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TISZTELT VEVŐINK,

Az Amica tűzhely igen egyszerű kezelést igényelő készülék.Az utasítás elovasása után a 
készülék kezelése nem okoz problémát.
A tűzhely a gyártóüzemben gondosan ellenőrizve van biztonsági, működése szempontjából 
és kipróbálva.
Kérem ezt az utsítást figyelmesen olvassa el a készülék üzembehelyezése előtt.
A használati utasítás a felhasználó számára mindig előrhető legyen.
Szükséges főleg betartani a biztonsági előírásokot,úgy elkerüli a balesetek bekövetkezését 
és megvédi a készüléket.

Használat 
A készüléket csak azután használja miután elolvasta és megértettte a használati 
utasítást. 

Ne használja soha a készüléket szabad ég alatt vagy alacsony hőmérsékletű helyiség-
ben. 

A készüléket kizárólag főzésre tervezték. Minden más nem a gyártási célnak megfelelő 
használat (pl. helyiségek fűtése) veszélyes helyzetet teremthet. - Nem megengedett 
a készülék használata gyerekeknek.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Figyelem. A készülék valamint az elérhető alka-
trészei forróvá válnak a működés közben.  Különle-
ges körültekintéssel kell ellenőrizni az egyes elemek 
megérinthetőségét. A nyolc évesnél fiatalabb gyere-
keket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha felnőtt 
felügyelete alatt vannak.  
Ezt a készüléket használhatják a nyolc éves illetve 
ennél idősebb gyerekek, valamint azok a személyek, 
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képes-
ségekkel rendelkeznek, vagy akiknek a szükséges 
tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, az esetben, amikor 
egy, az ő biztonságukért felelős személy felvilágo-
sította őket a használatról illetve felügyeli őket a 
készülék használata során.  Ügyeljünk a gyereke-
kre, hogy ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást 
és karbantartást nem végezhetik gyerekek felnőtt 
felügyelete nélkül. 
Figyelem. Olaj illetve zsír főzése a főzőmezőn fe-
lügyelet nélkül veszélyes, és tüzet okozhat.
SOHA nem szabad vízzel oltani a keletkezett tüzet, 
ehelyett ki kell kapcsolni a készüléket s a tüzet le 
kell takarni pl. egy nem éghető pokróccal illetve fe-
dővel. 
Figyelem. Tűzveszély: a főzőfelületre nem szabad 
tárgyakat rakni.
A készülék nem működtethető külső időzítő kapcsoló, 
vagy külön távvezérlő rendszer segítségével.
A készülék tisztításához ne használjon gőztisztító 
berendezést.
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FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használataelőtt kérjük figyelmesenolvassa el a hsználatiutasítást.
• Figyelmeztetni kell a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 Különös figyelmet igényelnek a forró felületű melegítési zónák, grillek, forró folyadékot 

tartalmazó edények.
• Az alábbi készüléket testi fogyatékos, érzékszervileg és szellemileg korlátozott vagy a 

készülék ismereteivel nem rendelkező illetve tapasztalatlan személyek (köztük gyerekek) 
nem használhatják, kivéve felnőtt személyek felügyelete mellett vagy a biztonságért felelős 
személy által átadott készülék használati útmutatójának megfelelően.

• A csatlakozó ne érjen hozzá semmilyen forró részhez.
• Ne hagyja a főzőlapot őrizetlenül ha olajjal süt. Az olaj vagy a zsiradék gyúlékony.
• Figyeljen a forrás megkezdésének időpontjára, így elkerülheti a forralt folyadék kifutását 

a főzőlapra.
• Ha a főzőlap megsérült, csak szakember által végzett ellenőrzés után használható újra.
• Ne nyissa ki a gázcsapot vagy a gázpalack szelepét anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy 

minden szelep zárva van.
• Ne áztassa el és ne szennyezze be az égőfejeket.
• Az edényeket ne helyezze rögtön az égőfejekre.
• Ne helyezzen 5 kg-nál nehezebb edényeket az egyes égőfejekre, vagy 10 kg-nál nehe-

zebbet a teljes főzőlapra.
• Tilos a gázkészülék módosítása vagy javítása.
• Tilos a gázszelep megnyitása anélkül, hogy kezében lenne egy égő gyufaszál vagy egy 

gázgyújtó (amennyiben nincs beépített szikraadó).
• Tilos az égőfejet fújással eloltani.
• Tilos professzionális segítség nélkül a gázkészüléket másfajta gázüzemeltetésűre módo-

sítani, változtatni a helyén vagy a szolgáltató hálózatot módosítani. 
 Csak hivatalos gázszerelők végezhetik ezeket a műveleteket.
• Ne engedje a főzőlaphoz a gyerekeket, valamint azokat a személyeket akik nem ismerik 

a használati utasítást.
• Ne gyújtson gyufát, ne cigarettázzon, ne kapcsolja be/ki az elektromos készülékeket vagy 

bármilyen elektromos vagy mechanikus készüléket, amely szikrát ad, ha a szobában 
gázszivárgásra utaló szagot érez.

 Ilyen esetben zárja el azonnal a gázpalackot vagy a gázvezeték szelepét és szellőztessen ki. 
• Lyukas vezetékből szivárgó gáz begyulladása esetén azonnal zárja el az ömlő gázt az 

elzárószeleppel.
• Lyukas gázpalackból szivárgó gáz begyulladása esetén tegye a következőket: helyezzen 

egy nedves rongyot a palackra, hogy lehűtse azt, zárja el a gázpalack szelepét. Miután 
a palack lehűlt, vigye ki egy nyitott helyiségbe. Tilos sérült palackot újra használni. 

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, zárja el a gázvezeték fő szelepét. 
• A készülék főzéshez és sütéshez történő használata hő és nedvesség kibocsátást okoz 

a helyiségben, ahol a készülék található. Meg kell győződni róla, hogy a konyhai he-
lyiségnek jó a szellőztetése; természetes szellőztető nyílásokat kell fennhagyni vagy 
mechanikai szellőztető berendezést kell felszerelni (szagelszívó gépi elszívóval). 

• A készülék hosszantartó intenzív használata további szellőztetést igényelhet, például az 
ablakok kinyitását vagy még hatásosabb szellőztetést, mint a gépi szellőztető berende-
zés teljesítményének a növelése, amennyiben ilyet használna.
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• Használjon megfelelő edényeket. 
 A főzőedény feneke ne legyen kisebb 

mint a égőláng kornája.Ne felejteni el a 
fedeleket sem.

