriptions :

1.Pan support
2.Burner cap
3.Burner body
4.Control knob
5.Gas burners
6.Lower cover
7.Wok burner
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2. SAFETY WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING YOUR APPLIANCE, AND KEEP IT IN A 
CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE WHEN NECESSARY.

THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR APPLIANCE MAY NOT HAVE 
SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED IN THIS MANUAL. PAY ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT 

HAVE FIGURES, WHILE YOU ARE READING THE OPERATING MANUAL.

General Safety Warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.  
- WARNING: The appliance and its accessible parts become 
hot during use. Care should be taken to avoid touching 
heating elements. Children less than 8 years of age shall be 
kept away unless continuously supervised. 
- WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil 
can be dangerous and may result in fire. NEVER try to 
extinguish a fire with water, but switch off the appliance 
and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.   
- WARNING: Danger of fire: do not store items on the 
cooking surfaces. 
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2.SAFETY  WARNINGS

-WARNING: If the surface is cracked, switch off the 
appliance to avoid the possibility of electric shock. 
-For hobs incorporating a lid, any spillage should be 
removed from the lid before opening. And also the hob 
surface should be allowed to cool before closing the lid. 
-The appliance is not intended to be operated by means of 
an external timer or separate remote-control system.  
-Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers 
to clean the oven door glass and other surface since they 
can scratch the surface, which may result in shattering of 
the glass or damage to the surface. 
-Do not use steam cleaners for cleaning the appliance. 

-Your appliance is produced in accordance with  all applicable local and international standards and regulations.
- Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians. Installation and repair 
work that is carried out by unauthorized technicians may endanger you. It is dangerous to alter or modify the 
specifications of the appliance in any way.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure or 
electricity voltage and frequency) and the requirements of the appliance are compatible. The requirements for 
this appliance are stated on the label.
- CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor domestic household use 
only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or 
in a commercial environment or room heating.
- This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be installed and 
connected in accordance with current installation regulations. Particular attention shall be given to the relevant 
requirements regarding ventilation. 
- If after 15 s the burner has not lit, stop operating the device and open the compartment door and/or wait at 
least 1 min before attempting a further ignition of the burner. 
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2. SAFETY WARNINGS

- These instructions are only valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol does not appear 
on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary 
instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the country. 
- All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may break, you should be 
careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking on the glass with accessories.
- Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to prevent a hazard.

Installation Warnings
- Do not operate the appliance before it is fully installed.
- The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible 
for any damage that might be caused by defective placement and installation by unauthorized people. 
- When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation. In case of any defect; 
do not use the appliance and contact a qualified service agent immediately. As the materials used for packaging 
(nylon, staplers, styrofoam...etc) may cause harmful effects to children, they should be collected and removed 
immediately. 
- Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, rain, snow etc. 
- The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a temperature of min 100°C. 

During usage  
- Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is operating.
- Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire on condition of extreme 
heating. Never pour water on to flames that are caused by oil. Cover the saucepan or frypan with its cover in 
order to choke the flame that has occured in this case and turn the cooker off. 
-  Always position pans over the centre of the cooking zone, and turn the handles to a safe position so they 
cannot be knocked or grabbed.
-If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. Also when you do 
not use the appliance, keep the gas valve off. 
- Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it is not used.
- CAUTION: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat, moisture and products of 
combustion in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated especially when the 
appliance is in use, keep natural ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical 
extractor hood). 
- Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of a window, 
or more effective ventilation, for example increasing the level of mechanical ventilation where present. 

During cleaning and maintenance
- Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance. You can do it after plugging 
the appliance off or turning the main switches off.
- Do not remove the control knobs to clean the control panel.

TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU ALWAYS USE  
ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED SERVICE AGENTS IN CASE OF NEED.
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3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

        This modern, functional and practical cooker, that was manufactured with the parts and 
materials of highest quality, will meet your cooking needs in every aspect. You must surely 
read this manual so that you don't have any problem in future and to be able to have 
satisfactory results. The following information are the required rules for right installation and 
service processes. It must be read especially by the technician who will install the appliance.

          Important: This appliance must be installed by a qualified people according to the 
manufacturers installation instructions, local building regulations, gas authority codes and 
electrical wiring instructions.

       3.1. Environment where your appliance will be installed

•    Your product must be set up and used in a place where it will always have ventilation. 

3•    While operating, this appliance needs 2m /h air per kw input. 

•    There must be a natural ventilation enough to provide the gas to be used in the environment. 
The average air flow must directly come in through the air holes that will be opened on the 
walls   that are opened towards outside. 

