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УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ,

Плита Hansa это сочетание исключительной простоты эксплуатации и отличной 
эффективности. После прочтения данной инструкции эксплуатация плиты не 
составит проблем.  
Выпущенная из производства плита, тщательно проверяется на безопасность и 
функциональность службой контроля перед тем, как ее упакуют. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед 
подключением изделия. Следуя содержащимся в инструкции указаниям, Вы можете 
избежать несоответствующей эксплуатации плиты.  
Данную инструкцию следует хранить таким образом, чтобы она была всегда под 
рукой. 
Необходимо тщательно следовать указаниям данной инструкции по эксплуатации, 
чтобы избежать несчастных случаев. 

Внимание!

Изделие использовать только после прочтения / понимания данной 
инструкции. 
Данное изделие было произведено исключительно в целях приготовления пищи. 
Любое использование в других целях (например, для обогрева помещений) не 
является использованием по назначению и может быть опасным.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих 
на функционирование оборудования. 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Оборудование и его доступные части 
нагреваются во время эксплуатации. Всегда 
следует  помнить, что существует опасность  
травмы, при прикосновении к  нагревательным  
элементам.  Поэтому, во время работы оборудования 
- быть особо бдительными! Дети младше 8 лет не 
должны находиться вблизи оборудования, а если 
находятся,  то под постоянным контролем взрослого 
ответственного лица.
Данное оборудование может обслуживаться 
детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с 
физическими, мануальными или умственными  
ограничениями, либо лицами с недостаточным 
опытом и знаниями по эксплуатации оборудования, 
при условии, что происходит это под надзором 
ответственного лица или согласно с изученной с 
ответственным лицом  инструкцией эксплуатации.   
Особое внимание обратить на детей! Дети не могут 
играть  оборудованием! Убрка и обслуживание 
оборудования не могут производиться детьми без 
надзора взрослых.
Внимание! Приготовление на кухонной плите  блюд  
на  жиру или на растительных маслах  без надзора, 
может быть опасно и привести к пожару.
НИКОГДА не пробуйте гасить огонь водой! Сначала  
отключите оборудование, а затем накройте огонь, 
например, крышкой или  невоспламеняющимся 
одеялом.
Внимание! Опасность пожара! Не складируйте 
предметы и вещи на поверхности плиты.
Устройство не предназначено для управления 
внешним таймером или отдельной
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системой дистанционного управления.
Для чистки кухонной плиты нельзя применять 
оборудование для чистки паром.
- необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не играли с плитой. В частности, 

причиной ожога ребенка могут стать конфорки, камера духовки, решетка, рама двер-
цы, находящиеся на плите емкости с горячими жидкостями.

- настоящее устройство не предназначено для эксплуатации лицами с ограниченной 
физической, сенсорной или психической способностью (в том числе детьми) или ли-
цами с отсутствием опыта или знания устройства, разве что это осуществляются под 
надзором или в соответствии с руководством по эксплуатации устройства, передан-
ной лицами, ответственными за их безопасность.

- следует обращать внимание на то, чтобы присоединительный кабель не дотрагивался 
до горячих элементов.

- плиту не следует оставлять без надзора во время жарки. Масло и жиры могут 
воспламениться.

- следует обращать внимание на момент вскипания, так чтобы выкипевшая жидкость 
не залила горелки.

- в случае повреждения плиты, можно ею вновь воспользоваться после устранения 
помех специалистом.

- не открывать присоединительный затвор и вентиль баллона без предворителной 
проверки закрытия всех затворов.

- не заливать и не загрязнать горелок.
- не ставить емкости непосредственно на горелках.
- не ставить над горелкой емкости массой превышающей 5 кг и 25 кг на всей плите.
- не наносить удары по маховикам и горелкам.
- запрещены переделки и починки плиты.
- запрещено  открытие затворов без заженнй спички или  прибора для зажигания газа 

( в случае отсутствия зажигалки).
- запрещено тушение пламени горелки путем его сдувания.
- запрещены своевольные переделки на другой вид газа, перенос на другое место и 

введение изменений в газопроводе. Эти опрерации может произвести лишь только 
квалифицированный трубопроводчик.

- не следует допускать к плите малых детей или не ознакомленных с руководством по 
обслуживанию плиты.

- не следует зажигать спичек, курить сигарет, включать и выключать электроприемники 
а также пользоваться другими злектрическими и механическими установками, 
вызывающими электрическую или механическую искру в  помещениях в случае 
обнаружениях улетучивания газа. В таком случае, следует сразу же закрыть вентиль 
на баллоне или запорный кран на газопроводе и проверить помещение.

- запрещено подключение к газопроводу каких либо заземляющих проводов, напр. 
радиоприёмников.

- в случае воспламенения газа улетучивающегося из неплотного газопровода, следует 
сразу закрыть приток газа при помощи запорново крана.

- в случае воспламенения газа улетучивающегося из неплотного вентиля баллона, 
следует: набросить на баллон мокрый плед для охлаждения баллона, а затем 
заиернуть вентиль балона. После охлаждения, следует вынести баллон на открытое 
место. Воспрещена повторная зксплуатация поврежденного баллона.

- в случае длительного перерыва в пользовании,следует закрыть центральный кран газопровода.
Внимание!
В случае повреждения неотключаемого питательного провода, во избежание опасности 
он должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной 
мастерской квалифицированным специалистом.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Такая маркировка информирует 
о том, что эта техника, после 
окончания срока эксплуатации, 
не может выбрасываться вместе 
с другими отходами домашнего 
хозяйства.

Пользователь обязуется отдать ее лицам, 
производящим сборку отработанной 
электрической и электронной техники. 
Лица, практикующие сборку, а также 
местные пункты сборки, магазины 
и районные единицы – создают 
соответствующую структуру, которая дает 
возможность сдать отработанную технику 
для дальнейшей переработки. 
Правильное отношение к отработанной 
электрической и электронной технике, 
помогает избежать вредных для здоровья 
человека и естественной окружающей 
среды последствий, возникающих из-
за наличия опасных ингредиентов и 
неправильного складирования, а также 
переработки такой техники. 

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ

К т о  и с п о л ь з у е т 
э л е к т р о э н е р г и ю 
ответственно, экономит не 
только семейный бюджет, но 
и  поступает правильно по 
отношению к естественной 

окружающей среде. Поэтому давайте 
экономить электроэнергию! А делается это 
следующим образом:
• Использование подходящей посуды 
для приготовления.
Посуда для приготовления на плите 
никогда не должна быть меньше, чем венец 
пламени горелки. Необходимо помнить о 
том, чтобы накрывать кастрюли крышкой.
• Содержание горелок, решетки 
и рабочей поверхности плиты в 
чистоте.
Загрязнения нарушают передачу тепла 
– сильные перегорелые загрязнения 
можно вывести только с помощью моющих 
средств, которые негативно воздействуют 
на естественную окружающую среду. 
Особенно чистой должна быть поверхность 
около отверстий пламени подколпачного 
кольца, а также около отверстий форсунок 
горелок.
• Особенно не нужно  „заглядывать в 
кастрюли”.
• Н е л ь з я  в с т р а и в а т ь  п л и т у 
непосредственно возле холодильных 
и морозильных камер.

ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Т е х н и к а  в о  в р е м я 
т р а н с п о р т и р о в к и 
была застрахована от 
повреждения упаковки. 
После распаковки нужно 
удалить элементы упаковки 

таким образом, чтобы это не угрожало 
окружающей среде. Все материалы, 
которые были использованы для упаковки, 
безопасны для окружающей среды, 100% 
подходят для рекуперации и обозначены 
соответствующим символом. 
Внимание! Упаковочные материалы  
(полиэтиленовые кульки,  кусочки 
пенопласта и т.д.) в процессе распаковки 
необходимо держать подальше от детей. 

РАСПАКОВКА 
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Газовая плита модельный ряд BHGI63110035 

   1,2,3 - конфорки
 4 - регулирующие ручки   
 горелок с кнопкой зажигания 
 5  - решетка под посуду 

Рис.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - высота 90 мм
 - глубина 520 мм
 - ширина 590 мм
 - вес плиты                               11,6 кг

Рабочая поверхность плиты оснащена горелками: 

 1  - большая горелка, тепловая нагрузка -  2,4 kW
 2  - малая горелка, тепловая нагрузка -  0,75 kW
 3 -  средние горелки, тепловая нагрузка     - 1,4 kW

Плита имеет винтовое соединение   - G1/2” ISO 228-1

1

2

3

4
5
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Газовая плита модельный ряд BHGI63111035 

   1,2,3 - конфорки
 4 - регулирующие ручки   
 горелок с кнопкой зажигания 
 5  - решетка под посуду

Рис.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - высота 90 мм
 - глубина 520 мм
 - ширина 590 мм
 - вес плиты                               11,8 кг

Рабочая поверхность плиты оснащена горелками: 

 1  - горелка WOK, тепловая нагрузка -  2,8 kW
 2  - малая горелка, тепловая нагрузка -  0,75 kW
 3 -  средние горелки, тепловая нагрузка     - 1,4 kW

Плита имеет винтовое соединение   - G1/2” ISO 228-1

1

2

3

4
5
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Газовая плита модельный ряд BHGI83111035

   1,2,3,4 - конфорки
    5 - регулирующие ручки   
    горелок с кнопкой зажигания 
    6  - решетка под посуду

Рис.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - высота 90 мм
 - глубина 520 мм
 - ширина 790 мм
 - вес плиты                               16,1 кг

Рабочая поверхность плиты оснащена горелками: 

 1  - горелка WOK, тепловая нагрузка -  2,8 kW
 2  - малая горелка, тепловая нагрузка -  0,75 kW
 3 -  средние горелки, тепловая нагрузка     - 1,4 kW
 4  - большая горелка, тепловая нагрузка -  2,4 kW

Плита имеет винтовое соединение   - G1/2” ISO 228-1

1 3

2

4

6

5

6
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УСТАНОВКА

Рис.3

Ниже приведенные инструкции предназначены для квалифицированного специалиста 
монтажника бытовой техники. Эти инструкции предназначены для того, чтобы как 
можно профессиональнее выполнить действия, связанные с установкой и уходом за 
техникой. 

Установка плиты
• Кухонное помещение должно быть сухим и проветривающимся, а также иметь 

действующую вентиляцию в соответствии с действующими техническими 
требованиями. 

• Помещение должно быть оснащено вентиляционной системой, выводящей 
наружу продукты сгорания во время сгорания.  Эта система должна состоять 
из вентиляционной решетки или вытяжки. Вытяжки необходимо устанавливать 
в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями по эксплуатации. 

• Помещение также должно обеспечивать поступление воздуха, который 
необходим для  сгорания газа. Поступление воздуха должно быть не менее 
чем 2м3/ч на 1 kW мощности горелок. Воздух может поступать в результате 
непосредственного поступления снаружи через канал с сечением мин. 100см2, 
или через соседние помещения, оснащенные вентиляционными каналами, 
выходящими наружу. 

• Расстояние между конфорками и вытяжкой  должна составлять мин. 750 мм 
(Рис.3).

• Модели плит с абсолютной мощностью до 3,5 kW оснащены соединительным 
шнуром длиной около 1,5 м с вилкой с предохраняющим контактом.  

