Plita cu gaz
Manual de utilizare

Modele:

JZ4- ZONE 60 WOK IX FONTA
JZ4- ZONE 60 BK/GLASS FONTA
JZ4- ZONE 60 WOK BK/GLASS

Prefata
Va multumim pentru alegerea facuta in achizitionarea produsului nostru.
Pentru a evita potentiale riscuri, va rugam ca inainte de utilizare sa cititi aceste instructiuni.
Pastrati aceste instructiuni intr-un loc unde le puteti accesa cu usurinta.
In eventualiatea in care exista neclaritati referitoare la informatiile continute de prezentul
manual de instructiuni, va rugam sa contactati serviciul clienti.
Producatorul nu este responsabil pentru vatamari corporale sau daune materiale produse
de instalarea defectuoasa a aparatului.
Acest aparat este certificat pentru folosinta in alte tari decat cele marcate pe produs.
Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari produsului daca acest lucru este
considerat necesar si folositor dar si in interesul clientului, fara a pune in pericol functiile
principale si specificatiile de siguranta ale produselor in sine.
Acest produs este destinat uzului domestic, nu unului comercial.
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Instructiuni pentru siguranta
Cititi acest manual de utilizare inainte de a instala acest aparat sau inainte de a demara
operatiuni de mentenanta.
Acest manual se va pastra alaturi de aparat pentru utilizari ulterioare.
In eventualitatea in care aparatul este vandut sau dat spre folosinta altei persoane, manualul
de utilizare se va transfera odata cu produsul.
Producatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care aceste masuri de siguranta nu
sunt respectate.
Urmatoarele semne sunt detaliate pentru usurinta. Scopul este prevenirea accidentelor ca
urmare a utilizarii inadecvate dar si utilizarea aparatului intr-un mod cat mai corect
Cititi continutul cu atentie si asigurati-va ca acesta este inteles.

Pericol/Avertizare

Nerespectarea acestui semn poate provoca accidente si
deces

Atentie

Nerespectarea acestui semn poate provoca vatamari
corpolare si pagube materiale minore.

Semnele de mai jos sunt utilizate in manualul de
instructiuni dupa cum urmeaza:
Atentie!

Acces interzis!

Fara foc!

De facut!

Pericol
In cazul scurgerilor de gaz procedati dupa cum urmeaza:
- Nu aprindeti lumina.
- Nu porniti/opriti niciun aparat electronic si nu atingeti nicio priza.
- Nu folositi telefonul.
1 Nu mai utilizati produsul si inchideti valva din mijloc.
2 Deschideti geamul pentru a ventila incaperea.
3 Contactati unitatea de service folosind un telefon din afara incaperii.

* Gazul contine mercaptan, astfel o scurgere de gaz are miros (miros de usturoi sau oua
stricate) chiar si in situatia in care doar 1/1000 din gaz se afla in aer.
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Instalare
Avertizare
Acest aparat se va instala intr-un
spatiu ventilat in conformitate cu
reglemantarile in vigoare.

Verificati inainte de instalare daca
sursele de gaz si de alimentare
corespund cu cele de pe produs.
220V-240V

Daca se instaleaza pe ambarcatiuni
sau rulote, nu se va utiliza cu scop
de incalzire a spatiului.

Alimentarea cu gaz si cablul electric
trebuie montate in asa fel incat sa nu
atinga elemente ale aparatului.

Atentie









Acest produs se va instala de un tehnician/electrician calificat.
Conditiile de modificare ale produsului sunt mentionate pe eticheta.
Indepartati intreg ambalajul inainte de utilizare.
Dupa desfacerea din ambalajul initial verificati daca produsul nu este deteriorat
dar si cablul de alimentare daca este intr-o stare buna. In caz contrar
contactati distribuitorul inainte de instalare.
Mobila adiacenta precum si toate materialele utilizate la instalare trebuie sa fie
rezistente la temperaturi mai mari cu 85˚C fata de temperatura ambientala a
camerei in care se afla aparatul, in momentul in care se afla in functiune.
Daca focul arzatorului se stinge accidental, opriti-l si nu incercati reaprinderea
pentru cel putin un minut.
Utilizarea plitei cu gaz produce caldura si umezeala in camera in care este
folosita. Asigurati o buna ventilare a camerei: lasati gurile de ventilatie
deschise sau instalati un sistem de ventilatie mecanic (hota).
O utilizare intensa si lunga presupune ventilatie suplimentara. De exemplu
deschiderea unei ferestre sau un nivel de intensitate mai mare al hotei.
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Siguranta Copiilor si Persoanelor
Avertizare
Nu permiteti copiilor sa se joace cu sau in apropierea aparatului.
Acest aparat devine fierbinte cand este utilizat.
Copiii vor pastra distanta pana aparatul se raceste.