!

2•    These air holes must have at least the effective cross section of 100cm  for fresh air circulation 
(One or more air holes can be opened.). This hole (or holes) must be opened so that they 
shouldn't be blocked. Preferably they must be placed close to the bottom and at opposite side of 
the smokes of the burned gases that were emptied. If it seems not possible to open these 
ventilations in the place where the appliance is set up, the needed air can also be obtained 
through the next room, provided that this place is not a bedroom or a dangerous place. In this 
case this “next room” must also be ventilated as required.

Emptying of the Burned Gases from Environment 

The cooking appliances that operate with gas, throw the burned gas wastes out directly to the 
outside or through the cooker hoods that are connected to the a chimney that opens directly to the 
outside. If it seems not possible to install a cooker hood, it is required to set an electric fan on the 
window or wall that has access to fresh air. This electric fan must have the capacity to change the air 
of the kitchen environment  4-5 times of its own volume of air per hour.

Figure 1

Air inlet section 
2min. 100cm

Figure 2

Air inlet section 
2min. 100cm
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 INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

     3.2 Installation of product

There are some factors that must be paid attention to while installing your product. Surely be very 
careful to while installing your product. Pay attention to our below instructions in order to be able 
to prevent any problems and/or dangerous situations that may occur later.

•    The appliance can be placed close to other furniture on condition that in the area where the 
oven is set up, the furniture's height does not exceed the height of the cooker panel.

•    Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or inflammable 
materials such as curtain, waterproof cloth, etc. that will begin to burn quickly.

•    The furniture close to product must be manufactured resistant to temperatures up to 100°C.

•    If the kitchen furniture are higher than the cooktop, it must be at least  10cm away from the 
cooker's side.

The minimum heights from the pan support and wall cupboards to cooker hoods with fan over the 
product, are shown in figure 5. Thus, the cooker hood must be at minimum 65cm height from the 
pan support. If there is no cooker hood, this height must not be less than 70cm.

Figure 5
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Electrical ventilator
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3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

The appliance is supplied with an installation kit including adhesive sealing material and fixing
brackets&screws are included with the appliance.

Neighbourhood walls

Wood

A [mm]

60 150

5040

B [mm]

Concrete or ceramic tiled

290

270

Min. B

520

49
0

M
in
. A

INSTALLATION IN KITCHEN
CABINET WITH DOOR (Fig.6)

The distance between the bottom of the

hob and the fixture surface should be at

least 60mm. 

Figure 6
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3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

•  Place the hob in the cut out.
   Then mark the location of the
   hob on the cooktop with a
   marker.

• Take out the hob. Place the
  gasket on the line you merked.
  Be sure the line centres the 
  gasket.
  Be sure the junctions overlap at
  the corners and no gap is left
  along the sealing material.

• Place the hob carefully on the worktop, be sure the edges of the cooktop centres
   the gasket. Fix in positon via the brackets and screws. Adjust the position of the 
  barackets depending on the thickness of the worktop as indicated in Figure and
   tighten the screws starting from the front bottom edge.

• Carefully trim away the excess gasket from around the appliance.
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      3.3. Gas connection

The connection of the appliance should be performed in accordance with local and international 
standards and regulations applicable. You can find the information related to appropriate gas types 
and appropriate gas injectors on technical data table. If the pressure of used gas is different than 
these values stated or not stable in your area, it may be required to assemble an available pressure 
regulator on the gas inlet. It is certainly required to contact to the authorized service to make these 
adjusments. 

The points that must be checked during flexible hose assembly 
 
If the gas connection is made by a flexible hose that is fixed on the gas inlet of appliance, it must be 
fixed by a pipe collar as well. Connect your appliance with a short and durable hose that is as close 
as possible to the gas source. The hose's permitted maximum lenght is 1.5m. The hose that brings 
gas to the appliance must be changed once a year for your safety. 

0The hose must be kept clear from areas that may heat up to temperatures in excess of 90 C. The 
hose must not be ruptured, bent or folded. It must be kept clear of sharp corners, moving things, 
and should not be defective. Before assembly, it must be checked whether there is any production 
defect. 

As gas is turned on, all connection parts and hose must be checked with soapy water or leakage 
fluids. Do not use naked flame to check gas leakage. All metal components used during gas 
connection must be clear of rust. Also check the expiry dates of components to be used. 