• Электрическая розетка для подключения плиты должна быть оснащена 
предохранительным болтом и не должна находиться над плитой. 
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УСТАНОВКА

Установка плиты 

Способ монтажа в мебельном сегменте

Рис. 5

1  - Столешница
2  - Шуруп   4 шт.
3  - Крепежный зажим   4 шт.
4  - Встраиваемая плита

Способ крепления крепежного зажима к столешнице

Рис. 4

1 23 4

• Подготовить место (нишу) в сегменте мебели согласно с монтажной схемой (рис 5),
• Минимальное пространство, которое необходимо оставить свободным под газовую 

плиту составляет 130 мм,
• Приклеить ленту (приложенную производителем) одной стороной к краям плиты, с 

нижней стороны плиты, 
• Произвести подключение плиты к газовой и электрической системе согласно с 

инструкцией по эксплуатации плиты,
• Протереть плиту от пыли, оторвать бумагу, предохраняющую ленту, вставить плиту 

в нишу и до упора прижать к мебели,
• Установить крепежные зажимы (рис.4) перпендикулярно краю плиты и закрутить до 

упора,
• После монтажа плиты в мебельный сегмент необходимо проверить ее 

функциональность, а особенно противоутечную систему и зажигание.

80 80

Из-за расположения конфорки с тройным пламенем на стене следует исполь-
зовать покрытие, устойчивое к высоким температурам
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УСТАНОВКА

Указания для монтажника
Монтажник должен:
• Иметь право на установку газового оборудования
• Ознакомиться с информацией, находящейся в номинальной таблице  плиты 

и на информационной наклейке о виде газа, к которому приспособлена плита. 
Информацию сопоставить с условиями поставки газа в месте инсталляции.  

• Проверить
• эффективность вентиляции, т.е. воздухообмен в помещении.
• Герметичность соединений газовой арматуры.
• Эффективность работы всех функциональных элементов.

• Для правильной работы зажигания и системы противоутечки газа, 
отрегулировать положение регулировочных ручек газа с помощью прилагаемых 
подкладок,
• Проверить действие зажигания и систему противоутечки газа,
• В случае неправильной работы снять регулировочную ручку, произвести 

регулировку  через вложение подкладки (подкладок) на стержень 
вентиля,

• После выполненной регулировки  систему обеспечить зажимной 
подкладкой и надеть регулировочную ручку..

• Выдать пользователю сертификат подключения газовой плиты и ознакомить 
его с эксплуатацией. 

ВНИМАНИЕ!

Подсоединение плиты к баллонам с жидким газом или к существующей 
газовой системе  может выполнять исключительно квалифицированный 
монтажник, имеющий право работать с газовым оборудованием  при 
соблюдении всех правил безопасности. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на герметичность соединений.

После окончания установки плиты необходимо проверить герметичность всех 
соединений, используя для этого, например, мыльную воду.  

Нельзя пользоваться огнем до проверки герметичности.

Плита имеет трубное резьбовое соединение диаметром G1/2” , которое служит для 
подключения к газовой системе. Для жидкого газа (пропан бутан) на конец накручен 
наконечник для шланга  8 x 1 мм.
Провод, проводящий газ, не должен касаться металлических элементов покрытия. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы имеете дело с газом. Поэтому плита должна быть подключена к газовой 
системе к такому виду газа, к которому она фабрично приспособлена.  Плита 
должна быть подключена только профессиональным монтажником, 
имеющим на то соответствующее право. 
Информация о виде газа, к которому фабрично приспособлена плита, содержится 
в номинальной таблице. 

Плиты, поставляемые производителем, оснащены горелками, которые фабрично 
приспособлены для сгорания газа, поданного в номинальной таблице.  
Номинальная таблица находится сзади на нижней обшивке. 
Чтобы приспособить плиту к сгоранию другого вида газа необходимо: 

• Заменить форсунки горелки (см. сборочную табл.),
• отрегулировать вентили на замедленную подачу газа. 

Приспособление плиты к определенному виду газа

Эти действия может осуществлять только профессиональный монтажник, имеющий на 
то соответствующее право. 
Если газ, который будет подключаться к плите, отличается от газа, который предусмотрен 
фабрично для данной плиты, т.е. G 20 (GZ 50) 20 mbar, необходимо заменить форсунки 
горелки и произвести регулирование пламени. 

Таблица 1

Переоборудование плиты на другой вид газа 

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации и 
следуйте указаниям, которые в ней содержатся. 

Вид газa Значение диаметра форсунки
Горелка

малый средний большой WOK
2H (G20/20 mbar) 64 88 110 127
3B/P(G30/30 mbar) 42 58 75 83
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Таблица 2

Замена форсунки горелки    форсунку выкрутить с помощью 
специального насадочного ключа 7 и заменить на новую, 
соответственно виду газа (см. таблицу выше).

Регулировка вентилей на замедленную подачу газа. 

ВНИМАНИЕ! (для монтажника)
После окончания переоборудования плиты на другой вид газа, необходимо 
наклеить наклейку с описанием вида газа, к которому  приспособлена 
плита. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Горелки Пламя Переоборудование 
плиты с жидкого газа 
на природный газ

Переоборудование 
плиты с газа 
природного на газ 
жидкий

Полное 
пламя

Форсунку горелки 
заменить на 
соответствующую 
согласно Таблице 1

Форсунку горелки 
заменить на 
соответствующую 
согласно Таблице 1

Экономное 
пламя

Регулирующую 
иглу (Рис.7) слегка 
прокрутить и 
отрегулировать высоту 
пламени  

Регулирующую 
иглу (Рис.7) 
слегка прокрутить, 
проверить высоту 
и стабильность 
пламени
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Регулировка пламени

Правильно отрегулированные горелки имеют светло-голубой цвет с выразительным 
внутренним конусом. Подбор высоты пламени зависит от настройки регулировочной 
ручки огня горелки. 

Рис. 6

На рис.6 изображено, как правильно отрегулировать пламя горелки.
Правильное приготовление заключается в том, чтобы корректно настроить 
регулировочную ручку в положении «сильное пламя» - с целью приготовления блюда 
и переключить в положение «слабое пламя» (экономное) для поддержания процесса 
приготовления. Если есть необходимость можно плавно настроить  высоту пламени.

Запрещается регулировать пламя между положениями «горелка 
выключена» и «сильный огонь» 

  - горелка 
включена сильное 

- горелка включена 
слабое пламя
(читайте экономное)

- горелка 
выключена
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Регулировка вентилей

Регулировку вентилей необходимо производить на горящей горелке в положении 
«экономное пламя».

  нужно снять регулировочную ручку и тонкой отверткой, введенной в стержень вентиля, 
отрегулировать высоту пламени (Рис. 7).

Рис. 7

Чтобы проверить пламя, нужно прогреть горелку на полном огне в течении 10 мин., а 
далее повернуть регулировочную ручку вентиля на экономное пламя. Огонь не должен 
гаснуть и перескакивать на форсунку. А если так произойдет, необходимо повторить 
регулировку вентилей. 

Внимание.
Перестановка оборудования с целью подключения его к другому виду газа, 
нежели это указано на номинальной табличке производителя плиты, или 
приобретение плиты на другой вид газа, чем установлен в квартире, находится 
только в компетенции пользователь - монтажник.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

       Соответствующая посуда для приготовления

Корректная эксплуатация, подбор соответствующих пользовательских параметров, а 
также посуды, позволяет значительно экономить электроэнергию. 
Экономия электроэнергии соответственно составляет:
• до 60%, при правильном подборе посуды,
• до 60%, при правильной эксплуатации, заключающейся в правильно отрегулированном 

пламени в процессе приготовления. 
Эта экономия обусловлена содержанием горелок в постоянной чистоте (особенно 
отверстий, их которых выходит огонь и форсунок).

Необходимо обратить внимание на то, чтобы диаметр дна кастрюли всегда был немного 
больше, чем коронка пламени горелки, а сама кастрюля должна быть накрыта крышкой. 
Рекомендуется, чтобы диаметр кастрюли был приблизительно в 2,5  -3 раза больше, чем 
диаметр конфорки, т.е. для конфорки:

• малой, кастрюли диаметром 90 -140 мм,
• средней, кастрюли диаметром 140 - 220 мм,
• большой, кастрюли диаметром 200 - 240 мм,
• WOK кастрюли диаметром 220 - 260 мм,
• высота кастрюли не должна превышать его диаметр

Неправильно ПравильноНеправильно

Крышка кастрюли:

Крышка на кастрюле предотвращает потерю тепла и таким образом сокращает время 
нагревания.

Подбор посуды
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Эксплуатация плиты, оснащённой зажиганием и регулировочными 
ручками (обозначение Zp”)

Действия:
• утопить регулировочную ручку крана нужной конфорки до упора и прокрутить 

влево до положения «сильный огонь»
• придержать около 3 секунд утопленную до упора ручку
• после загорания пламени, ослабить давление на ручку и установить требуемую 

высоту пламени.

Эксплуатация плиты, оснащенной противоутечной системой 
(обозначение „Zt”)

Рис.8

В моделях плит, которые оснащены системой противоутечки газа из 
конфорок, необходимо во время поджигания придерживать около 10 сек 
утопленную до упора ручку в положении «сильный огонь»,             чтобы 
заработал предохранитель.  

В случае неудачной попытки, повторить действие.

Противоутечная система перекрывает подачу газа при исчезновении 
пламени приблизительно до 60 сек. 

Подача газа в конфорки открывается и регулируется краниками с 
противоутечным предохранителем (версия Zt).

предохранение
искра



19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Действия на случай угрозы утечки несгоревшего газа 

1 — газовая система
2 — перекрывающий вентиль газовой системы
A — вентиль ,,открыт”
B — вентиль ,,закрыт”

Рис.9

В любой опасной ситуации необходимо:

• отсоединить от электросети
• выключить конфорки
• закрыть перекрывающий вентиль газовой системы (Рис.9 B)
• проветрить кухонное помещение
• передать в ремонт в сервисный центр или квалифицированному газовому 

монтажнику 
• выключить газовую плиту и не эксплуатировать до момента устранения 

неполадки.

Некоторые простые неполадки пользователь может устранить самостоятельно, 
руководствуясь указаниями данной инструкции. 

КОНФОРКА не зажигается, чувствуется вылетающий газ
• необходимо закрыть переключатели горелок
• закрыть перекрывающий вентиль на газовой системе перед плитой 
• проветрить помещение
• вынуть горелку
• почистить и продуть отверстия для огня
• установить горелку
• снова попытаться зажечь горелку

НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ? ОБРАТИТЕСЬ ЗА РЕМОНТОМ!
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Тщательный текущий уход за плитой, 
содержание ее в чистоте, значительно 
увеличивает ее эффективный срок 
службы.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

П е р е д  н а ч а л о м  ч и с т к и , 
необходимо выключить плиту 
(все переключатели установить 
на «0»)  и подождать пока 
остынет. Нельзя тереть острыми 
предметами.
Нельзя использовать технику, 
чистящую паром.

Рис. 10

   Конфорки

Элементы горелки должны 
всегда быть сухими. Частицы 
в о д ы  м о г у т  з а м е д л и т ь 
п о с т у п л е н и е  г а з а  и 
спровоцировать плохое горенье 
горелки.