Atentie




Acest aparat este destinat pentru uzul adultilor.
Copiii se pot accidenta inclusiv prin tragerea vaselor sau tigailor de pe plita.
Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoanele cu abilitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fara experienta si cunostinte
daca nu li s-au furnizat instructiuni si nu au fost supravegheate referitor la
utilizarea in siguranta a acestei plite de catre o persoana responsabila.
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In timpul utilizarii
Avertizare


Utilizati aparatul numai pentru
prepararea mancarii

 Acest aparat nu se va modifica. Panoul de
comanda al arzatoarelor nu este destinat uzului
cu telecomanda externa sau la distanta.



Utilizarea plitei cu gaz produce
caldura si umezeala in camera in
care este folosita. Asigurati o buna
ventilare a camerei: lasati gurile de
ventilatie deschise sau instalati un
sistem de ventilatie mecanic (hota).



 Nu utilizati carpe mari de bucatarie
sau
asemanatoare.
Marginile
acestora pot atinge flacara si lua foc.

Suprafetele de incalzire si gatire
devin fierbinti in timpul utilizarii.
Luati toate masurile de precautie

Nu lasati aparatul nesupravegheat in
timp ce gatiti.

Nu utilizati acest aparat daca a
luat contact cu apa. Nu utilizati
aparatul cu mainile ude

Nu se vor utiliza recipente de gatit instabile.
Acestea pot provoca accidente prin
rasturnare si varsare.
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In timpul utilizarii
Nu utilizati si nu depozitati materiale
inflamabile in sertarele de depozitare
din apropierea aparatului.

Mancarurile perisabile, obiectele din
plastic si aerosolii pot fi afectati de
caldura. Nu se vor depozita deasupra
sau sub aparat.

Nu pulverizati cu aerosoli in
apropierea aparatului cand
acesta este in folosinta.

Asigurati-va ca butoanele sunt in pozitia
‘

’ cand nu sunt folosite.

Atentie
 Acest aparat este destinat uzului domestic. Nu este destinat uzului comercial sau industrial.
 O utilizare intensa si lunga presupune ventilatie suplimentara. De exemplu deschiderea unei
ferestre sau si mai mult un nivel de intensitate mai mare al hotei.
 Utilizati manusi termorezistente cand operati cu recipiente de gatit fierbinti.
 Nu atingeti cu manusile flacara cand operati cu recipientele de gatit.
 Nu lasati manusile sau carpele de bucatarie sa se umezeasca sau sa se ude. Acest lucru
faciliteaza transferul de caldura si va puteti produce arsuri.
 Folositi arzatoarele numai dupa ce ati pozitionat un recipient de gatit. Nu incalziti recipiente
goale.
 Nu folositi folie de plastic sau de aluminiu pe acest aparat.
 Cand utilizati alte echipamente electronice asigurati-va ca nu atingeti cablurile de alimentare de
suprafata aparatului de gatit.
 Daca aveti montate implanturi mecanice (de exemplu o inima artificala) consultati doctorul
dumneavoastra inainte de utilizarea aparatului.
 Nu folositi o carpa de bucatarie sau altceva similar in locul unei manusi de bucatarie. Astfel de
carpe pot lua foc de la un arzator aprins.
 Cand folositi recipiente de gatit din sticla asigurati-va ca sunt destinate uzului pentru astfel de
aparate. Daca aceste recipiente se crapa, opriti aparatul pentru a evita electrocutarea.
 Pentru a minimiza posibilitatea de a produce arsuri, aprinderea materialelor inflamabile si
scurgerile, rasuciti manerele recipientelor catre lateral sau catre centru fara a le trece peste
celalalte arzatoare.
 Opriti intotdeauna butoanele arzatoarelor inainte de a indeparta recipientele de gatit.
 Supravegheati cu atentie daca prajiti alimente la foc mare.
 Incalziti intotdeauna grasimile treptat si supravegheati cat timp se incalzeste.
 Alimentele pentru prajit trebuie sa fie cat se poate de uscate. Gheata de pe produsele congelate
sau condensul de pe produsele proaspete pot conduce la stropire cu grasime peste marginile
recipientului de gatit.
 Nu incercati niciodata sa miscati un recipient de gatit plin cu grasime incinsa, in special un
recipient de gatit adanc. Asteptati pana cand grasimea este complet racita.
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Curatare si Service
Avertizare
Nu utilizati niciodata agenti de curatare
abrazivi sau caustici.