• Igyekezzen  „ne nézegetni be a faze-
kakba“ igen gyakran. 

 Feleslegesen és gyakran ne nyitogatni a 
sütő ajtóját. 

• Ne használja a lemezet hűtők /fagyasz-
tó készülékek közelében. 

 Ezzel indokolatlan nagyobb energia 
szükség van.  

ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA

Mindazok, akik szük-
ség szerint használják 
az enegiát nem csak a 
pénzt takrítanak meg,de 
természetesen a körny-
ezet megvédő megfelelő 
módon járnak el. 

Ezért következő képpen megtakarítható az 
energia: 

Ezt a gyártmányt tilos folyósítani 
úgy mint az egyébb háztartási 
hulladékot., szükséges leadni 
az illetékes gyűjtő helyre, ahol 
összegyűjtik az elektromos és 
elektronikus készülékeket folyó-
sítás céljából. Erről tájékoztat a 

csomagoláson vagy a készüléken elhelyezett 
jelkép. 

Az anyagok folyósíthatók jelölésük sze-
rint. Anyagok, régi készülékek és gépek 
folyósításával hozzájárul az élet környezet 
védéséhez.  

Az illetékes gyűjtőhelyről tájékoztatást kap a 
helyi kórmányzaton.  

KICSOMAGOLÁS

Készülék a szállításkor 
védve van csomagolásával. 
Kicsomagolás után folyosíta-
ni a csomagolási anyagokot 
olyan módon hogy ne követ-
kezzen be a környzet káro-
sítása. 

 
Minden használt csomagolási anyag nem 
jelent veszélyt az élet környezetnek  és 
100% folyósíthatók, ellátva az illetékes jel-
képokkal.

Figyelem! Szükséges , hogy a csomagolási 
anyagok (polyetylen tasakok,polystyrén da-
rabok stb.) gyerekek kezéhez ne jusson.

ÜZEMENKÍVÜL  HELYEZÉS  
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FELSZERELTSÉG

HGCV 6422 / HGCV 6422 W

1 rajz

1,2,3 - égőfejek
      4 - égőfej kapcsológombja
      5 - rostélyt az égők alatt lévő 

lemezet

Műszaki adatok:

- magasság:            90 mm
- mélység:          510 mm
- szélesség:          600 mm
- a sütő súlya:           12,5 kg

A sütő a következő égőfejekkel felszerelt:

1 - nagy égőfej, melegítési teljesítmény: - 3 kW
2 - kis égőfej, melegítési teljesítmény: - 0,9 kW 
3 - közepes égőfejek, melegítési teljesítmény: - 
1,88 kW

cat. HU: II2HS3B/P

A főzőlap egy cső csatlakozóval van ellátva - 
G1/2” ISO 228-1

3

5

1

2

4
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3 rajz

ELHELYEZÉS/SZERELÉS 

A következő utasítások képzett szakembernek szól,th.annak aki szerelni fogja a készüléket. 
Ennek az utasításoknak célja a készülék szakszerű szerelését. és karbantartását.

Tűzhely elhelyezése

• A tűzhely elhelyezési helye száraz, szellőztetett és köteles műszaki előírásoknak 
megfelelő ventillációval legyen ellátva.

• A tűzhely elhelyezési helye ventilláció rendszerrel legyen berendezve az égetés 
alatt kiégett anyaok kivezetéséhez. Ez a szerelés szellőztető csőből vagy gőzszivató 
berendezéses legyen.A gőzszivatót az érvényes kezelési utasítás szerint 

• Cseppegő gáz nehezebb mint a levegő ezért gyűjtekezik az alacsonyabb helyeken. Abba 
a helységekben, ahol csöpögő gáz palackok vannak elhelyezve , ezekbe a helységekbe 
szükséges telepíteni ventillálót, kivezetett csatornákot, ezek lehetővé teszik a gáz 
kivezetését az esetleges gáz kiszivárgásnál. Azonos okokból tilos tárolni és szerelni  
a feltöltött de az üres gáz palackokot a földszint alatt (pld.pincékben).Nelegyenek a 
palackok elhelyezve a hőforrások közelében (tűzhelyek,kályhák,sütők stb.), ezek a 
palckban lévő szükséges elvégezni. A tűzhely elhelyezésénél szükséges figyelemben 
tartani a kezelő elemek megközelítésését. 

• Helységben biztosítani kell a friss levegő áramlását, ez szükséges a gáz tökéletes 
égetéséhez.Levegő beszállítás legyen legalább 2m3/ó ként 1kW az égők hő 
teljesítményére. Levegő beszállítása legalább 100 cm2, átmetszetű külső-kivezetett  
csatronán egy szomszéd  csatornával ellátott  helységből is lehet. 

• Az égőfejek és a szagelszívó közötti távolság minimum 750 mm legyen (3 rajz). 
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4 rajz

1 23 4

ELHELYEZÉS/SZERELÉS

BHGI6... típusú gázüzemeltetésű főzőlappal feltelepítése

• Készítse elő a helyet (nyílást) a bútorlapon az összeszerelési ábra alapján (5 rajz),
• A minimális távolság, amit a gáztűzhely alatt szabadon kell hagyni 130 mm,
• csavarja fel a karokat gyengén a főzőlap aljáról,
• tisztítsa meg a bútorlapot a portól, helyezze be a főzőlapot a nyílásba és nyomja erősen 

a bútorlaphoz,
• Állítsa be az erősítő karokat merőlegesen a főzőlap széléhez és csavarja ellenállásig,

Az erősítő karok bútorlaphoz történő becsavarásának a módja 

1 – Lap 
2 – Facsavar  – 4 darab
3 – Erősítő kar – 4 darab
4 – Beépíthető főzőlap

Bútorszegmensbe történő beszerelés módja
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KEZELÉS

A sütő első használata

A technikusnak legyen szükséges szaktanusítvány; 
• ismerkedjen meg a gyári címkém lévő adatokkal, ahol felsorolt a gáz fajtája, amire 

a tűzhely kivitelezve volt,tovább ismerje meg a telepítési hely feltéleiel; 
• ellenőrizze:
 - szellőztetést ill. levegőcserét a helységben; 
 - minden működési elem hatékonyságát;
 - alaklamas e az elektromos szerelés a védő kör együttműködés  használatához (nulás 

góc)
• a gyújtó helyes működéséhez és a gáz kiszivárgás elleni biztosíték érdekében 

szükséges beállítani a gáz gombokot alátét segítségével  
 - megbizonyosodni a gyújtó biztosítását kiszivárgás elen;    
 - helytelen működés esetén levenni a gombot, megigazítani alátét alkalmzásával a 

csapon.; 
 - megbizonyosodni a gyújtó működéséről éskiszivárgás eleni  biztosításáról; 
 - a beállítás elvégezése után biztosítani tartó alátétvel és vissza helyezni a gom-

bot. 
• használónak visszaadni a bizoynlatot a készülék gázhoz csatlakoztatásáról és 

megismertetni őt a készülék kezelésével.