Рабочая поверхность плиты
• эмалированную рабочую поверхность плиты необходимо чистить только с помощью 

теплой воды с добавлением небольшого количества жидкого средства для мытья 
посуды. Сильные загрязнения можно удалять исключительно специальными 
деликатными жидкими средствами для посуды.

• плита из нержавеющей стали требует изначальной тщательной мойки перед началом 
эксплуатации. Особое внимание нужно обратить на удаление остатков клея с 
упаковочной пленки, которая снималась в процессе монтажа и клеящей упаковочной 
ленты. Плиту следует чистить регулярно, каждый раз после эксплуатации. Нельзя 
допускать сильного загрязнения рабочей поверхности плиты, а особенно пригорания 
и накипей. 

• В случае загрязнения горелок и решетки, необходимо эти элементы снять и помыть 
в теплой воде с добавлением средств, удаляющих жир и грязь. Далее их следует 
вытереть насухо.

 В особенной чистоте следует содержать место возле отверстий пламени под 
колпаком (см. рис. ниже).

 Отверстия горелочных форсунок  прочистить, используя для этого исключительно 
медную проволоку. Не следует применять стальную проволоку, раскрывать 
отверстия.
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Кроме обычного ухода за плитой необходимо: 
• производить периодический технический контроль работы элементов управления 

плиты и рабочих узлов плиты. После истечения срока гарантийного обслуживания 
хотя бы раз в два года необходимо обратиться в сервисный центр с целью проведения 
технического осмотра плиты,

• устранять выявленные неполадки,
• производить периодический уход за рабочими узлами плиты. 

Периодический технический осмотр

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИЯ, 

Гарантия

Гарантийное обслуживание по гарантийному талону
 Производитель не отвечает на любые повреждения, вызванные неправильным 
обхождением с техникой. 

Укажите, пожалуйста, тип и фабричный номер плиты из номинальной таблички

Тип.................................................... № фабричный.................................................

Производитель свидетельствует
Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным 
требованиям нижеприведенных директив и требований

• Директива по низковольтному оборудованию  2014/35/ЕC,
• Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕC
• Директива по экологическому проектированию 2009/125/EС,
• Требование „о безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011,
• Требование „электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011
• Директива о приборах сжигания газового топлива; газоразрядных и газорасходных установках; прибо-

рах содержащих взрывчатые вещества. 2009/142/EC
• Требование «о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 016/2011

Прибор маркируется единым знаком обращения  ,  и на него выдан сертификат соответст-
вия для предъявления в органы контроля за рынком.
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЕ
1.Техника не работает  -перебои в поступлении тока -   проверить  системный 

предохранитель в доме, 
сгоревший заменить

2.Горелка не загорается  -загрязненные отверстия, из 
которых выход пламя

-  закрыть вентиль перекрывающий 
газ, закрыть переключатели 
горелок, проветрить помещение, 
вынуть горелку, прочистить и 
продуть отверстия, из которых 
выходит огонь  

3.Зажигание газа не работает -  перебои в поступлении тока  -  проверить  системный 
предохранитель в  доме, 
сгоревший заменить

-  перебои в поступлении газа  - открыть вентиль подачи газа

-   г ря з н о е  ( з а с а л е н н о е ) 
устройство зажигания газа

-  прочистить зажигание газа 

 - переключатель краника не 
достаточно долго удерживается 
нажатым 

-  придержать утопленную 
регулирующую ручку  до 
момента появления полного 
пламени вокруг  коронки 
горелки

4.Пламя при зажигании горелки 
гаснет

 - рано отпущен переключатель 
краника

-  держать дольше утопленную 
регулирующую ручку  в положении 
„сильное пламя»

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В любой аварийной ситуации необходимо:
• Выключить рабочие узлы плиты
• Отключить электропитание
• Обратиться за ремонтом
• Некоторые мелкие неполадки пользователь может устранить самостоятельно, 

руководствуясь указаниями, поданными в ниже приведенной таблице, прежде чем 
обратиться в отдел обслуживания клиентов или в сервисный центр необходимо 
убедиться в следующих пунктах, указанных в таблице:
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ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ,

Плита Hansa - це поєднання виняткової простоти експлуатації і відмінної 
ефективності. Після прочитання даної інструкції експлуатація плити не становитиме 
проблем. 

Випущена з виробництва плита, ретельно перевіряється на предмет безпеки і 
функціональності службою контролю перед тим, як її упакують. 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації перед підключенням 
виробу. Слідуючи вказівкам, що містяться в інструкції, Ви можете уникнути 
невідповідної експлуатації плити. 

Дану інструкцію слід зберігати так, щоб вона була завжди під рукою. 
Необхідно ретельно слідувати вказівкам цієї інструкції з експлуатації, щоб уникнути 
нещасних випадків. 

Увага!
Виріб використовувати тільки після прочитання / зрозуміння даної 
інструкції. 
Даний виріб є пристроєм виключно для приготування їжі. Будь-яке використання 
в інших цілях (наприклад, для обігріву приміщень) не є використанням за 
призначенням і може бути небезпечним.
Виробник залишає за собою право внесення змін, що не впливають на 
функціонування обладнання. 



26

ЗМІСТ

Основна інформація.........................................................................................25
Вказівки з безпеки......................................................................................27
Як економити енергію..........................................................................................29
Розпаковування.................................................................................................29
Заміна зношених елементів....................................................................................29
Опис виробу..................................................................................................30,31,32
Технічні характеристики.............................................................................30,31,32
Установка...............................................................................................................33
Установка плити.....................................................................................................33
Монтаж робочої поверхні плити..........................................................................34
Вказівки для монтажника.......................................................................................35
Експлуатація......................................................................................................36
Пристосування плити до певного виду газу..........................................................37
Підбір полум‘я......................................................................................................38
Регуляція вентилів................................................................................................39
Відповідний посуд для приготування.................................................................40
Очищення і зберігання..................................................................................43
Конфорк...........................................................................................43
Рабоча поверхня плити...................................................................43
Гарантія,................................................................................................44
Дії в аварійних ситуаціях...................................................................45



27

ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ 

• Звертайте увагу на дітей, щоб не гралися з побутовою 
технікою.

• Даний виріб не призначений для осіб (в т.ч. для дітей) з 
обмеженими фізичними, перцепційними або психічними 
здібностями, а також для осіб з відсутністю досвіду або 
уміння користуватися електроприладами, хіба що під 
контролем або згідно з інструкцією з експлуатації виробу, 
яка передана особою, що відповідає за їх безпеку.  

• Стежте за тим, щоб електричний дріт механізованих 
приладів не торкався гарячих частин робочої поверхні 
плити. 

• До вилки під’єднуючого дроту повинен бути вільний доступ 
після підключення плити. 

• Забороняється встановлювати плиту біля холодильного 
устаткування. 

• Не можна залишати плиту без нагляду під час жаріння. 
Масло і жир можуть загорітися під впливом високих 
температур. 

• Стежте за процесом приготування на плиті, щоб не 
допустити попадання рідини на пальники. 

• У разі пошкодження плити, її знову можна використовувати 
після усунення неполадок фахівцем. 

• Не відкривати поворотний кран на патрубку газу або вентиля 
на балоні без попередньої перевірки, чи знаходяться всі 
крани в закритому стані.

• Не допускати заливки пальників рідиною або  тривалого 
їх утримання в нечищеному стані. Забруднені пальники 
почистити і висушити відразу ж після того, як вони 
охолонуть. 

• Не можна ставити посуд безпосередньо на пальники.
• Не можна ставити посуд на грати над одним пальником 

вагою більше 5 кг, а вага для цілої поверхні грат складає 10 
кг Не допускається ставити одну ємкість на двох пальниках 
одночасно. 

• Не ударяти регулювальні ручки вогню і пальника. 
• Забороняється проводити переулаштування елементів 

плити не фахівцями. 
• Забороняється відкривати ручки поворотних кранів на 

панелі робочої поверхні плити не маючи в руці відкритої 
запальнички або приладу для запалення газу. 

• Забороняється гасити полум’я пальника дуттям. 
• Забороняється самовільне перероблення газової плити на 

інший вид газу, пересування плити на інше місце, а також 
зміни в системі електричного підключення. Ці дії може 
проводити тільки кваліфікований монтажник. 
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ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ 

• У РАЗІ ПІДОЗРИ НА ВИТІКАННЯ ГАЗУ НЕ МОЖНА:
 Підпалювати сірники, палити цигарки, включати і вимикати 

електроприймачі (дзвінок або вмикач освітлення), а також 
використовувати інші механічні і електроприлади, які 
викликають появу електричної або ударної іскри.  У такому 
разі необхідне негайно закрити вентиль на балоні з газом 
або перекриваючий краник на газовому устаткуванні і 
провітрити приміщення, а потім викликати фахівця для 
усунення причини.

• У будь-якій ситуації, викликаній технічною погрішністю, 
необхідне негайно відключити електроживлення плити 
(використовуючи вищезгадане правило) і передати в 
ремонт.

• Не можна під’єднувати до газової системи ніяких антенних 
проводів, наприклад, радіоприймач. 

• У разі займання газу, що витікає з негерметичної системи, 
необхідно негайно закрити доступ газу за допомогою 
перекриваючого вентиля.

• У разі займання газу, що витікає з негерметичного вентиля 
газового балона, необхідно: на балон накинути мокре 
покривало, щоб остудити балон, закрутити вентиль на 
балоні. Після того, як балон охолов, необхідно винести 
його на відкритий простір. Забороняється повторне 
використання пошкоджених балонів. 

• У разі перерви у використанні плити на декілька днів, 
необхідно закрити головний вентиль на газовому 
устаткуванні, тоді як при використанні газового балона – 
закривати кожного разу після використання. 

• Якщо поверхня плити є тріснута, відключити електрику, 
щоб уникнути враження електричним струмом. 

• Використання техніки для приготування і випічки, викликає 
виділення тепла і вологи в приміщенні, в якому встановлена 
плита. Потрібно переконатися в тому, що кухонне 
приміщення добре провітрюється; необхідно мати отвори 
природної вентиляції або встановити засоби механічної 
вентиляції (витяжка).

• Тривале і інтенсивне використання плити може вимагати 
додаткового провітрювання, наприклад, відкриття вікна 
або ефективнішої вентиляції, наприклад, збільшення 
потужності механічної вентиляції, якщо така є.
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Таке маркування інформує 
про те, що ця техніка, 
після закінчення терміну 
експлуатації, не може 
викидатися разом з іншими 
відходами домашнього 
господарства.

Користувач зобов’язується віддати її 
особам, що проводять збір відпрацьованої 
електричної і електронної техніки. Особи, 
що практикують збір, а також місцеві 
пункти збірки, магазини і районні одиниці, 
– створюють відповідну структуру, яка дає 
можливість здати відпрацьовану техніку 
для подальшої переробки. Правильне 
відношення до відпрацьованої електричної 
і електронної техніки, допомагає уникнути 
шкідливих для здоров’я людини і 
природного навколишнього середовища 
наслідків, що виникають із-за наявності 
небезпечних інгредієнтів і неправильного 
складування, а також переробки такої 
техніки. 