Acest aparat se va repara numai de
catre un inginer autorizat si se vor
folosi numai piese originale si aprobate

Atentie
 Inainte de curatare, aparatul trebuie sa fie deconectat de la sursa de alimentare
si trebuie sa fie racit.
 Nu se va utiliza un aparat de curatare cu abur sau orice ce alt echipament
similar pentru procesul de curatare.

Informatii de mediu
 Dupa instalare va rugam sa aruncati ambalajul
in conformitate cu siguranta mediului inconjurator.
 Cand aruncati un aparat vechi, taiati cablul de alimentare,
pentru a nu putea fi reutilizat.
Salubrizarea corecta a produsului
(Deseuri Electrice si Echipamente Electronice)
Simbolul de pe produs indica faptul ca acest produs nu poate fi aruncat impreuna cu
deșeurile menajere dupa ce si-a terminat durata de viata. Pentru a preveni
consecinte negative asupra mediului inconjurator și sanatatii persoanelor in urma
salubrizarii necontrolate, va rugam sa separati acest produs de alte deseuri si
reciclati responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabila a resurselor materiale.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui
produs, contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere
sau magazinul de unde ati cumparat produsul.
Utilizatorii business vor contacta furnizorul si vor verifica termenii si conditiile din
contractul de achizitie. Acest produs nu se va amesteca cu alte deseuri.
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Descrierea produsului
Model

JZ4ZONE
60

Plita

Dimensiune
(l*A*I)

Sistem de
aprindere

Conexiune

Gaz

Otel
inoxidabil

590*510*90

Sistem de
aprindere
continuu

Filet
G1/2

Sticla

600*510*110

Sistem de
aprindere
continuu

Filet
G1/2

Tip
arzator

ΣQn

220-240Vac,
50Hz-60Hz,
0.6W

Triplu(1)
Semirapid(2), ,
Auxiliar (1)

7.8kW

220-240Vac,
50Hz-60Hz,
0.6W

Triplu (1),
7.8kW
Semirapid(2),
Auxiliary (1)

Sursa de

Alimetare

WOK IX
FONTA

JZ4- ZONE 60
BK/GLASS FONTA
JZ4- ZONE 60
WOK BK/GLASS

9

Descrierea produsului
Accesorii

Burete(4)

Suport(4)

Manual
instructiuni(1)

Surub(4)

Modalitati de utilizare
Simbolurile de mai jos le regasiti pe panoul de control alaturi de butoane.
Cerc negru: gaz oprit
Flacara mare: setarea maxima
Flacara mica: setare minima
Setarea minima este la sfarsitul unei rotatii inverse acului de ceas al butonului.
Toate setarile vor fi intre minimul si maximul disponibil.
Simbolul de pe panoul de control aflat langa buton va indica arzatorul corespondent.
Aprindere automata cu sistem de siguranta cu detectie al flacarii
Acest aparat este dotat cu sistem de siguranta cu detectie al flacarii pe fiecare
arzator. Acesta opreste alimentarea cu gaz la arzator in eventualitatea in care
flacara se stinge.
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Modalitati de utilizare