FIGYELEM! A főzőlapot propane-butane gázpalackhoz vagy meglévő gázvezetékhez 
kell csatlakoztatni, szakképzett gázszerelő által. Minden biztonsági intézkedést be 
kell tartani!

A gázcső ne érjen hozzá semmilyen fém anyagból készült dologhoz. 

A tűzhely szerelés befejezése után szükséges meggyőződni minden kapcsolat tömí-
tőségéről pld. víz és szappan segítségével. 

A csatlakozás tömítőségének megvizsgáláshoz ne használjon lángot. 

A főzőlap a gázvezetékhez való csatlakoztatáshoz egy ½” átmérőjű csavarmenetes csővel 
van felszerelve.
A folyékony gázzal (propane-butane) ellátott verziónál a végződésen egy Ø 8x1mm méretű 
tömlő adapter található. 
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KEZELÉS

A főzőlap gázüzemeltetésű, így olyan típusú gázvezetékhez kell csatlakoztat-
ni, amely megegyezik a gyári beállításnál használttal. A főzőlapot gázszerelő 
csatlakoztassa a hálózathoz. A gyártó által beállított gáz típusáról információt 
az osztályozási tábla mellett lévő címkén talál.

A tűzhely más típusú gázra alkalmasítása esetén szükséges elvégezni a 
következőket: 
• fúvók felcserelését (lásd az alábbi táblázatot) 
• „takarék“ láng szabályozása

A tűzhely alkalmasítás más típus gázra

Ezt a tevékenységet csak erre feljogosított technikus szakember végezheti el. 

Abban az esetben ha a tüzelő gáz eltérő típusú mind amire beállította a gyártó , th. gyártot 
változattólG20 (GZ50) 20 mbar, szükséges felcserélni az égő  fúvókot jés beállítani a lángot.

1. Táblázat

Olvassa el ezt a használati utasítást, és a használat során tartsa be őket.

A gyártótól kivitelezett tűzhelyek arra a gáz típusra voltak előállítva ahogy 
szerepel a gyári címkén ill.a jótállási levélben. 

Az égő fúvó felcserélése-egy speciális 7.számú rátolható kulcs segítségével 
és felcserélni újé  a táblázat szerint megfelelőért a gáz típusa szerint (lásd a 
táblázatot).  

Figylem!
A készülék átállításáért eltérő gáz típusra vagy a házhoz bevezett gáztól ,mint 
ahogy elrendelte a gyártó és szerepelteti a címkén, a készülék megvétele után 
kizárólag felelős a használó-szerelő technikus. 

2.Táblázat

Égő láng Átállás folyó gázról föld gázra Átállás föld gázról folyó gázra

teljes 1.Felcserélni az égő fúvót   lásd a 
fúvók táblázatát

1.Felcserélni az égő fúvót   lásd a fúvók 
táblázatát

takarékos 2.Kevésbé kicsavarni a szabályozó 
csavart és beállítani a láng nagyságát

2. Becsavarni a szabályozó csavart ütközésig 
és ellenőrizni a láng nagyságát. 

Gáz típus Fúvó  típus/átmérő
segéd közepes WOK

2H G20/20mbar 69 97 131
3B/P G30/30mbar 50 68 86
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KEZELÉS

6 rajz

A láng ellenőrzése érdekében szükséges az égőt hevíteni kb.10 percig teljes láng mellett és 
ez után a csavar gombot elfordítani a takarékos módra, lángra. Tilos a láng kialvása vagy 
fúvóra árugrása.  

Figyelem!
A szabályozás befejezése után szükséges az alaklamzott gáztípusról feliratos cím-
két helyezni el.  

A felső égők nem ingényelnek a primár levegő szabályozását.Normális láng látszólag 
kúpos, belső kékeszöld szinű. A rövid sziszegő vagy hosszú sárga füstölő lángkúpo alak 
nélkül a házhoz vezetett gáz rossz minősogét jelenti vagy az égő megkárosodását vagy 
beszennyeződését.
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KEZELÉS

A gázláng beállítása

A helyesen beállított lángnak halvány kék színe van, magszerű, kúp alakú körvonallal. A láng 
méretének beállítása függ a kapcsológombon beállított helyzettől. A gombon a következő 
jelek találhatók:

7 rajz

A helyes főzési folyamatnál az égőfej kapcsológombját a „nagy láng’ állapotba állítjuk ahhoz, 
hogy az étel felforrjon, majd a főzéshez a „kis láng” (gazdaságos) pozícióba állítjuk.
Ha szükséges, a láng méretét közbenső pozíciókba is állíthatjuk.

Helyzet 
„nagy láng“

Helyzet
„égő kikapcsolt“

Helyzet
„takarékos láng“

Tilos szabályozni a lángot a gáz kipacsolt helyzetétől a nagy láng helyeztéig.
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KEZELÉS 

A felületi égők kezelése

Szakképzett szerviz, a megfelelő működéshez szükséges paraméterek valamint edények 
kiválasztása nagymértékű energia-megtakarítást tesz lehetővé. 
Az energia-megtakarítás mértéke:
- akár 60% a megfelelő edények kiválasztása miatt
- akár 60% megfelelő karbantartással, beleértve a főzéshez használatos helyes gázláng 

beállítását
A megtakarítás függ attól, hogy milyen tisztán tartja az égőfejeket (különösen a gázláng 
nyílásait).

Szükséges betartani azt, hogy az edény átmérője legyen minden esetben nagyobb mint az 
égő láng kornája és az edény fedélve legyen letakarva.Ajánlatunk, hogy a fazék átmérője 
cca 2,5 

• Kicsi égőfej – az edény átmérője 90 -140 mm-ig
• Közepes égőfej – az edény átmérője 140 - 220 mm-ig
• Nagy égőfej – az edény átmérője200 - 240 mm-ig
• WOK sütő – edény átmérője 220 - 260 mm-ig
• a fazék magassága ne legyen nagyobb mint az átmírője.