ЯК ЕКОНОМИТИ ЕНЕРГІЮ

Х т о  в и к о р и с т о в у є 
е л е к т р о е н е р г і ю 
відповідально, економить 
не тільки сімейний бюджет, 
але і  поводиться правильно 
п о  в і д н о ш е н н ю  д о 
природного навколишнього 

середовища. Тому давайте економити 
електроенергію! А робиться це таким 
чином:
• Використання відповідного посуду 
для приготування.
Посуд для приготування на плиті ніколи не 
повинен бути менше, ніж вінець полум’я 
пальника. Необхідно пам’ятати про те, щоб 
накривати каструлі кришкою.
• Утримання пальників, грат і робочої 
поверхні плити в чистоті.
Забруднення порушують передачу тепла 
– сильні перегорілі забруднення можна 
вивести тільки за допомогою миючих 
засобів, які негативно впливають на 
природне навколишнє середовище. 
Особливо чистою повинна бути поверхня 
біля отворів полум’я підковпачного кільця, 
а також біля отворів форсунок пальників.
• Особливо не потрібно  „заглядати в 
каструлі”.
• Не можна вбудовувати плиту 
безпосередньо біля холодильних і 
морозильних камер.

ЗАМІНА ЗНОШЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Т е х н і к а  п і д  ч а с 
т р а н с п о р т у в а н н я 
була застрахована від 
пошкодження упаковки. 
Після розпаковування 
п о т р і б н о  в и д а л и т и 

елементи упаковки так, щоб це не 
загрожувало навколишньому середовищу. 
Всі матеріали, які були використані для 
упаковки, безпечні для навколишнього 
середовища, 100% підходять для 
рекуперації і позначені відповідним 
символом. 
Увага! Пакувальні матеріали (поліетиленові 
кульки, шматочки пінопласту і так далі) в 
процесі розпаковування необхідно тримати 
подалі від дітей.

РОЗПАКОВУВАННЯ 



30

ОПИС ВИРОБУ

Газова плита типоряд BHGI63110035

1,2,3  - конфорки
      4 -  регулюючі ручки пальників з  
  кнопкою запалення 
      5  - грати під посуд

Мал.1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - висота 90 мм
 - глибина 520 мм
 - ширина 590 мм
 - вага плити                              11,6 кг

Робоча поверхня плити оснащена пальниками: 

 1 -  великий пальник, теплове навантаження  -  2,4 kW
 2 -  малий пальник, теплове навантаження    - 0,75 kW
 3  - середні пальники, теплове навантаження    - 1,4 kW

Плита має гвинтове з’єднання     - G1/2” ISO 228-1

1

2

3

4
5
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ОПИС ВИРОБУ

Газова плита типоряд BHGI63111035

1,2,3  - конфорки
      4 -  регулюючі ручки пальників з  
  кнопкою запалення 
      5  - грати під посуд
      5*  - грати під посуд (чавун)

Мал.2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - висота 90 мм
 - глибина 520 мм
 - ширина 590 мм
 - вага плити                              11,8 кг

Робоча поверхня плити оснащена пальниками: 

 1 -  пальник WOK, теплове навантаження  -  2,8 kW
 2 -  малий пальник, теплове навантаження    - 0,75 kW
 3  - середні пальники, теплове навантаження      - 1,4 kW

Плита має гвинтове з’єднання     - G1/2” ISO 228-1

1

2

3

4
5
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ОПИС ВИРОБУ

Газова плита типоряд BHGI83111035

1,2,3,4  - конфорки
         5 -  регулюючі ручки пальників 
              з кнопкою запалення 
         6  - грати під посуд

Мал.3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - висота 90 мм
 - глибина 520 мм
 - ширина 790 мм
 - вага плити                              16,1 кг

Робоча поверхня плити оснащена пальниками: 
 1 -  пальник WOK, теплове навантаження  -  2,8 kW
 2 -  малий пальник, теплове навантаження    - 0,75 kW
 3  - середні пальники, теплове навантаження      - 1,4 kW
 4 -  великий пальник, теплове навантаження    -  2,4 kW

Плита має гвинтове з’єднання     - G1/2” ISO 228-1

1 3

2

4

6

5

6
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УСТАНОВКА

Мал. 3

Нижче приведені інструкції призначені для кваліфікованого фахівця монтажника 
побутової техніки. Ці інструкції призначені для того, щоб якомога професійніше виконати 
дії, пов’язані з установкою і доглядом за технікою. 

Установка плити
• Кухонне приміщення повинне бути сухим і таким, що провітрюється, а також 

мати робочу вентиляцію, відповідно до діючих технічних вимог. 
• Приміщення повинне бути оснащене вентиляційною системою, що виводить 

назовні продукти згорання під час згорання.  Ця система повинна складатися з 
вентиляційних грат або витяжки. Витяжки необхідно встановлювати відповідно 
до інструкцій з експлуатації, що додаються до них. 

• Приміщення також повинне забезпечувати надходження повітря, яке необхідне 
для  згорання газу. Надходження повітря повинне бути не менше чим 2м3/ч на 1 
kW потужності пальників. Повітря може поступати в результаті безпосереднього 
надходження зовні через канал з перерізом мін. 100см2, або через сусідні 
приміщення, оснащені вентиляційними каналами, що виходять назовні. 

• Відстань між конфорками і витяжкою  повинна складати мін. 750 мм (Мал.3).
• Моделі плит з абсолютною потужністю до 3,5 kW оснащено сполучним шнуром 

завдовжки близько 1,5 м з вилкою з захисним контактом. 
• Електрична розетка для підключення плити повинна бути оснащена запобіжним 

болтом і не повинна знаходитися над плитою. 
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УСТАНОВКА

Установка плити 

Спосіб монтажу в меблевому сегменті

Мал. 5

1 -  стільниця
2  - Шуруп  - 4 шт.
3 -  Кріпильний затискач -  4 шт.
4 -  монтувальна плита

Спосіб кріплення затискача до стільниці

Мал. 4

1 23 4

• Підготувати місце (нішу) в сегменті меблів згідно з монтажною схемою (мал. 5)
• Мінімал. простір, який необхідно залишити вільним під газову плиту складає 130 мм
• Приклеїти стрічку (прикладену виробником) однією стороною до країв плити, з 

нижнього боку плити 
• Виконати підключення плити до газової і електричної системи згідно з інструкцією 

з експлуатації плити
• Протерти плиту від пилу, відірвати папір, що захищає стрічку, вставити плиту в нішу 

і до упору притиснути до меблів
• Встановити кріпильні затискачі (мал.4) перпендикулярно краю плити і закрутити до 

упору
• Після монтажу плити в меблевий сегмент необхідно перевірити її функціональність, 

а особливо противитокову систему і запалення.

80 80
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УСТАНОВКА

Вказівки для монтажника
Монтажник повинен:
• Мати право на установку газового обладнання
• Ознайомитися з інформацією, що знаходиться в номінальній таблиці  плити 

і на інформаційній наклейці про вид газу, до якого пристосована плита. 
Інформацію зіставити з умовами постачання газу на місці інсталяції.  

• Перевірити
• ефективність вентиляції, тобто повітрообмін в приміщенні.
• Герметичність з’єднань газової арматури.
• Ефективність роботи всіх функціональних елементів.

• Для правильної роботи запалення і системи противитоку газу, 
відрегулювати положення регулювальних ручок газу за допомогою підкладок, 
що додаються
• Перевірити дію запалення і систему противитоку газу
• У разі неправильної роботи зняти регулювальну ручку, провести 

регулювання  через вкладення підкладки (підкладок) на стрижень 
вентиля

• Після виконаного регулювання  систему забезпечити затискною підкладкою 
і надіти регулювальну ручку.

• Видати користувачеві сертифікат підключення газової плити і ознайомити 
його з експлуатацією. 

УВАГА!

Під’єднування плити до балонів з рідким газом або до існуючої газової 
системи  може виконувати виключно кваліфікований монтажник, що має 
право працювати з газовим устаткуванням  при дотриманні всіх правил 
безпеки. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: на герметичність з’єднань.

Після закінчення установки плити необхідно перевірити герметичність всіх 
з’єднань, використовуючи для цього, наприклад, мильну воду. 

Не можна користуватися вогнем до перевірки герметичності.

Плита має трубне різьбове з’єднання діаметром G1/2”, яке служить для підключення 
до газової системи. Для рідкого газу (пропан бутан) на кінець накручений наконечник 
для шланга 8 x 1 мм.
Дріт, провідний газ, не повинен стосуватися металевих елементів покриття. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ви маєте справу з газом. Тому плита повинна бути підключена до газової 
системи до такого виду газу, до якого вона пристосована за виробником.  Плита 
повинна бути підключена тільки професійним монтажником, що має на те 
відповідне право. 
Інформація про вид газу, до якого пристосована плита, міститься в номінальній 
таблиці. 

Плити, що поставляються виробником, оснащені пальниками, які пристосовані 
виробником для згорання газу, поданого в номінальній таблиці. 
Номінальна таблиця знаходиться на зворотній частині нижньої обшивки. 
Щоб пристосувати плиту для згорання іншого виду газу необхідно: 

• Замінити форсунки пальника (див. монтажну табл.)
• відрегулювати вентилі на сповільнену подачу газу. 

Пристосування плити до певного виду газу

Ці дії може здійснювати тільки професійний монтажник, що має на те відповідне 
право. 
Якщо газ, який підключатиметься до плити, відрізняється від газу, який передбачений 
для даної плити, тобто G 20 (GZ 50) 20 mbar, необхідно замінити форсунки пальника і 
виконати регулювання полум’я. 

Таблиця 1

Переобладнання плити на інший вид газу 

Будь ласка, детально ознайомтеся із змістом інструкції з експлуатації і слідуйте вказівкам, 
які в ній містяться. 

Вид газу Значення діаметру форсунки
ПАЛЬНИК

малий середній великий WOK
2H (G20/20 mbar) 64 88 110 127
3B/P(G30/30 mbar) 42 58 75 83
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Таблиця 2

Заміна форсунки пальника  -  форсунку викрутити за 
допомогою спеціального ключа насадки 7 і замінити на нову, 
відповідно до виду газу (див. таблицю вище).

Регулювання вентилів на сповільнену подачу газу. 

УВАГА! (для монтажника)
Після закінчення переобладнання плити на інший вид газу, необхідно 
наклеїти наклейку з описом виду газу, до якого  пристосована плита. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Пальники Полум’я Переобладнання 
плити з рідкого газу 
на природний газ

Переобладнання 
плити з газу 
природного на газ 
рідкий

Повне 
полум’я

Форсунку пальника 
замінити на відповідну 
згідно Таблиці 1

Форсунку пальника 
замінити на 
відповідну згідно 
Таблиці 1

Економне 
полум’я

Регулюючу голку 
(Мал.7) злегка 
прокрутити і 
відрегулювати висоту 
полум’я 

Регулюючу голку 
(Мал.7) злегка 
прокрутити, 
перевірити висоту і 
стабільність полум’я
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Регулювання полум’я

Правильно відрегульовані пальники мають світло-блакитний колір з виразним внутрішнім 
конусом. Підбір висоти полум’я залежить від настройки регулювальної ручки вогню 
пальника. 

Мал. 6

На малюнку 6 зображено, як правильно відрегулювати полум’я пальника.
Правильне приготування полягає в тому, щоб коректно налаштувати регулювальну ручку 
в положенні «сильне полум’я» - з метою приготування блюда і перемкнути в положення 
«слабке полум’я» (економне) для підтримки процесу приготування. Якщо є необхідність 
можна плавно налаштувати  висоту полум’я.