The points that must be checked during fixed gas connection assembly 

To assemble a fixed gas connection (gas connection made by threads, e.g. a nut), there are different 
methods used in different countries. The most common parts are already supplied with your appliance. 
Any other part can be supplied as spare part.
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During connections always keep the nut on the gas manifold fixed, while rotating the counter-part. 
Use spanners of appropriate size for safe connection. For all surfaces between different 
components, always use the seals provided in the gas conversion kit. The seals used during 
connection should also be approved to be used in gas connections. Do not use plumbing seals for 
gas connections.

Remember that this appliance is ready to be connected to gas supply in the country for which it has 
been produced. The main country of destination is marked on the rear cover of the appliance. If you 
need to use it in another country, any of the connections in the figure below can be required. 
In such a case, contact local authorities to learn the correct gas connection. 

It is required to call the authorized service to be able to make the gas connections appropriately 
and in compliance with safety standards. 

         ATTENTION! Surely do not use any match or lighter for control of gas leakage.!

      3.4. Electric connection and safety

During the electric connection, follow the instructions stated in the user manual. 

•    The earthing cable must be connected to the earth terminal.

Seal

Hose 
Fitting

Hose 
Fitting

Gas Hose
with Collar

Gas Pipe

Figure 7

Seal

Hose 
Fitting

Gas Hose
with Collar

Gas Pipe

Mechanical
Gas Hose

Seal

Hose 
Fitting

Gas Pipe

Seal

Hose 
Fitting

Hose 
Fitting

Mechanical
Gas Hose

Gas Pipe

Mechanical
Gas Hose

Hose 
Fitting

Gas Pipe
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•    The supply cord should be kept away from hot parts of appliance. Otherwise, the cord may be 
damaged, causing short circuit. 

•    The manufacturer declares that it has no responsibility against any kind of damages and losses 
that are caused by improper connections that are performed by unauthorized people.

      3.5 Gas conversion

Caution: The following procedures must be undertaken by authorized service people.

Your appliance is adjusted to be operated with LPG/NG gas. The gas burners can be adapted to 
different types of gas, by replacing the corresponding injectors and adjusting minimum flame length 
suitable to the gas in use. For this purpose, following steps should be performed: 

Changing injectors:

•    Cut off the main gas supply and unplug from the electric mains.

•    Remove the burner cap and the adapter(Figure 6).

•    Unscrew the injectors. For this, use a 7mm spanner(Figure 7).

•    Replace the injector with the ones from the gas conversion kit, with corresponding diameters 
suitable to the type of gas that is going to be used, according to the information chart (which is 
also supplied in the gas conversion kit).

Figure 8

•    You have to ensure the power cord with suitable insulation to be connected to the power source 
during the connection. If there is no appropriate earthed electric outlet in accordance with 
regulations in the place where the appliance to be installed, contact to our authorized service. The 
earthed electric outlet must be close to the appliance.

•    Do not use an extension cord.

•    The power cord must not touch to the hot surface of the product.

•    In case the cord is damaged, contact Authorized Service to have it changed.

•    Any wrong electric connection may damage your appliance, as well as endangering your safety, 
rendering your guarantee invalid.

•    The appliance is adjusted for 230V 50Hz electricity. If the mains electricity is different contact 
your authorized service.
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Adjusting the reduced flame position:

The flame length in the minimum position is adjusted with a flat screw located on the valve. For 
valves with flame failure device, the screw is located on the side of the valve spindle(Figure 11-12). 
For valves without flame failure device, the screw is located inside the valve spindle(Figure 13). For 
easier reduced flame adjustment, it is advised to remove the control panel (and microswitch, if 
present) during adjustment.

To determine the minimum position, ignite the burners and leave them on in minimum position. 
Remove the with the help of a small screwdriver fasten or loosen the bypass screw around 90 
angular degrees. When the flame has a length of at least 4mm, the gas is well distributed. Make 
sure that the flame does not die out when passing from the maximum position to the minimum 
position. Create an artificial wind with your hand toward the flame to see if the flames are stable.

   Figure 10

Injector

Spanner

   Figure 12    Figure 13

  Figure 9

  Figure 11

Valve with  flame failure device Valve with  flame failure device Valve without  flame failure device

Changing the gas inlet:
 
For some countries, the gas inlet type can be different for NG/LPG gases. In such a case, remove the 
current connection components and nuts (if any) and connect the new gas supply accordingly. In all 
conditions, all components used in gas connections should be approved by local and/or 
international authorities. In all gas connections, refer to the “Assembly of gas supply and leakage 
check” clause explained before.