HelyesRossz

Az edények kiválasztása 

Rossz

Edények fedele:

Az edények fedele megakadályozza a hőveszteséget, csökkenti a főzési időt valamint az 
energia felhasználást.
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KEZELÉS 

Az égő begyújtása gyújtó nélkül 

• gyújtson gyufát;
• nyomja be a gombot ellenálásig és forítsa balra „nagy láng helyzetre“       ;
• begyújtani a gázt gyufával;
• beállítani a kivánt lángot (pld. „takarékos“)      ;
• a megfőzés után a gombot jobbra fordítani (kikapcsolt helyzetre  ● ).

Gázszivárgás védővel felszerelt főzőlap működtetése

8 rajz

A gázszivárgás védővel felszerelt főzőlap működtetéséhez:
• nyomja be a választott égőfej gombját és fordítsa el a „nagy láng” pozícióba 
• a másik kezével nyomja meg a gyújtás gombot
• miután a gáz meggyulladt engedje el a gyújtó gombot 
• kb. 10 másodperc múlva vegye le a kezét a égőfej gombjáról 

Hiba esetén ismételje meg a fenti műveletet.

A gázszivárgás elleni védelem 60 másodperc alatt elzárja gázt hibás láng 
esetén.

A gázfejek gázszivárgását a gázszivárgás védővel felszerelt gombok irányítják. 

Gáz kiszivár. elleni biztosíték

Szikrás gyújtó
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KEZELÉS 

Vészhelyzet esetén

1 - gázvezeték
2 - gázvezeték elzáró szelep
A - szelep nyitva
B - szelep zárva

9 rajz

Minden vészhelyzet esetén tegye a következőket:

• zárja el az égőfejeket
• zárja el a gázvezeték szelepét (9B rajz)
• szellőztesse ki a konyhát
• hívja a szerviz szolgálatot vagy egy hivatalos gázszerelőt
• ne használja a főzőlapot amíg a hibát ki nem javítják

FIGYELEM! Néhány egyszerű hiba a használati utasítás alapján a felhasz-
náló által is megjavítható.

Ha az égőfejek nem gyulladnak meg, és gázszagot érez
• zárja el az égőfejeket a kapcsológombbal
• zárja el a gázvezeték szelepét
• szellőztesse ki a szobát
• távolítsa el az égőfejet
• tisztítsa meg, és fújja át a lángnyílásokat
• helyezze vissza az égőfejet
• próbálja meg újra meggyújtani az égőfejet

Ha az égőfej ismételten nem gyullad meg – hívja a szerelőt!
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A készülék élettartamára és helyes üzemére 
elvileg hatásos a tisztítás és rendeszeres 
karbantartás.

A TŰZHELY TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARÁSA 

A tűzhely tisztítása előtt szüksé-
ges a készüléket kikapcsolni a 
működtető gomb legyen ebben a 
helyeztben „ ●“ / „0“. A lemezet  a 
fő szenzor segítségével lehet ki-
kapcsolni.Tisztítást csak a készü-
lék hideg álapotában lehetséges 
végezni. 

10 rajz

  Az égőket,rostélyt az égők alatt lévő lemezet, a tűzhely burokolatát

Az égők és a rostély beszennyzedése esetén, szükséges ezeket a részeket kivenni 
a készülékből és tisztítószert tartalmazó melegvízzel lemosni a beszennyzedet vagy 
zsírosságtól. Ez után puha rongyval szárazra törölni.Tisztaságban tartani szükséges 
főleg a láng nyilatokot és az égők gyűrűzetét.(lásd a köv.ábrát). Az égő fuvókot vékony 
réz huzal segétségével szükséges tisztítan. Ne használjon acél huzalt.

Az égő részei legyenek minden 
esetben szárazak mert a víz kor-
látozza a gáz átjutását és égés 
következhet be.

• Mosáshoz a zománcozott részek tisztításához használjon folyadékos és óvó hatású tisztító 
szereket.Nehasználjon abrazív tisztító szereket, csiszoló port vagy krémet, mosó szivacsot, 
pemzát huzalos mosogatót has., mind ezek a lemez megkarcolását jelenthetik.

• A rozsdaálló lemezes tűzheleknél üzemben helyezés előtt szükséges elősször alaposan 
lemosni a munka lapot.Különleges figyelmet szükséget fordítani a ragasztó maradékok 
elhárításának,fólia levétele, ragasztó szalagok és az egyébb csomagolási elhárítása után 
fém lemezekről.

 A lemezet szükséges rendszeresen tisztítani minden használás után. Kerülje el a munka 
lemez nagy beszennyezését, főleg odsülléseket, lefolyott étel odaszáradását stb. 
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A tűzhely tisztítási és karbantartási tevékenységeken kívül még szükséges a következőket 
végrehajtani:
● a működtető elemek és egységek működő képességét rendszeresen ellenőrizni.A jótállási 

határidő eltelete után szükséges legalább egyszer éventen műszaki ellenőrzést biztosítani 
a szervís központnál,

● elhárítani az észrevett hibákot,
● rendszeresen ellenőrizni a tűzhely működő egységeit.

Rendszeres ellenőrzések

A TŰZHELY TISZTÍTÁSA  ÉS KARBANTARÁSA

GARANCIA, 

Garancia

Garanciális szolgáltatások a garanciális kártya alapján
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő bármilyen nemű 
károkért.

Minden javítást és beállítást csak a szerelő központ szerelő technikus végezheti 
vagy illetékes feljogosított szerelő technikus. 

A gyártó nyilatkozata

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a következő EU direktíváknak: 

• 2014/35/EC Alacsony feszültségű direktíva
• 2014/30/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva
• 2009/125/EC
• RoHS 2011/65/EC
• 2009/142/EC (ig 20.04.2018)
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (tól 21.04.2018)

Ezért is a terméket  jellel látta el és egy megfelelőségi nyilatkozatot adott ki hozzá, amelyet a 
tagországok piacfelügyelő hatóságai rendelkezésére bocsátott.
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FOLYAMATOK ZAVAR ESETÉN 

Akármilyen zavar helyzet esetén szükséges : 
• kikapcsolni az egész tűzhelyet;
• leválasztani a táplálást az elektromos áramról;
• bejelenteni a zavart;
• néhány hibát a kezelő is elháríthat  a kezelési utasításban lévő táblázat  szerint ; az 

előtt még a szervis központot  felhívja nézze a k következő táblázatot és az itt lévő 
megoldásokot.