Забороняється регулювати полум’я між положеннями «пальник 
вимкнений» і «сильний вогонь» 

 - пальник 
вимкнений сильне 
полум’я

-  пальник вимкнений
слабке полум’я
(економне)

 - пальник вимкнений  
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Регулювання вентилів

Регулювання вентилів необхідно проводити на пальнику, що горить, в положенні 
«економне полум’я».

  потрібно зняти регулювальну ручку і тонкою викруткою, введеною в стрижень вентиля, 
відрегулювати висоту полум’я (Мал. 7).

Мал. 7

Щоб перевірити полум’я, потрібно прогріти пальник на повному вогні протягом 10 хв., а 
далі повернути регулювальну ручку вентиля на економне полум’я. Вогонь не повинен 
гаснути і перескакувати на форсунку. А якщо так відбудеться, необхідно повторити 
регулювання вентилів. 

Увага.
Перестановка устаткування з метою підключення його до іншого виду газу, ніж це 
вказано на номінальній табличці виробника плити, або переулаштування плити 
на інший вид газу, чим встановлений в квартирі, належить тільки до компетенції 
користувач - монтажник.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

       Відповідний посуд для приготування

Коректна експлуатація, підбір відповідних призначених для користувача параметрів, а 
також посуди, дозволяє значно економити електроенергію. 
Економія електроенергії відповідно складає:
• до 60%, при правильному підборі посуду
• до 60%, при правильній експлуатації, що полягає в правильно відрегульованому 

полум’ї в процесі приготування. 
Ця економія обумовлена утриманням пальників в постійній чистоті (особливо отворів, 
їх яких виходить вогонь із форсунок).

Необхідно звернути увагу на те, щоб діаметр дна каструлі завжди був трохи більше, 
чим коронка полум’я пальника, а сама каструля повинна бути накрита кришкою. 
Рекомендується, щоб діаметр каструлі був приблизно в 2,5   3 рази більше, ніж діаметр 
конфорки, тобто для конфорки:

• малою, каструлі діаметром 90 -140 мм
• середньою, каструлі діаметром 140 - 220 мм
• великий, каструлі діаметром 200 - 240 мм
• WOK каструлі діаметром 220 - 260 мм
• висота каструлі не повинна перевищувати його діаметр

ПравильноНеправильно

Кришка каструлі: 

Кришка на каструлі запобігає втраті тепла і таким чином скорочує час нагрівання.

Підбір посуду

Неправильно
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Експлуатація плити, оснащеною противитоковою системою 
(позначення „Zр”) 

Дії:
• втопити регулювальну ручку крана потрібної конфорки до упору і прокрутити 

вліво до положення «сильний вогонь»
• притримати близько 3 секунд втоплену до упору ручку
• після загоряння полум’я, ослабити тиск на ручку і встановити необхідну висоту 

полум’я.

Експлуатація плити, оснащеною противитоковою системою 
(позначення „Zt”)

Мал.8

У моделях плит, що оснащені системою противитоку газу з конфорок, необхідно 
під час підпалу притримувати близько 10 сек. втоплену до упору ручку в положенні 
«сильний вогонь»            , щоб спрацював запобіжник. 

У разі невдалої спроби, повторити дію.

Противитокова система перекриває подачу газу при зникненні полум’я 
приблизна до 60 сек. 

Подача газу в конфорки відкривається і регулюється краниками з 
противитоковим запобіжником (версія Zt).

ЗАХИСТ
ІСКРА
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Дії на випадок загрози витоку неспаленого газу 

1 — газова система
2 — перекриваючий вентиль газової системи
A — вентиль,,відкритий”
B — вентиль,,закритий”

Мал.9

У будь-якій небезпечній ситуації необхідно:

• від’єднати від електромережі
• вимкнути конфорки
• закрити перекриваючий вентиль газової системи (Мал.9 B)
• провітрити кухонне приміщення
• передати в ремонт в сервісний центр або кваліфікованому газовому 

монтажникові 
• вимкнути газову плиту і не експлуатувати до моменту усунення неполадки.

Деякі прості неполадки користувач може усунути самостійно, керуючись 
вказівками даній інструкції. 

КОНФОРКА не запалюється, відчувається газ
• необхідно закрити перемикачі пальників
• закрити перекриваючий вентиль на газовій системі перед плитою 
• провітрити приміщення
• вийняти пальник
• почистити і продути отвори для вогню
• встановити пальник
• знову спробувати запалити пальник

НЕ ЗАПАЛЮЄТЬСЯ? ЗВЕРНІТЬСЯ В РЕМОНТНУ СЛУЖБУ!
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Ретельний поточний догляд за плитою, 
утримання її у чистоті, значно збільшує її 
ефективний термін експлуатації.

ОЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

Перед початком чищення, 
необхідно вимкнути плиту (всі 
перемикачі встановити на «0») і 
почекати поки охолоне. Не можна 
терти гострими предметами.
Не можна використовувати 
техніку, що очищає паром.

Rys. 10

  Конфорк

Елементи пальника повинні 
завжди бути сухими. Частинки 
в о д и  м о ж у т ь  с п о л ь щ и т и 
надходження газу и викликати 
погане горіння пальників.

Рабоча поверхня плити

• емальовану робочу поверхню плити необхідно чистити тільки за допомогою теплої 
води з додаванням невеликої кількості рідкого засобу для миття посуду. Сильні 
забруднення можна видаляти виключно спеціальними делікатними рідкими засобами 
для посуду.

• плита з нержавіючої сталі вимагає початкового ретельного миття перед початком 
експлуатації. Особливу увагу потрібно звернути на видалення залишків клею з 
пакувальної плівки, яка знімалася в процесі монтажу і склеювальної пакувальної 
стрічки. Плиту слід чистити регулярно, кожного разу після експлуатації. Не можна 
допускати сильного забруднення робочої поверхні плити, а особливо пригорання і 
накипів. 

• У разі забруднення пальників і грат, необхідно ці елементи зняти і помити в теплій воді  
з додаванням засобів, що видаляють жир та бруд. Далі їх слід витерти досуха. 

 У особливій чистоті слід утримувати місце біля отворів полум’я під ковпаком (див. 
мал. нижче).

 Отвори пальникових форсунок  прочистити, використовуючи для цього виключно 
мідний дріт.  Не слід застосовувати сталевий дріт, розкривати отвори. 
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Окрім звичайного догляду за плитою необхідно: 
• проводити періодичний технічний контроль роботи елементів управління плити і 

робочих вузлів плити. Після закінчення терміну гарантійного обслуговування хоч би 
раз на два роки необхідно звернутися в сервісний центр для проведення технічного 
огляду плити

• усувати виявлені неполадки
• проводити періодичний догляд за робочими вузлами плити. 

Періодичний технічний огляд

ОЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ГАРАНТІЯ, 

Гарантія

Гарантійне обслуговування по гарантійному талону
 - Виробник не відповідає за будь-які пошкодження, викликані неправильним поводженням 
з технікою. 

Вкажіть, будь ласка, тип і фабричний номер плити з номінальної таблички

Тип.................................................... № заводський.................................................
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ЗВЕРНЕННЯ
1 .Техніка не працює -  перебої  в надходженні 

струму
-   перев ірити  системний 
запобіжник в будинку, якщо згорів  
- замінити

2.Пальник не займається -  забруднені отвори, з яких 
виходить полум’я

-  з а к р и т и  в е н т и л ь 
перекриваючий газ, закрити 
п е р е м и к а ч і  п а л ь н и к і в , 
пров і трити  прим іщення , 
вийняти пальник, прочистити і 
продути отвори, з яких виходить 
вогонь 

3. Запалення газу не працює -  перебої  в надходженні 
струму

-   перев ірити  системний 
запобіжник в будинку, що згорів 
замінити

-  перебої в надходженні газу -  відкрити вентиль подачі газу

-  брудний (засалене) пристрій 
запалення газу

-  прочистити запалення газу 

-  п е р е м и к ач  к р а н и к а  н е 
достатньо довго утримується 
натиснутим 

 -  п р и т р и м ат и  вто п л е н у 
регулюючу ручку до моменту 
появи повного полум’я навколо 
коронки пальника

4. Полум’я при запаленні 
пальника гасне

 - рано відпускається перемикач 
краника

 - тримати довше втоплену 
регулюючу ручку  в положенні 
„сильне полум’я»

ДІЇ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У будь-якій аварійній ситуації необхідно:
• Вимкнути робочі вузли плити
• Відключити електроживлення
• Звернутися за ремонтом
• Деякі дрібні неполадки користувач може усунути самостійно, керуючись вказівками, 

поданими в нижче приведеній таблиці, перш ніж звернутися у відділ обслуговування 
клієнтів або в сервісний центр необхідно переконатися в наступних пунктах, вказаних 
в таблиці:
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POŠTOVANI KLIJENTI,

Čitajući ovo uputstvo postajete svesni korisnici tehnološki unapređenog uređaja koji pred-
stavlja naša ploča.  
Ploča je rezultat rada inženjera i tehničara konstrukciono istraživačkih centara, osmišljena 
na osnovu najnovijeg tehnološkog znanja i uz pomoć modernog elektronsko konstrukcio-
nog alata. 
Ploča je naš odgovor na očekivanja današnjeg tržišta, na kojem se podjednako cene pouz-
danost,  funkcionalnost, jednostavnost upotrebe, kao i dizajn. 
Svaka ploča, koja napušta fabriku, pred pakovanje detaljno se proverava u kontrolnom 
sektoru, po pitanju bezbednosti i funkcionalnosti. 
Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pred uključivanje uređaja.           
Pridržavanje se saveta koje sadrži uputstvo garantuje pravilno korišćenje ploče.
Uputstvo zadržati i pohraniti tako da se uvek nalazi na domašaj ruke. Strogo se pridržavati 
uputstva za upotrebu da bi se sprečili eventualni nesrećni slučajevi. 

Pažnja!
Uređaj možete da počnete koristiti samo nakon pročitanja i dobrog shvaćanja ovoga 
uputstva. 

Uređaj je projektiran isključivo kao uređaj za kuvanje. Svaka druga primena (napr. za 
grejanje prostorija) je suprotna njegovoj nameni i može stvarati opasnost.