Bypass screw

Bypass screw
Bypass screw
(Inside the hole)



4. USE OF YOUR PRODUCT

15

      4.1 Use of gas burners

Ignition of the burners

To determine which knob controls which burner, check the position symbol above the knob.

•     Manual Ignition 

If your appliance is not equipped with any ignition aid or in case there is a failure in the electric 
network, follow the procedures listed below:

To ignite one of the burners, press and turn its knob counter-clockwise so that the knob is in 
maximum position, approach a match, taper or another manual aid to its upper circumference. 
Move the ignition source away as soon as you see a stable flame. 

•     Electrical Ignition 

Electrical ignition of gas burners can be performed in two ways; depending on the configuration of 
your appliance.

Ignition by Hob Control Knob: Press the hob control knob of the burner you want to operate and 
turn the hob control knob in the counterclockwise direction so that the knob is in maximum 
position while keeping the knob pressed. The spark plugs will generate sparks as long as you keep 
the control knob pressed. The micro switch placed under the knob will automatically create sparks 
through the spark plug of the burner. Continue pressing the knob until you see a stable flame on 
the burner. 

Flame safety device:

Hob Burners (If your product is equipped with gas safety device)

Hobs equipped with flame failure device provide security in case of accidentally extinguished flame. 
If such a case occurs, the device will block the burners gas lines and will avoid any accumulation of 
unburned gas. Wait 90 seconds before re-igniting an extinguished gas burner.

Ignition by Spark Button: Press the valve of the burner you want to 
operate and turn the valve in the counter-clockwise direction so that the 
knob is in maximum position and with your other hand, press the ignition 
button (Figure 14) at the same time. Press the ignition button 
immediately, because if you wait, a build up of gas may cause the flame to 
spread. Continue pressing the ignition button until you see a stable flame 
on the burner. 

Figure 14
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Control of the hob burners

The knob has 3 positions: Off (0), maximum (big flame symbol) and minimum (small flame symbol). 
After you ignite the burner in maximum position; you can adjust the flame length between 
maximum and min. positions. Do not operate the burners when the knob position is between 
maximum and off positions.

After the ignition, check the flames visually. If you see yellow 
tip, lifted or unstable flames; turn the gas flow off, and check 
the assembly of burner caps and crowns (Figure 16). Also, 
make sure that no liquid has flown into the burner cups. If 
the burner flame goes out accidentally, turn the burner off, 
ventilate the kitchen with fresh air, and do not attempt re-
ignition for 90 sec.       

When turning the hob off, turn the knob in the clockwise 
direction so that the knob shows "0" position or the marker 
on the knob points upwards.

Your hob has burners of different diameters. The most economic way of using gas is to choose the 
correct size gas burners for your cooking pan size and to bring the flame to minimum position once 
the boiling point is reached. It is recommended to always cover your cooking pan. 

In order to obtain maximum performance from the main burners, use pots with the following flat 
bottom diameters. Using smaller pots than the minimum dimensions stated below will cause 
energy loss.

Rapid / Wok Burner: 22-26cm     
Semi-rapid Burner: 14-22cm 
Auxiliary Burner: 12-18cm 

MAX. positionOFF position

    Figure 15

MODULATEMIN. position

    Figure 16

Cap

Crown

Spark
Plug

Burner 
Cup



4. USE OF YOUR PRODUCT

17

Make sure that the tips of the flames do not spread out of the outer circumference of the pan,  as 
this may also harm the plastic accessories around the pan (handles etc.).

When the burners are not in use for prolonged periods, always turn the main gas control valve off.

        Warning:

•     Use only flat pans and with a sufficiently thick base.

•     Ensure that the base of the pan is dry before placing it on the burners.

•     The temperature of accessible parts may be high when the appliance is operating. So it is 
imperative to keep children and animals out of the reach of the burners during and after 
cooking.

•     After use, the hob remains very hot for a prolonged period of time, do not touch it and do not 
place any object on top of the hob.

•     Never place knives, forks, spoons and lids on the hob as they will get hot and could cause 
serious burns.

     

!

Figure 17
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Place coffee adaptor on the Auxiliary burner grid when small 
cookware is used to prevent the cookware from tipping over.

Coffee Adaptor (Optional)

Wok adaptor should be placed on the pan support of wok burner.
WARNING: Using wok pans without wok adaptor may cause the burner 
to malfunction.
Please do not use wok adaptor with flat-bottomed saucepans.  Likewise, 
do not use convex-bottomed saucepans without the wok adaptor.