PROBLÉM OK FOLYAMAT
1. a készülék nem működik áram bevezetés megszakítása ellenőrizni a biztosítékot  házban 

szerelést,kiégetett felcserélni

2. Az égőt nem lehet begyújtani láng nyilatok beszennyezettek zárja el a gázvezeték szelepét, 
zárja el az égők gombját, szel-
lőztessen ki,  vegye ki az égőt , 
tisztísa ki és átfúvatni kell a láng 
nyilatokot

3. Gáz gyújtója nem gyújt áram beszolgáltatás 
megyszakítása

ellenőrizze a biztosítékot a házi 
vezetéknél, kiégetett cserélje 
fel.

gáz beszolgáltatás megszakí-
tása 

nyissa ki a gáz vezeték sze-
lepet,

beszennyezett  (zsíros) gáz 
gyújtó

kitisztítani a gyújtót

a szelep gomb nincs elegendő 
hosszú időre nyomva

tovább fogja a benyomott gom-
bot, addig amikor a láng nem éri 
át az égő egész, kornáját 

4. A láng hamar a az égő 
begyúllása után kiolt

a szelep gombot túl gyorsan  
elengedte

fogja oda a benyomott gombot 
hosszabb időre  a  „nagy “láng 
helyeztében 
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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Този продукт е лесен за използване и е много полезен. След като прочетете тези 
инструкции, използването на уреда ще бъде много по- лесно.

Преди да се опакова и да излезне от завода, уреда е проверен дали функционира 
правилно и дали предлага сигурност при употреба.

Преди да използвате уреда, прочетете много внимателно инструкциите за употреба.
Ако спазвате тези инструкции ще можете да избегнете евентуалните проблеми, които 
могат да се появят по време на ползване на уреда.

Много е важно да поставите тези инструкции за употреба на сигурно място, за да 
можете да се консултирате във всеки момент.
Много е важно да спазвате тези инструкции много внимателно за да избегнете 
евентуални проблеми

Забележки!

Включете уреда само след като сте прочели инструкциите за употреба!

Този уред трябва да се ползва само за приготвяне на храна. Използването на 
този уред за други цели (например, отопляване на стаи) може да бъде много 
опасно!

Производителя си запазва всички права за промяна на уреда, и то без да 
предупреди за тях.
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ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ

Внимание. Устройството и неговите достъпни 
части се нагряват по време на употреба. Има 
възможност да се докоснат нагревателните 
елементи, затова трябва да се обърне специално 
внимание.  Деца под 8-годишна възраст трябва 
да стоят настрана от уреда, освен ако те са под 
постоянно наблюдение.
Това оборудване може да се използва от деца 
на възраст над 8 години и лица с намалена 
физически,сетивни или умствени способности  
или лица с липса на опит, ако се извършва това 
под надзора или в съответствие с инструкциите 
за използване на оборудването предадени от 
лице, отговорно за тяхната безопасност. Обърнете 
внимание децата да не си играят с този уред. 
Почистването и поддръжката на уреда не трябва 
да се правят от деца без надзор.
Внимание. Пърженето на харни в мазнина или 
олио без надзор може да бъде опасно и да доведе 
дори до пожар.
НИКОГА не гасете пожара с вода, изключете уреда 
и прикрийте пламъците, например с капак или 
одеяло.
Внимание. Опасност от пожар: не слагайте много 
предмети на повърхностна за готвене.
Устройството не трябва да бъде управлявано 
с независим външен таймер или дистанционно 
управление.
За чистене на уреда не използвайте съоръжение 
за чистене с пара под налягане.
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ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ
• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
 Специално внимание обърнете на нагрятата повърхност, котлоните, поставката за 

грил, и съдовете, които съдържат много топли храни. 
• Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени 

физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване 
на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за 
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.

• Връзките с източника на газ нямат контакт с нагрятите зони.
• Не оставяйте печката ненаглеждана когато готвите; олиото и мазнината могат да се 

запалят.  
• Наглеждайте печката по време на варене на продуктите, за да предотвратите разлива-

не върху нагрят котлон.
 Ако котлона е повреден, той може да се използва само след като е бил проверен от 

упълномощен техник. 
• Не отваряйте главния кран на източника на газ, преди да сте проверили дали останали-

те кранчета са затворени.
• Не оставяйте котлоните мръсни. 
• Не оставяйте съдовете директно върху котлоните.
• Не оставяйте съдове по тежки от 5 кг. върху един котлон или по тежки от 10 кг. върху 

печката.  
• Забранено е да поправяте печката без упълномощен техник.  
• Забранено е да отваряте кранчето без да имате източник за запалване в другата ръка.  

(там кадето липсва вградено запалване).
• Забранено е да гасите огъня чрез духане. 
• Забранено е да променяте печката да работи с друг тип газ без помоща на специалист, 

да преместите печката на друго място, или да промените източника на газ. Само упъл-
номощен техник на газ може да извърши тези операции. 

• Не оставяйте деца или неопълномощени лица близо до печката
• Не палете кибрити, цигари, не използвайте апаратура автоматична или механична, ко-

ято може да предизвика искри, когато усетите в стаята миризма на газ. В такъв случай 
затворете незабавно кранчетата на източника на газ и проветрете помещението. 

• Не ползвайте газовата мрежата за заземяване на уредите от кухнята. 
 Например: радио.
• В случай, че се запали изпуснатата газ, затворете веднага главния кран. 
• В случай, че се запали газта изпусната от газовата бутилка, покрийте я веднага с мокро 

одяло за да я охладите и зтаворете кранчето. След като се охлади газовата бутилка, из-
вадете я на открито. Забранено е повторно използване на дефектната газова бутилка. 

• Ако не използвате по продължителен период печката, затворете кранчето на източника 
за газ. 

• Използването на уреди за готвене и печене води до отделяне на топлина и влага в по-
мещението, в което са инсталирани. Необходимо е да се уверите, че кухнята е добре 
проветрявана; трябва да се поддържат проходими вентилационните отвори или да се 
инсталират средства за механична вентилация (аспиратор с механична вентилация). 

• Дълготрайното интензивно използване на уреда може да изисква допълнително прове-
тряване, например отваряне на прозореца или по-ефективна вентилация, напр. увели-
чаване на капацитета на механичната вентилация, ако се използва такава.



22

Когато изхвърляте апарата, не 
го обработвайте като останалия 
боклук. Занесете го в специа-
лен център за рециклиране на 
електронни и електрически про-
дукти. Върху уреда е поставен 

етикет с информация за рециклиране.
Уреда е съставен от материали, които се 
рециклират. Чрез рециклиране на използ-
ваните уреди, вие показвате заинтересо-
ваност към опазване на околната среда.