Proizvođač zadržava sebi mogućnost uvođenja promena koje ne uteču na rad ure-
đaja. 
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SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

Pažnja. Uređaj i njegovi dostupni delovi se greju 
tokom upotrebe. Posebnu pažnju obratiti na moguć-
nost dodira grejaćih elemenata. Deca ispod 8 godine 
života trebala bi da se drže što dalje od uređaja, ako 
nisu pod stalnim nadzorom.
Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godine života 
i starija; osobe sa fizičkim, senzorskim i mentalnim 
ograničenjima; osobe bez iskustva i znanja, ako su 
pod nadzorom ili postupaju prema instrukciji za upo-
trebu uređaja koju im objašnjava osoba odgovorna za 
njihovu bezbednost.   Paziti da se deca ne igraju sa 
opremom. Deca bez nadzora ne bi trebala da čiste 
i opslužuju uređaj. 
Pažnja. Kuvanje bez kontrole prisutnosti masnoće 
i ulja na kuhinjskoj ploči može da bude opasno i da 
dovede do požara.
NIKAD ne pokušavaj da gasiš požar vodom. Isključi 
uređaj i prekrij plamen, na primer poklopcem ili ne-
zapaljivom tkaninom.
Pažnja. Opasnost od požara: ne sakupljaj pred-
mete na površini za kuvanje
Uređajem ne upravljati pomoću vanjskog sata ili ne-
zavisnog sistema daljinskog upravljanja.
Za čišćenje uređaja zabranjena je upotreba opre-
me za čišćenje parom.
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SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA
● Deca ne smeju da se igraju i približavaju do šporeta za vreme njegove upotrebe. 
 Kontakt sa vrućim gorionicima, plamenicima ili vrućim sudovima može da prouzrokuje 

opekotine kod dece.
● Ovaj uređaj ne smeju da koriste lica (u tome i deca) sa ograničenim fizičkim sposobnosti-

ma, poremećajem osetila ili psihe, niti lica koja nemaju iskustva ili znanja po pitanju kori-
šćenja takvog aparata, izuzev slučaj da se uređaj koristi pod nadzorom i prema uputama 
lica odgovornog za invalidna lica i decu. 

● Obratiti pažnju da električni priključni kabl ne dodiruje vrućih elemenata šporeta.
● Utikač priključnog kabla treba da bude dostupan nakon instaliranja šporeta. 
● Zabranjuje se instaliranje šporeta u blizini rashladnih uređaja.
! Šporet ne sme da se ostavlja bez nadzora za vreme njegovog korišćenja. Ulja i masti 

mogu da se zapale ako se pregriju.
● Uvek pripaziti momenat kada jelo zakuva da bi se izbeglo iskipljenje neposredno na gorionike.
● Ako se šporet pokvari ponovno može da se uključi tek nakon uklanjanja kvara koje izvrši 

stručnjak.
● Ne sme se da otvara regulator dotoka gasa niti ventil na boci za gas pre nego što se ne 

proveri da li su svi regulatori gorionika zatvoreni.
● Gorionike ne sme da zalije voda ili druga tečnost niti da budu prljavi. Sve nečistoće uklo-

niti, a gorionik osušiti odmah kad se ohladi.
● Sudovi ne smeju se da stavljaju neposredno na gorionicima.
● Na rešetki  iznad jednog gorionika ne smeju se da stavljaju sudovi teži od 5 kg, a čitava 

rešetka na šporetu može da izdrži max. 25 kg. Ne smeju se također da koriste istovreme-
no dva gorionika za grijanje jedne posude. 

● Ne sme se da udara po regulatorima gasa i gorionicima.
● Prerade i popravci šporeta od strane neprofesionalnih lica su strogo zabranjeni.
● Ne sme se da otvara regulatore na šporetu ako nemamo u ruci zapaljene šibice ili upaljač za gas.
● Zabranjuje se gašenje plamena gorionika na način da se ga pogasi duvanjem.
● Zabranjuje se samostalno osposobljavanje šporeta na drugi tip gasa, premeštanje špore-

ta na drugo mesto i vršenje promena u instalaciji za napajanje. Ove radnje može da vrši 
isključivo ovlašćeni instalater.

● Šporetu ne smeju se da približavaju mala deca i lica koja nisu pročitala uputstvo za uporabu.  
● U SLUČAJU DA SUMNJAMO NA ISTICANJE GASA NE SMEJU SE DA:
    zapaljuju šibice, zapaljuju cigarete, uključuju i isključuju električni aparati i uređaji (napr.

zvono ili prekidač svetla) niti koriste drugi električni i mehanični uređaji koji proizvode 
električnu ili udarnu varnicu.  U takvom slučaju odmah zatvoriti ventil na boci za gas ili 
zavrnuti zatvarač dotoka gasa gasne instalacije i provetriti prostoriju, najbolje napraviti 
promaju, a zatim pozvati ovlašćeno lice za uklanjanje razloga kvara.

● U svakoj situaciji tehničkog kvara neophodno je smesta isključiti električno napajanje 
šporeta (uz primenu gore navdenog pravila) i prijaviti kvar za popravak.

● Na gasnu instalaciju ne smeju se da priključuju nikakvi antenski kabeli, kao što su napr.
radijski.  

● U slučaju da je gasna instalacija propusna i dođe do isticanja gasa i njegovog zapaljenja 
treba odmah isključiti dotok gasa pomoću prekidnog ventila dovoda gasa.

● U slučaju da dođe do isticanja gasa povodom neispravnog ventila na boci i gas se zapali 
treba: bocu pokriti vlažnim ćebetom da bi se ohladila i zavrnuti ventil na boci.

 Nakon kad se boca ohladi iznjeti nju iz prostorije na otvoreno. Ponovna eksploatacija ošte-
ćene boce je strogo zabranjena. 

● U slučaju da nameravamo prekinuti korišćenje šporeta, napr.na nekoliko dana, zatvoriti 
glavni ventil gasne instalacije, a ako je u pitanju boca za gas nakon svake upotrebe.

● Pažnja! Da bi se eliminisala opasnost u slučaju oštećenja neodspojivog priključnog voda 
za dotok gasa mora da se ga menja kod proizvođača ili od strane kvalifikovanog lica kod 
specijalizovane radionice za popravke. 

● Upotreba uređaja za kuvanje i pečenje izaziva pojavljivanje toplote i vlage u prostoriji, 
gde je uređaj instaliran. Ubediti se da je kuhinjska prostorija dobro provetrena; pripaziti 
da bi prirodni otvori za ventilaciju bili otvoreni ili instalirati opremu za prinudnu mehaničku 
ventilaciju (napa iznad šporeta).

● Dugotrajno i intenzivno korišćenje uređaja može da zahteva dodatno provetrenje, na pri-
mer otvorenje prozora radi promaje ili ventilaciju koja bi bila efikasnija, napr.povećanje 
snage prinudne mehaničke ventilacije, ukoliko se takva koristi.
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Nakon završenog perioda kori-
šćenja proizvod ne sme da se 
uklanja na normalan način preko 
komunalnih kontejnera za smeće, 
treba da ga odnesete na poseb-
no mesto skupljanja i reciklaže 

električnih i elektronskih uređaja. Informiše 
o tome simbol koji se nalazi na proizvodu, 
uputstvu za upotrebu ili na ambalaži. 
Primenjene plastične mase mogu da se re-
cikliraju i ponovno upotrebljaju prema ozna-
kama. Uključujući se u proces ponovnog 
iskorišćavanja materijala ili u druge forme 
prerade i ponovne upotrebe istrošenih ure-
đaja,  znatno doprinosite zaštiti naše životne 
sredine.
Sve informacije za mesta odlaganja istro-
šenih uređaja možete da dobijete od strane 
administracije opštine. 
 

KAKO ŠTEDITI ENERGIJU

Čovek koji koristi energiju na 
odgovoran način, štiti ne samo 
svoj kućni budžet, ali i sve-
sno doprinosi zaštiti prirodne 
okoline. 
Zato pomozimo da štedimo 

električnu energiju! Kako? Na sledeći način: 

■  Primenjivati odgovarajuće sudove za 
kuvanje.
Lonci s ravnim i debelim dnom omogućuju 
uštedu čak do 1/3 električne energije.  Nikada 
nemojte da zaboravljate za vreme kuvanja sta-
viti poklopac, u suprotnom potrošnja električne 
energije je četiri puta veća!
■ Pravilno birati sudove za kuvanje prema 
površini grejne zone.
Posuda za kuvanje nikada ne sme da bude 
manja od površine grejne zone. 

■ Održavati čistoću grejnih površina i dna 
lonaca.
Nečistoće ometaju transmisiju toplote – jako 
zaprljana mesta koja su zagorela, mogu da se 
uklone samo uz pomoć sredstava koja jako 
opterećuju prirodnu sredinu. 
■ Izbegavati nepotrebno „zavirivanje u 
lonce”.
■ Isključivati grejne površine na vreme i 
koristiti otpadnu toplotu.                                     
U slučaju dužeg kuvanja isključivati grejne 
zone 5-10 minuta pred kraj kuvanja. Na ovaj 
se način može da uštedi do 20% električne 
energije.  
■ Ugraditi ploču u udaljenosti od hladn-
jaka/zamrzivača. 
Udaljenost od grejne ploče sprečava nepo-
trebni porast potrošnje električne energije 
ovih uređaja.

UKLANJANJE ISTROŠENIH UREĐAJA  

Uređaj za vreme transporta 
je zaštićen od oštećenja. Na-
kon raspakovanja molimo da 
uklonite elemente ambalaže 
na način koji ne ugrožava 
prirodnu sredinu. Materijale 

primenjene za pakovanje nisu štetne po pri-
rodnu sredinu, mogu da se 100% recikliraju 
na ekološki način i označene su odgovara-
jućim simbolom. 
Pažnja! Za vreme raspakovanja materijale 
za pakovanje (kao polietilenske vrećice, ko-
madići stiropora, i sl.) držati izvan domašaja 
dece.  

RASPAKOVANJE 
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OPIS PROIZVODA

Šporet na gas tip BHGI63110035

   1,2,3 - gorionici
 4 - regulatori gorionika sa  
      upaljačem na varnicu 
 5  - rešetke za stavljanje sudova 

Slika 1

TEHNIČKI PODACI

 - visina 90 mm
 - dubina 520 mm
 - širina 590 mm
 - težina šporeta                         11,6 kg

Šporet je opremljen gorionicima:

 1  - veliki gorionik, toplotno opterećenje - 2,4 kW
 2  - mali gorionik, toplotno opterećenje - 0,75 kW
 3 -  srednji gorionici, toplotno opterećenje - 1,4 kW

Šporet ima priključnu cev                   - G1/2” ISO 228-1

1

2

3

4
5
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OPIS PROIZVODA

Šporet na gas tip BHGI63111035

   1,2,3 - gorionici
 4 - regulatori gorionika sa  
      upaljačem na varnicu 
 5  - rešetke za stavljanje sudova 

Slika 2

TEHNIČKI PODACI

 - visina 90 mm
 - dubina 520 mm
 - širina 590 mm
 - težina šporeta                         11,8 kg

Šporet je opremljen gorionicima:

 1  - gorionik tipa WOK, toplotno opterećenje  - 2,8 kW
 2  - mali gorionik, toplotno opterećenje  - 0,75 kW
 3 -  srednji gorionici, toplotno opterećenje    - 1,4 kW

Šporet ima priključnu cev                      - G1/2” ISO 228-1

1

2

3

4
5
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OPIS PROIZVODA

Šporet na gas tip BHGI83111035

   1,2,3,4 - gorionici
    5 - regulatori gorionika sa  
    upaljačem na varnicu 
    6  - rešetke za stavljanje 
            sudova 

Slika 3

TEHNIČKI PODACI

 - visina 90 mm
 - dubina 520 mm
 - širina 790 mm
 - težina šporeta                         16,1 kg
Šporet je opremljen gorionicima:

1  - gorionik tipa WOK, toplotno opterećenje -  2,8 kW
2  - mali gorionik, toplotno opterećenje          -  0,75 kW
3 -  srednji gorionici, toplotno opterećenje       - 1,4 kW
4  - veliki gorionik, toplotno opterećenje -  2,4 kW 

Šporet ima priključnu cev                      - G1/2” ISO 228-1

1 3

2

4

6

5

6
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Mesto ugradnje šporeta 
• Kuhinjska prostorija treba da bude suva i provetrena, mora da ima ispravnu ven-

tilaciju u skladu sa obvezujućim tehničkim propisima. 
• Prostorija treba da ima sistem prirodne ili prinudne ventilacije za odvod dimnih 

gasova nastalih u toku spaljivanja gasa. Instalacija treba da se sastoji od rešetke 
ili nape. Napa treba da se montira u skladu sa savetima koje sadrži uputstvo za 
uporabu.