Wok Adaptor (Optional)

CORRECT INCORRECT

      4.3 Accesorries
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5. CLEANING AND MAINTENANCE

     5.1 Cleaning

Be sure that all control switches are off and your appliance cooled before cleaning your oven. Plug 
off the appliance. Check whether they are appropriate and recommended by the manufacturer 
before using the cleaning materials on your oven. As they may damage the surfaces, do not use 
caustic creams, abrasive cleaning powders, thick wire wool or hard tools. In case the liquids that 
overflow around your oven burn, the enameled parts may be damaged. Immediately clean  the 
overflown liquids.

Cleaning of Your Hob 

•    Lift up the pan supports, caps and crowns of hob burners(Figure 13). 

•    Wipe and clean the back panel with a soapy cloth. 

•    Wash the caps and crowns of hob burners and rinse them. Do not leave them wet, immediately 
dry them with paper cloth.

•    After cleaning, make sure that you re-assemble the parts correctly.

•    Do not clean any part of the hob with metal sponge. It causes the surface be scratched.

•    The pan support top surfaces may be scratched in time due to usage. These parts will not get 
rusted and it is not a production fault.

•    During cleaning of the hob plate, make sure that no water flows inside the burner caps, as this 
may block the injectors. 

Burner Caps: 

Periodically, enameled pan support, enameled covers, burner heads must be washed with soapy 
warm water rinsed and dried. After drying them thoroughly, replace them correctly. 

Enamelled Parts: 

In order to keep them a new, it is necessary to clean them frequently with mild warm soapy water 
and then  dry with cloth. Do not wash them while hot and never use abrasive powders or abrasive 
cleaning materials. Do not leave vinegar, coffee, milk, salt, water, lemon, or tomato juice to remain 
in contact with enameled parts for long periods of time. 

Stainless Steel: 

Stainless steel parts must be cleaned frequently with mildly warm soapy water and a soft sponge 
and then dry with a soft cloth. Do not use abrasive powders or abrasive cleaning  metarials. Do not 
leave vinegar, coffee, milk, salt, water, lemon or tomato juice to remain in contact with stainless 
steel parts long periods of time. 



Cleaning hotplates: 

Clean the hotplates with a damp sponge and then dry them by turning them on for a few seconds. 
To maintain their appearance, apply a small amount of oil on the surface of hotplates.
The hotplate trim rings can be cleaned with products intended for stainless steel. The rings can 
become yellowed as a result of heating. This is normal.
If a hotplate is to be out of use for a long time, apply the special grease periodically.  

      5.2 Maintenance

Periodically check the gas connection pipe. Even if any simple abnormality is felt, inform the 
technical service to have it changed. We recommend the gas connection parts to be changed once 
a year. If any abnormality is felt while operating the control knobs of cooker, contact to the 
authorized service.

20

5. CLEANING AND MAINTENANCE



      6.1 Basic troubleshooting before contacting service 

If the electrical ignition/hotplate does not operate :

•     The hob may be plugged off, there has been a black out.

If the hotplate does not heat  :

•     The heat may be not adjusted correctly with hob heater control switch.

The hob burners do not operate correctly : 

•     Check if the burner parts are correctly assembled(especially after cleaning).

•     The gas supply pressure may be too low/high. For appliances working with bottled LPG, the 
LPG cylinder may be depleted.

Except these, if you still have any problem with your product, please call to the Authorized 
Service.

      6.2 Information related to transport

If you need any transport; keep the original case of product and carry it with its original case when 
needed to be carried. Follow the transport signs on packaging. Tape the hob on upper parts, caps 
and crowns and pan supports to the cooking panels. 

If you do not have the original packaging; prepeare a carriage box so that the appliance, especially  
external surfaces (glass and painted surfaces) of oven is protected against external threats.

21

6. SERVICE AND TRANSPORT
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INJECTOR TABLE

GAS CONSUMPTION TABLE

ĠĊĆ ČÐǼĊĆÖ NMǾ    

4,0 Kw 291  g/h

II2H3B/P BG Class : 3

G20 20 mbar G30 28-30 mbar

LARGE BURNER

DIA. of INJECTOR (1/100mm) 129 87

NOMINAL RATING (KW) 2,9 3

CONSUMPTION 276,2 l /h 218,1 g/h

SMALL BURNER

DIA. of INJECTOR (1/100mm) 77 50

NOMINAL RATING (KW) 1 1

CONSUMPTION 95,2 l /h 72,7 g/h



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product 
may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to 
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human 

health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recyling of this product, 

please contact your local city office, your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product.

52170762 07/15
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