Обърнете се към съответните институции 
за да получите информация във връзка с 
пунктовете за рециклиране.
 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА УРЕДА 

По време на транспорт, се 
използва защитен мате-
риал,  за да се предпази 
уреда от евентуална повре-
да. След разопаковане на 

уреда, занесете амбалажа в пунктовете 
за рециклиране. 

Всички материали използвани като амба-
лаж могат да се рециклират; те се рецикли-
рат в пропорция от 100% и са отбелязани 
със съответния символ.

Внимание! По време на разопаковане, 
дръжте на разтояние от децата матери-
алите (например, пликовете от полиети-
лен, полиестер и.т.н) от абалажа.   

РАЗОПАКОВАНЕ КАК ДА ПЕСТИТЕ ЕНЕРГИЯ

• Използвайте подходящи съдове.
 Съдовете с плоско и дебело дъно, могат 

да спестят 1/3 от използваната ел. 
енергия. Покрийте с капак съдa ако е 
възможно, по този начин ще спестите 
наполовина енергията.

• Изберете подходящия размер на 
съда, който да съвпада с размера 
на зоната за приготвяне. 

 Съда не трябва да бъде по-малък от 
диаметъра на зоната за приготвяне. 

Чрез отговорно ползване на 
енергията, не само ще спес-
тите пари, но ще защитите и 
околната среда. 
Как можете да направите 
това нещо: 

• Подържане на зоната за приготвяне 
и основата на съда чисти. 

 Мърсотията не позволява отделянето 
на необходимата топлина - а изгоряло-
то може  да се отстрани само с помоща 
на много силни химични продукти, 
които вредят на околната среда. 

• Избягвайте да вдигате капака прека-
лено често.

• Поставяне на печката на разтояние 
от хладилника или фризера

 Ако поставите печката в близост до 
хладилник или фризер, разхода на  
енергия ще се увеличи. 
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ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Рис. 1

1,2,3 - газови котлони
      4 - регулатори на газовите 
           котлони с бутон за   
           електрическо запалване
      5 - решетка за поставяне на    
           съдове

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-  височина     90 мм
-  дълбочина   510 мм
-  ширина   600 мм
-  тегло на печката  12,5 кг

Печката има следните газови котлони:
1 – голям газов котлон, мощност - 3 kW
2 – малък газов котлон, мощност - 0,9 kW 
3 – средни газови котлони, мощност - 
1,88 kW

cat. BG: I2H;I3B/P

Печката има свързваща тръба               
- G1/2” ISO 228-1

HGCV 6422 / HGCV 6422 W
3

5

1

2

4
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ИНСТАЛИРАНЕ

Настоящото упътване е предназначено за квалифицирания специалист, инсталиращ 
уреда. Това упътване има за цел да осигури инсталирането и поддръжката на уреда на 
възможно най-високо професионално ниво.

Рис.3

Разположение на печката

• Кухненското помещение трябва да бъде сухо и проветриво и да има 
изправна вентилация съгласно действащите технически разпоредби. 

• В помещението трябва да има система за вентилация, която да отвежда 
навън изгорелите газове. Тази инсталация трябва да се състои от 
вентилационен отвор с решетка или аспиратор. Аспираторите трябва да се 
монтират съгласно упътванията, дадени в техните инструкции за употреба.

• В помещението трябва също да се осигури приток на въздух, което е 
необходимо за правилното горене на газта. Притокът на въздух трябва 
да бъде не по-малък от 2 m3/h на 1 kW мощност на газовите котлони. 
Въздухът трябва да навлиза в резултат на пряк приток отвън през канал с 
диаметър минимум 100 см2 или непряко от съседни помещения, които имат 
вентилационни канали, излизащи навън.

• Разстоянието между газовите котлони и вентилационния комин трябва да 
бъде минимум 750 мм (Рис.3).
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Начин на монтиране на прикрепващите елементи към плота 

Начин на монтаж в кухненски шкаф

• пригответе мястото (отвора) в плота на мебела съгласно монтажната скица (рис.5),
• минималното пространство, което трябва да оставите свободно под газовите  

котлони, е 130 мм,
• свържете печката към газовата и електрическата инсталация съгласно инструкцията 

за употреба на печката,
• изтрийте праха от плота, поставете уреда в отвора и силно го притиснете към плота
• поставете прикрепващите елементи (рис.4) перпендикулярно към ръба на печката 

и ги затегнете докрай
• след монтиране на печката върху плота проверете дали тя работи, проверете 

особено внимателно защитата от изтичане на газ и електрическото запалване,

ИНСТАЛИРАНЕ

Рис.4

Инсталиране на газови готварски печки

Рис.5

1 23 4

1 – Плот
2 – Винт за дърво - 4 бр.
3 – Прикрепващ елемент - 4 бр.
4 – Готварска печка за вграждане
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Внимание!
Свързването на печката към бутилка с течен газ или към съществуваща инсталация 
може да се извърши само от инсталатор с необходимата квалификация при 
спазване на всички правила за безопасност.

След приключване на инсталацията на печката е необходимо да се провери 
херметичността на всички свързани тръби, например с помощта на вода и 
сапун.

За проверка на херметичността не бива да се използва огън.

Печката е предвидена с тръба с резба R 1/2” за свързване към градската мрежа за 
газ. 
При свързване към бутилка (пропан-бутан) печката е предвидена със специален щуцер 
с резба  Ø 8 x 1 мм за гъвкаво съединение. Главната тръба за газ не трябва да докосва 
нагорещените страни на печката.

Упътвания за инсталатора

Инсталаторът трябва:
• да има удостоверение за квалификация за газови инсталации,
• да се запознае с информацията, намираща се на информационната табелка 

на печката за вида газ, за който печката е пригодена, да сравни тази 
информация с условията на газоснабдяване на мястото на инсталиране,

• да провери:
- ефективността на вентилацията, т.е. смяната на въздуха в помещенията,
- херметичността на свързване на газовата инсталация,
- изправността на всички работни елементи на печката,
- пригодена ли е електрическата инсталация за работа със защитния 

(нулевия) проводник.
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ИЗПОЛЗВАНЕ

С цел пригаждане на печката за горене на друг вид газ е необходимо:
• смяната на дюзите (виж таблицата, дадена по-долу),
• регулацията на “икономичния” пламък,

Настройка на печката за определен тип газ 

Това пригаждане може да се извърши само от инсталатор със съответните квалификации.
Ако газът, с който ще бъде захранвана печката, е различен от фабрично предвидения
за печката, т.е. G20 20 mbar, необходимо е да се сменят дюзите на горелките и да се 
регулира пламъкът.