• Za pravilno spaljivanje gasa neophodno je obezbediti dotok vazduha u prostoriji. 
Dotok vazduha ne sme da bude manji od 2m3/h za 1 kW moći gorionika. Dotok 
svežeg vazduha može da se realizira neposredno spolja preko kanala  o prečniku 
min.100cm2, ili posrednim putem iz susednjih prostorija s ventilacionim sistemom 
koji izlazi napolje.

• Razmak između površinskih gorionika i otvora dimnjaka za odvod vazduha treba 
da iznosi min. 750 mm (Slika 3). 

INSTALACIJA

Niže navedena uputstva su nemenjena za kvalifikovanog specijalistu koji montira uređaj. 
Ove su smernice date da se sve radnje vezane za montiranje i održavanje uređaja izvrše na 
moguće najprofesionalniji način. 

Slika 3
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1 – Radna ploča
2 – Vijak za drvo - 4 kom.
3 – Pričvrsni element - 4 kom.
4 – Ploča šporeta za ugradnju

Način dovrtanja učvrsnih elemenata uz radnu ploču 

Način montiranja u nameštaju

• Pripremiti mesto (otvor) u radnoj ploči nameštaja, prema montažnoj slici (Slika 5).
• Minimalni prostor koji treba da ostane slobodan ispod gasne ploče iznosi 130 mm
• Priključiti šporet na mrežu gasne instalacije i na električnu mrežu, prema uputstvu za 

upotrebu šporeta
• Očistiti mesto ugradnje šporeta, staviti ploču u otvor i snažno pritisnuti uz radnu ploču 

nameštaja
• Staviti pričvrsne elemente (Slika 4) okomito do rubova šporeta i dovrnuti ih do kraja.
• Nakon ugradnje šporeta u radnu ploču nameštaja proveriti kako radi, a posebnu pažnju 

obratiti na zatvaranje dotoka gasa i upaljač

INSTALACIJA

Slika 4

Instaliranje šporeta na gas.

Slika 5

1 23 4

80 80
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INSTALACIJA

Uputstva za instalatera
Instalater treba da:
■ ima ovlašćenja za vršenje radova na gasnim uređajima
■ pročita informacije koje se nalaze na nazivnoj pločici uređaja a koje se odnose na 

tip gasa za koji je namenjen uređaj. Informacije treba da uporedi sa uslovima gasne 
instalacije i dovoda gasa na mestu instaliranja

■ proveri
• stepen efikasnosti provetravanja prostorije, odnosno izmene vazduha u prostoriji 
(njenu zapremninu)
• nepropusnost spojeva gasne instalacije
• efikasnost rada svih funkcionalnih elemenata

■ za pravilan rad upaljača i senzora zatvaranja dotoka gasa podesi regulatore gasa 
pomoću priloženih podložaka
•  proveri rad upaljača i senzora zatvaranja dotoka gasa
•  u slučaju nepravilnosti skine regulator, podesi ga na način da na drzač  
ventila stavi podložak (odnosno podložke)
• ponovno proveri rad upaljača i senzora zatvaranja dotoka gasa 
• nakon završenog podešavanja zaštiti sastav zateznim podložkom i vrati regulator 
na mesto

■ izda korisniku potvrdu priključenja šporeta na gasnu instalaciju i upozna ga sa uput-
stvama upotrebe. 

NAPOMENA!

Priključenje šporeta na bocu za tečni gas ili na postojeću gasnu instalaciju može 
da izvrši isključivo ovlašćeni instalater uz primenu svih sigurnosnih pravila.

POSEBNU PAŽNJU OBRATITI:  proveriti nepropusnost spojeva gasne insta-
lacije.

Nakon završenog instaliranja šporeta treba da se proveri nepropusnost gasne insta-
lacije, posebno njenih spojeva, napr.uz primenu vode sa sapunom.

Za proveravanje nepropusnosti gasne instalacije ne sme da se koristi vatra.

Šporet ima spojnu cev s navojom i promerom R 1/2” koja služi za priključenje na gasnu in-
stalaciju.  U modelima šporeta na tečni gas (propan-butan) na spojnu cev s navojom navrnuti 
je završetak za crevo Ø 8x1 mm. Priključni vod za dotok gasa ne sme da dodiruje metalne 
elemente kućišta. 
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KORIŠĆENJE

Radimo s gasom. Šporet treba da bude priključen na gasnu instalaciju takvog tipa gasa 
za koji je fabrički namenjen. Priključenje šporeta može da izvrši isključivo instalater 
s posebnim odgovarajućim ovlastima.
Sve informacije o tipu gasa za koji je šporet fabrički namenjeni, nalaze se na nazivnoj 
pločici uređaja.

Šporete koje je dostavio proizvođač imaju gorionike fabrički namenjene za spaljivanje 
gasa navedenog na nazivnoj pločici i u garantnom listu. Nazivna pločica nalazi se 
u donjem delu kućišta uređaja. Da bi se šporet mogao da osposobi za spaljivanje 
drugog tipa gasa treba izvršiti:

• promenu mlaznica (vidi tabela za upoređivanje),
• podešavanje smanjenog protoka na ventilima.

Osposobljavanje šporeta za određeni tip gasa

Ovu radnju može da izvrši samo instalater sa odgovarajućim ovlastima.
Ako se gas za rad šporeta na mestu instaliranja razlikuje od gasa za koji je šporet fabrički 
namenjeni, to jest: G 20 (GZ 50) 20 mbar, trebaju da se menjaju mlaznice gorionika i izvrši 
podešavanje plamena. 

Tabela 1

Osposobljavanje šporeta za određeni tip gasa

Molimo detaljno proučiti sadržaj uputstva za upotrebu i postupati u skladu sa savetima koje 
sadrži uputstvo  

Tip gasa Mlaznica tip/prečnik
Gorionica

mali srednji veliki WOK
2H (G20/20 mbar) 64 88 110 127
3B/P(G30/30 mbar) 42 58 75 83
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Tabela 2 

Promena mlaznice gorionika-
Mlaznicu odvrnuti pomoću specijalnog nasadnog ključa 7 i menjati 
na novu u skladu s tipom gasa (vidi  tabela iznad). 

Pažnja!
Nakon završene  promene staviti etiketu sa opisom tipa gasa za koji je  šporet 
od sada osposobljen. 

KORIŠĆENJE

Gorio-
nici

Plamen Osposobljavanje 
šporeta s tečnog 
gasa na zemni gas

Osposobljavanje 
šporeta sa zemnog 
gasa na tečni gas

Pun plamen Mlaznicu gorionika 
menjati na odgovara-
juću prema Tabeli 1

Mlaznicu gorionika 
menjati na odgovara-
juću prema Tabeli 1

Štedljiv 
plamen (pilot 
plamen)

Regulacionu iglu 
(slika 7) lagano odvr-
nuti i podesiti veličinu 
plamena

Regulacionu iglu 
(slika 7) lagano odvr-
nuti do kraja i proveri-
ti veličinu plamena
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KORIŠĆENJE 

Izbor plamena 

Gorionici koji su pravilno podešeni imaju plamen svetlo plave boje zaoštrenog oblika. Odabir 
veličine plamena ovisi o položaju regulatora gorionika.

Slika 6

Na primeru korišćenja regulatora gorionika i prikazanih iznad njegovih mogućih položaja 
vidimo pravilnu upotrebu osnovanu na izboru plamena (Slika 6).
Kuvanje na pravilan način temelji se na podešavanju regulatora gorionika na poziciju ,,veliki 
plamen” - da bi se jelo zakuvalo - i premeštenju ga na poziciju ,,mali plamen” (štedljiv) – da 
bi podržali proces kuvanja.
Veličina plamena može da se kontinuirano podešava po potrebi.

Zabranjue se podešavanje plamena između pozicije „gorionik isključen” i 
pozicije „veliki plamen”.

  - veliki plamen 

- mali plamen (čitaj 
,,štedljiv”)

- gorionik isključen 
(zaustavljeni protok 
gasa)
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KORIŠĆENJE 

Podešavanje ventila

Podešavanje ventila treba da se vrši uz upaljeni gorionik na poziciji „plamen štedljiv”.

Za ventile treba da se skine  regulator a zatim tankim odvrtačem uvedenim u držač ventila 
podesiti veličinu plamena (Slika 7). 

Slika 7

Da bi se proverilo plamen treba zagrevati gorionik u vremenu od oko 10 min., a zatim okrenuti 
regulator i zaustaviti na poziciji „štedljiv plamen”. Plamen ne sme da se pogasi niti preskoči 
na mlaznicu. U slučaju da se to ipak dogodi podešavanje ventila treba ponoviti. 

Napomena.
Prepravci uređaja radi njegovog osposobljavanja na gas drugog tipa nego što je to 
proizvođač naveo na nazivnoj pločici šporeta su stvar dogovora između korisnika 
i instalatera. Isto važi i za kupovinu šporeta na drugi tip gasa nego što se nalazi u 
stanu odnosnu na mestu ugradnje uređaja. 
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KORIŠĆENJE 

       Odgovarajući sudovi za kuvanje

Pravilno korišćenje i odabir odgovarajućih korisničkih parametara i sudova su uslov za znatnu 
uštedu energenata. Ušteda energije iznosi:
• do 60%, uz primenu odgovarajućih sudova ,
• do 60%, uz pravilno korišćenje, odnosno pravilan odabir plamena u toku kuvanja.
Ušteda je moguća jedino kada se gorionici održavaju uvek čisti (posebno otvori plamenika 
i mlaznice).

Treba da se obrati pažnja da bi prečnik dna posude uvek bio malo veći od kruga plamena na 
gorioniku i da je posuda pokrivena poklopcem. Preporučuje se da je prečnik lonca od 2,5 do 
3 puta veći od prečnika gorionika, to znači za gorionik:

• mali, posuda od 90 do 140 mm,
• srednji, posuda od 140 do 220 mm,
• veliki, posuda od 200 do 240 mm, 
• tako zvani WOK, posuda prečnika od 220 do 260 mm,
• visina lonca - ne bi trebala da bude veća od njegovog prečnika.

Loše DobroLoše

Poklopac lonca:

Poklopac na loncu sprečava izlaz toplote i na taj način skraćuje vreme zagrevanja.

Izbor sudova
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KORIŠĆENJE 

Korišćenje šporeta sa upaljačem u regulatoru (oznaka „Zp”)

Koraci:
• pritisnuti regulator odabranog gorionika tako da se oseti otpor i okrenuti levo na 

položaj „veliki plamen”
• pridržati do momenta upaljenja gasa
• nakon pojavljenja plamena na gorioniku osloboditi pritisak na regulatoru i odabrati 

traženu veličinu plamena.