Табелка 1

Вид газ Дюза тип/ диаметър
малък средeн WOK

2H G20/20mbar 69 97 131
3B/P G30/30mbar 50 68 86

Прочетете много внимателно настоящите инструкции и ги приложете при използване 
на печката.

Печката е на газ, и се свързва към източник на газ за който е направена и заводската 
настройка.  Печката ще бъде инсталирана от упълномощен техник. Информация във 
връзка с използвания тип газ, ще намерите на етикета. 

Внимание!
Печките, доставяни от производителя, имат горелки, фабрично пригодени 
за горене на вида газ, даден на информационната табелка на уреда и в 
гаранционната карта.

Смяна на дюзата на горелката на газовия котлон – развъртете дюзата с по-
мощта на специален тръбен ключ 7 и я сменете с нова, подходяща за вида 
газ (виж таблицата погоре).

След приключване на пригаждането е необходимо да се залепи лепенка 
с описание на вида газ, към който е пригодена печката.

Табелка 2 
Пламък Смяна на течния газ със земен газ Смяна на земния газ с течен газ
голям 1. Дюзата на горелката се сменя с подходяща 

съгласно таблицата на дюзите
1. Дюзата на горелката се сменя с подходяща 
съгласно таблицата на дюзите

икономичен 2. Регулационният винт се развърта леко и се 
регулира големината на пламъка

2. Регулационният винт се завърта внимателно 
докрай и се проверява големината на пламъка.
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Регулиране на вентилите

Регулирането на вентилите става при запалена горелка в положение “икономичен 
пламък”.

- При вентилите трябва да се свали регулаторът, а след това с помощта на отвертка да 
се регулира чрез шипа на вентила големината на пламъка (Рис.6). 

Рис.6

За да проверите пламъка, трябва да оставите горелката да загрее на голям пламък за 
около 10 мин., а след това да завъртите регулатора на вентила на икономичен пламък. 
Пламъкът не може да изгасне нито да прескочи на дюзите. Ако все пак това се случи, 
регулирайте отново вентилите.

Внимание!
Регулирането на уреда с цел пригаждането му към газ, различен от посочения 
от производителя на информационната табелка на печката или в случай на 
покупка на печка, предназначена за газ, различен от инсталирания в жилището, 
се урежда между потребителя и инсталатора.
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Регулиране на пламъка 

Добре регулиран пламък има син цвят и конична форма. Регулирането на пламъка се 
осъществява, чрез завъртане на бутона за регулиране на котлона. 
Бутоните имат следните надписи:

Рис. 7

Едно правилно функциониране, чрез регулиране на пламъка е посочено в примера с 
котлон. 
Едно правилно функциониране чрез завъртане на бутона в положение “голям пламък” 
с цел да заври храната, следва това се приготвя на “икономичен пламък”. При нужда 
пламъка може да се регулира на средно горене. 

Забранено е регулирането на пламъка между положението изключен 
газов котлон и положението голям пламък

  - Положение
"голям пламък"

- Положение
"икономичен
пламък"

- Положение 
"изключен
газов котлон"
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ИЗПОЛЗВАНЕ

       Избор на съдове

Опит при използване, правилното избиране на параметрите и съдовете, дава 
възможност за икономия на енергия. Енергия, която може да бъде спестена по следния 
начин:
- до 60% при ползване на подходящи съдове
- до 60 % при подходящо ползване на мощността на пламъка. 
Тази икономия зависи от правилната подръжка на котлоните (по специално на отворите 
на пламъка и дюзите).

Неправилно ПравилноНеправилно

Обърнете внимание диаметърът на дъното на съда да бъде винаги по-голям от 
кръга на пламъка на горелката, а съдът да бъде затворен с капак. Препоръчително 
е диаметърът на тенджерата да бъде около 2,5 – 3 пъти по-голям от диаметъра на 
горелката, т.е. за:

● помощния газов котлон – съд с диаметър от 90 до 140 мм,
● средния газов котлон – съд с диаметър от 140 до 220 мм,
● големия газов котлон – съд с диаметър от 200 до 240 мм,
● WOK газов котлон – съд с диаметър от 220 до 260 мм,  

а височината на тенджерата не бива да бъде по-голяма от диаметъра й.

Капак на съда:

Капака предпазва от загуба на топлина, намалявайки по този начин изразходването 
на енергия. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Включване на котлоните

Трябва да се извърши следното:
• Натиснете бутона в положение OFF ( загасен ) и след това продалжавайте да го на-

тискате и го завъртете до положение голям пламък         .
• Задръжте го натиснат 3 секунди.
• След като се е запалил, освободете бутона и след това го завъртете в желаното  

положение.

Използване на печката оборудвана с устройство против изпускане 
на газ  

Рис. 8

Начин на използване:
• натиснете бутона до края и го завъртете  до положение  “голям пламък” 
• с другата ръка натиснете бутона за пиезо-запалване  
• освободете бутона за запалване след включване на газта 
• cлед 10 секунди освободете бутона на котлона ●. 

При грешка, повторете горната операция.

Защитната функция при изтичане на газ, ще се включи за 60 секунди след 
поява на грешката. 

Целия дебит на газ към котлона е под контрол на защитните кранчета при 
изпускане на газ.

Датчик пламени
Свеча электроподжига
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Рис.9

При спешен сучай процедирайте по следния начин:

• спрете котлоните
• затворете защитните кранове на източника на газ (Рис.9B)
• проветрете кухнята
• извикайте упълномощен техник
• не използвайте повторно котлона преди да се отстранят повредите 

Малките дефекти могат да се отстранят от ползвателя следвайки инструк-
циите: 

КОТЛОНИТЕ не се включват, ако почувствате мирис на газ
• затворете кранчето на котлона 
• затворете кранчето на източника на газ
• проветрете помещението
• извадете плочата
• почистете и продухайте отворите за пламък 
• поставете на място плочата
• опитайте се отново да включите котлона 

АКО КОТЛОНА НЕ РАБОТИ ИЗВИКАЙТЕ СЕРВИЗЕН ТЕХНИК 

Процедура в случай на спешност

1 – газова мрежа
2 – защитен кран газовата мрежа
A – отворен кран
B – затворен кран
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Чрез всекидневно почистване и поддръжка 
на печката ще предпазите уреда от 
повреда при функциониране.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да почистите печката, тя 
трябва да бъде спряна (всички  
бутони трябва да са в положение 
„●”/ 0)  не почиствайте печката 
ако не е напълно изтинала. 
Изтрийте печката с помоща на 
мек текстилен материал, потопен 
в разтвор от вода и течен препа-
рат. 
Не трябва да използвате абразив-
ни продукти за почистване. 

Рис.10

Газови котлони, решетка на плота около котлоните, корпус на печката

В случай че газовите котлони и решетката се замърсят, тези елементи трябва 
да се свалят от печката и да се измият с топла вода с препарат за миене на 
мазнината и замърсяванията (Рис.10). След това те трябва да се подсушат. 
След като свалите решетката, внимателно измийте плота около котлоните и го 
изтрийте със суха, мека кърпа. Особено внимателно поддържайте чистотата на 
отворите на пламъците на пръстените под капачетата – виж рисунката по-долу. 
Почистете отворите на дюзите на горелките, като използвате за отпушването им 
тънка медна тел. Не използвайте стоманена тел, не развъртайте отворите.

Елементите на газовия котлон 
трябва  винаги  да  бъдат 
сухи. Капките вода могат да 
спрат притока на газа и да 
причинят неправилно горене 
на горелката.

Повърхност на плочата

● За миене на емайлираните повърхности използвайте слаби миещи препарати. Не 
използвайте средства за почистване със силно абразивно действие, като напр. прахове 
за триене с абразивни частици, абразивни пасти, камък, пемза, телчета и др.

● Печката с неръждаем плот изисква внимателно предварително измиване на 
работния плот, преди да започнете да използвате печката. Не забравяйте да 
отстраните остатъците от лепилото от фолиото, свалено от тавите при поставянето 
им, и тиксото, използвано при опаковане на печката. Почиствайте плота редовно 
след всяко използване. Не допускайте работният плот силно да се замърси, а 
особено изкипелите течности да загорят. 
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Освен всекидневните операции за поддържане на печката чиста, трябва да: 
• Обърнете се към квалифициран персонал, който да провери периодично, функцио-

нирането на печката както и функционалните и части. След изтичане на гаранциония 
период, печката трябва да се провери един път на две години. 

• Отстранете всички проблеми възникнали по време на функциониране на уреда.
• Изисквайте периодична проверка на функционалните части на печката. 

Периодична поддръжка

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ГАРАНЦИЯ

Гаранция 

Гаранционите услуги са посочени в гаранциония сертификат, който придружава 
продукта: Производителя не носи отговорност при авария на уреда ако е бил използван 
неправилно. 

Всички поправки и дейности трябва да се извършат от упълномощен 
сервизен техник или сервизен център. 

Декларация на производителя

Производителят декларира, че продуктът отговаря на съществените изисквания на европейски-
те директиви, изброени по-долу:

• Директива 2014/35/ЕО за ниско напрежение
• Директива 2014/30/ЕО за електромагнетична компатибилност
• Директива 2009/125/EO
• Директива RoHS 2011/65/EO
• Директива 2009/142/EO (до 20.04.2018)
• Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета (от 

21.04.2018)

и поради това продуктът е маркиран с  и му е издадена декларация за съответствие на 
разположение на надзорните органи на пазара.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

При всяка аварийна ситуация е необходимо:
• да се изключат модулите на работа на плота
• да се изключи електрическото захранване
• да се обърнете към сервиза за поправка
• някои дребни неизправности потребителят може да отстрани сам с помощта на 

упътванията, дадени в таблицата по-долу; преди да се обърнете към центъра за 
обслужване на клиентите или сервиза, проверете подред всички възможности, да-
дени в таблицата.

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА МЕРКИ
1. Уредът не работи. прекъсване в захранването с 

електричество
проверете предпазителя на 
инсталацията вкъщи, сменете 
предпазителя, ако е изгорял

2. Горелката не се запалва замърсени отвори на пла-
мъка

затворете вентила за спиране 
на газта, спрете регулаторите 
на горелките, проветрете по-
мещението, свалете газовия 
котлон, почистете и продухай-
те отворите на пламъците

3. Запалването на газта не 
работи

прекъсване в захранването с 
електричество

проверете предпазителя на 
инсталацията вкъщи, сменете 
предпазителя, ако е изгорял

прекъсване в захранването 
с газ 

отворете вентила за захран-
ване с газ

замърсено (запушено от маз-
нина) устройство за запалване 
на газта

почистете устройството за 
запалване на газта

регулаторът не е натиснат 
достатъчно дълго

задръжте натиснат регулато-
ра, докато не се появи пламък 
около целия кръг на котлона

4. Пламъкът при запалване на 
горелката изгасва

регулаторът е пуснат прека-
лено бързо

задръжте натиснат регулатора 
по-дълго на положение “голям 
пламък”
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TERMÉKINFORMÁCIÓ

A termékinformáció a Bizottság 66/2014/EU számú rendeletével összhangban lett kiadva, mely
kiegészítette az Európai Parlament és Tanács 2009/125/EK számú, a háztartási sütők, tűzhelyek
és páraelszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményekről szóló irányelvet.

Gázüzemű háztartási főzőlap

Modellazonosító
HGCV 6422 HGCV 6422 W

PTCG4.1ZpZtCA PTCG4.1ZpZtCAW 
1106122 1106123

Főzőlap típus (elektromos / Gáz / Gáz-elektromos) O / V / O O / V / O

Gázégők száma 4 4

Energiahatékonyság minden egyes gázégő
számára (EE gas burner)

FL 54,5 54,5

RL 54,5 54,5

RR 54,5 54,5

FR 54,5 54,5

C - -

Gázüzemű főzőlap energiahatékonysága (EE gas hob) 54,5 54,5

Az ökodesign követelményeinek való megfelelés céljából a következő mérési és számítási
módszereket alkalmaztuk:
EN 60350 -1
EN 60350 -2
EN 15181
EN 30 -2 -1
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 66/2014 
на Комисията за допълване на Директива 2009/125/EО на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори

Битови газови котлони

Идентификационен номер на модела
HGCV 6422 HGCV 6422 W

PTCG4.1ZpZtCA PTCG4.1ZpZtCAW 
1106122 1106123

Тип на котлона (електрически / газови / 
газови -електрически)

O / V / O O / V / O

Брой на газовите горелки 4 4

Енергийна ефективност за всяка 
газова горелка (EE газова горелка)

FL 54,5 54,5

RL 54,5 54,5

RR 54,5 54,5

FR 54,5 54,5

C - -

Енергийна ефективност на газовия котлон 
(EE газов котлон)

54,5 54,5

С цел определяне на съответствието с изискванията относно екопроектирането 
са използвани измервателните методи и изчисления от следните стандарти: 
EN 60350 -1
EN 60350 -2
EN 15181
EN 30 -2 -1
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