Korišćenje šporeta opremljenog zatvaračem dotoka gasa (oznaka „Zt”)

Slika 8

U modelima šporeta koji imaju površinske gorionike opremljene senzorima 
zatvaranja dotoka gasa treba za vreme upaljivanja pritisnuti regulator dok se 
oseti otpor i pridržati ga oko 10 sek. na položaju  „veliki plamen        -onda se 
zaštitni senzor aktivira.  

U slučaju neuspeha ponoviti gore navdeni postupak.

Senzor zatvaranja dotoka gasa prouzrokuje prekid dovoda gasa u slučaju 
pogašenja plamena u vremenu od oko 60 sek. 

Dovod gasa do gorionika otvara se i podešava pomoću  regulatora sa senzorom 
zatvaranja dotoka gasa (model Zt).

Sigurnosni ventil gorionika

Upaljač varnice
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KORIŠĆENJE 

Postupanje u situacijama opasnosti od isticanja nespaljenog gasa 

1 —  gasna instalacija 
2 —  prekidni ventil gasne instalacije
A  —  ventil ,,uključeni”
B  —  ventil ,,isključeni”

Slika 9

U svakoj situaciji opasnosti treba:

• isključiti gorionike
• isključiti prekidni ventil dotoka gasa (Slika 9B)
• napraviti promaju i provetriti kuhinjsku prostoriju 
• prijaviti kvar u servisu ili kod instalatera ovlašćenog za izvršavanjepopravaka gasne 

instalacije
• eliminisati šporet iz eksploatacije do momenta uklonjenja kvara.

Neki od jednostavnijih eksploatacijskih kvarova korisnik može da ukloni 
samostalno, prateći preporuke koje sadrži uputstvo.

POVRŠINSKI GORIONIK ne upaljuje se, oseti se gas
• zatvoriti ventile gorionika
• zavrnuti prekidni ventil gasne instalacije za dotok gasa do šporeta /kuhinje
• provetriti prostoriju, napraviti promaju
• izvaditi gorionik
• očistiti i produvati otvore gorionika
• vratiti gorionik na mesto
• ponovno pokušati upaliti gorionik

GORIONIK I DALJE NE MOŽE DA SE UPALI?  PRIJAVI KVAR!
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Vođenje brige o svakodnevnoj čistoći i pra-
vilnom održavanju ploče znatno produžava 
radnji vek bez havarija. Za čišćenje ne smeju 
se da upotrebljavaju uređaji koji čiste pomoću 
pare.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre početka čišćenja isključiti šporet 
(svi regulatori postavljeni na položaj 
„•” / „0”) i pričekati da se ohladi. Zatim 
prebrisati šporet mekanom krpicom 
s malom količinom deterdenta za 
pranje sudova. Ne smeju da se 
koriste oštra agresivna sredstva za 
čišćenje. Za čišćenje ne smeju se 
takode primenjivati uređaji koji čiste 
pomoću pare.

Slika 10

   Površinski gorionici

• U slučaju da su gorionici i rešetka na ploči zaprljani, te elemente morate ukloniti sa šporeta 
i oprati ih toplom vodom i sredstvom za pranje koje je namenjeno za masnoću i nečistoće. 
Zatim ih prebrišite da se osuše. Pošto ste uklonili rešetku, operite pažljivo plinsku ploču i 
prebrišite je suvom i mekanom krpom. Uopšte, proverite da li su otvori za izlaz plamena 
smešteni u prstenovima ispod kapa gorionika čisti – pogledajte sliku ispod. Ne upotrebl-
javajte čeličnu žicu ili burgiju.

Elementi gorionika uvek moraju 
da budu suvi, zato jer čestice 
vode mogu da sprečavaju izlaz 
gasa i prouzrokuju nepravilan rad 
gorionika.

Radna površina šporeta

• Emajlirana ploča radne površine šporeta čisti se samo toplom vodom s dodatkom male 
količine tečnosti za pranje sudova. Jače nečistoće mogu da se uklone isključivo pomoću 
nežnih tečnosti za pranje sudova.

• Pre početka eksploatacije nerđajuća ploča zahteva uvodno detaljno pranje. Poseb-
nu pažnju treba da se obrati na uklanjanje ostataka lepila od folije koja se skida iz lima 
za vreme montaže odnosno lepljive trake koja se stavlja za vreme pakovanja šporeta. 
Ploču čistiti redovito nakon svake upotrebe. Ne smeju da se dopuštaju veće naslage 
nečišistoća na radnoj površini ploče šporeta, a posebno ostaci zagorelih jela od iskipilih 
lonaca. 
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Osim svakodnevnog tretmana koji održava čistom radnu površinu ploče šporeta, treba:
• provoditi periodične kontrolne preglede upravljačkih elemenata i radnih sastava ploče, a 

nakon isteka garantnog roka, barem jednom u dve godine, naručiti tehnički pregled ploče 
u servisu,

• uklanjati utvrđene eksploatacione kvarove,
• provoditi periodičnu konzervaciju radnih sastava ploče.

Periodični pregledi

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

GARANCIJA, 

Garancija

Garantne usluge prema garantnom listu
-Proizvođač ne odgovara za štete nastale putem nepravilnog postupanja sa proizvodom.

Izjava proizvođača

Proizvođač nižim izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava osnovne uslove niže navedenih evropskih 
direktiva i uredbi:

• niskonaponske direktive 2014/35/UE
• direktive elektromagnetske kompatibilnosti 2014/30/UE
• direktive ekodizajna 2009/125/UE
• direktive RoHS 2011/65/UE
• direktive 2009/142/UE (do 20.04.2018)
• uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća (od 21.04.2018)

i zato je proizvod označen  i poseduje deklaraciju usklađenosti koja je predočavana organima za 
nadzor tržišta.
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POSTUPANJE U SLUČAJU HAVARIJE

U situaciji havarije treba:
• isključiti radne sastave ploče
• odspojiti električno napajanje
• prijaviti havariju neke od sitnijih kvarova korisnik može da popravi samostalno prateći 

uputstva navedena u tabeli ispod; molimo Vas, pre nego što ćete da se obratite servisu 
ili kontaktirate naš sektor za poslove s klijentima, proverite sledeće tačke u tabeli:

PROBLEMA RAZLOG POSTUPANJE
1.Uređaj ne radi - prekid dotoka struje -proveriti osigurač kućne 

instalacije, ako je pregorio 
menjati ga 

2.Gorionik neće da se upali - prljavi otvori gorionika - zavrnuti prekidni ventil 
do toka gasa,  i sk l juč i t i 
regulatore gorionika,provetriti 
prostoriju, napraviti promaju, 
izvaditi gorionik, očistiti i 
produvati otvore gorionika

3.Upaljač gasa neće da 
upali 

 - prekid dotoka struje -proveriti osigurač kućne 
instalacije, ako je pregorio 
menjati ga 

- prekid dotoka gasa - otvoriti ventil dotoka gasa
- prljavi (zamašćeni) upaljač 
gasa

- očistiti upaljač gasa

- regulator gorionika nije bio 
dovoljno dugo pridržan

- pritisnuti regulator i 
pridržati ga do momenta 
pojavljenja punog plamena 
oko gorionika

4.Plamen se gasi u momentu 
upaljivanja 

 - regulator gorionika prebrzo 
je bio oslobođen 

- pritisnuti regulator i pridržati 
ga duže u položaju „veliki 
plamen
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, 
дополняющим директивы  Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно 
требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек
Бытовые газовые плиты

Идентификатор модели
BHGI63110035 BHGI63111035
PDG4.0ZpZtRC PDG4.1ZpZtRCA

1060459 1060458
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-
-электрические) O / V / O O / V / O

Количество газовых горелок 4 4

Энергетическая эффективность  для 
каждой газовой горелки (EE gas burner)

FL 54,5 54,5
RL 54,5 54,5
RR 54,5 54,5
FR 54,5 54,5
C - -

Энергетическая эффективность газовой плиты (EE 
gas hob) 54,5 54,5

Идентификатор модели
BHGI83111035

PDG5.0ZpZtRCA
1060457

Тип плиты (электрические / газовые / газовые-
-электрические) O / V / O

Количество газовых горелок 5

Энергетическая эффективность  для 
каждой газовой горелки (EE gas burner)

FL 54,5
RL 54,5
RR 54,5
FR 54,5
C 54,5

Энергетическая эффективность газовой плиты (EE 
gas hob) 54,5

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения 
и расчета из следующих стандартов: 
EN 60350 -1 / EN 60350 -2 / EN 15181 / EN 30 -2 -1
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INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene prema uredbi Komisije (UE) br. 66/2014 koja je dopuna direktive 
Evropskog Parlamenta i Veća 2009/125/EC u vezi sa zahtevima za ekološki dizajn kućanskih peći, 
ploča za kuvanje i napa 
Kućanske gasne grejaće ploče

Identifikator modela
BHGI63110035 BHGI63111035
PDG4.0ZpZtRC PDG4.1ZpZtRCA

1060459 1060458
Tip grejaće ploče (električne / gasne / gasneo-
-električne) O / V / O O / V / O

Broj gasnih plamenika 4 4

Energetska efektivnost svakog gasnog 
plamenika (EE gas burner)

FL 54,5 54,5
RL 54,5 54,5
RR 54,5 54,5
FR 54,5 54,5
C - -

Energetska efektivnost gasne grejaće ploče (EE gas 
hob) 54,5 54,5

Identifikator modela
BHGI83111035

PDG5.0ZpZtRCA
1060457

Tip grejaće ploče (električne / gasne / gasneo-
-električne) O / V / O

Broj gasnih plamenika 5

Energetska efektivnost svakog gasnog 
plamenika (EE gas burner)

FL 54,5
RL 54,5
RR 54,5
FR 54,5
C 54,5

Energetska efektivnost gasne grejaće ploče (EE gas 
hob) 54,5

U cilju određivanja usklađenosti sa zahtevima za ekološki dizajn primenjene su metode 
za merenje i izračunavanje iz sledećih normi:
EN 60350 -1 / EN 60350 -2 / EN 15181 / EN 30 -2 -1
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 66/2014, 
доповнюючого директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС щодо вимог 
екодизайну для побутових духових шаф, плит та кухонних витяжок 

Побутові газові плити 

Ідентифікатор моделі 
BHGI63110035 BHGI63111035
PDG4.0ZpZtRC PDG4.1ZpZtRCA

1060459 1060458
Тип плити (електричні / газові / газові -електричні) O / V / O O / V / O

Кількість газових пальників 4 4

Енергетична ефективність для кожного 
газового пальника (EE gas burner)

FL 54,5 54,5

RL 54,5 54,5

RR 54,5 54,5

FR 54,5 54,5

C - -

Енергетична ефективність газової плити (EE gas 
hob) 54,5 54,5

Ідентифікатор моделі 
BHGI83111035

PDG5.0ZpZtRCA
1060457

Тип плити (електричні / газові / газові -електричні) O / V / O

Кількість газових пальників 5

Енергетична ефективність для кожного 
газового пальника (EE gas burner)

FL 54,5

RL 54,5

RR 54,5

FR 54,5

C 54,5

Енергетична ефективність газової плити (EE gas 
hob) 54,5

Для визначення відповідності вимогам екодизайну застосовані методи виміру 
та розрахунку з наступних стандартів: 
EN 60350 -1
EN 60350 -2
EN 15181
EN 30 -2 -1
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