Aprindere automata cu sistem de siguranta de detectie al flacarii
Acest aparat este dotat cu sistem de siguranta de detectie al flacarii pe fiecare
arzator. Acesta opreste alimentarea cu gaz la arzator in eventualitatea in care
flacara se stinge.
Pentru a aprinde un arzator:
 Apasati butonul corespondent arzatorului pe care doriti sa il folositi si rotiti
in sens invers acelor de ceas pana la pozitia maxima.
o Daca tineti butonul apasat, va porni aprinderea automata a arzatorului.
o Butonul se va tine apasat timp de 15 secunde de la aprinderea flacarii.
Daca dupa cele 15 secunde nu s-a aprins flacara, opriti utilizarea
aparatului asteptati un minut si reincercati aprinderea arzatorului.
o Dupa cele 15 secunde pentru a regla flacara rotiti butonul in sens invers
acelor de ceas pana flacara va atinge nivelul dorit. Pozitia aleasa trebuie
sa fie intre nivelul minim si cel maxim.
o Pentru a opri un arzator, rotiti butonul in sensul acelor de ceas pana la
pozitia de gaz.
o In cazul unei pene de curent, arzatoarele se pot aprinde utilizand cu grija un
chibrit.
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Sfaturi pentru siguranta si economisire energie
- Diametrul recipentului de gatit trebuie sa corepunda cu arzatorul.
VAS

ARZATOR
BURNERS
Triplu
Rapid
Semi-Rapid
Auxiliar

min.
200mm
200mm
160mm
120mm

max.
240mm
240mm
180mm
160mm

Nu utilizati recipiente de gatit
care se suprapun peste
marginea arzatorului.

NU

DA

Nu folositi recipiente cu diamentru mic pe
arzatoare mari.
Flacarile nu trebuie sa se ridice pe suprafata
recipientului.

Utilizati intotdeauna recipiente
potrivite pentru arzatoare, pentru
a evita risipa de gaz si
decolorarea recipientelor.

Evitati sa gatiti fara capac sau cu
capacul pus pe jumatate
- Acest lucru determina risipa de energie

Puneti capacul pe recipient.

Nu utilizati un recipient cu baza
concava sau convexa.
Nu puneti un recipient pe marginea
arzatorului. Se poate rasturna.
Nu
pozitionati
recipiente
mari
pe
arzatoarele apropiate de butoane, daca
atunci cand le centrati ating butoanele sau
sunt atat de aproape de ele incat la o
temperatura ridicata pot provoca stricaciuni.
Nu pozitionati recipiente direct pe arzator.

Pozitionati
intotdeauna
recipientele
pe
mijlocul
arzatorului nu pe laterala

Pozitionati
trepied.

recipientul

pe

Nu plasati nimic (ex. ustensila de domolire a
focului, suport de azbest) intre recipient si
trepied pentru a nu provoca pagube
serioase aparatului.
Nu utilizati greutati excesive si nu loviti
plita cu obiecte grele.

Manevrati recipientele cu grija
cand sunt pe plita.

Nu este recomandata utilizarea simultana pe mai multe arzatoare a:
gratarelor, tigailor de prajit si pietrelor pentru grill. Caldura rezultata
poate deteriora aparatul.
Nu atingeti arzatorul si trepiedul dupa ce acesta a fost folosit decat
dupa ce a trecut un timp.
Imediat cum un lichid incepe sa fiarba, diminuati flacara pentru a se
continua fierberea la foc mic.
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Curatare si Mentenanta
 Curatarea se va face numai dupa ce aparatul este complet racit.
 Procesul de curatare se incepe numai dupa deconectarea aparatului de la sursa de
alimentare.
 Curatati regulat aparatul, de preferat dupa fiecare utilizare.
 Produsele abrazive de curatare si buretii abrazivi pot deteriora suprafata aparatului;
aparatul se va curata cu apa si putin sapun lichid.

PERMIS

NU ESTE PERMIS

Perie Nylon

Carpa fina

Ulei

Detergent Neutru

Abraziv

Perie Metalica
Detergent acid

Diluant/benzina

Gratar si butoane
 Indepartati gratarul.
 Acesta se spala, impreuna cu butoanele cu o carpa umeda, detergent de vase si apa
calda. Pentru pete dificile se lasa inainte la inmuiat.
 Uscati piesele cu o carpa uscata

PLITA
 Suprafata plitei se sterge regulat cu o carpa inmuiata in apa calda cu putin
detergent de vase si apoi stoarsa bine.
 Uscati bine suprafata plitei dupa curatare.
 Indepartati urmele de alimente sarate si lichidul de pe suprafata plitei pentru
a preveni riscul de coroziune.
 Piesele din otel, in timp se pot decolora. Acest lucru este normal si se
datoreaza temperaturii ridicate. Dupa fiecare utilizare aceste piese trebuie
curatate cu un produs destinat otelului inoxidabil.
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Curatare si Mentenanta
ARZATOARE


Indepartati capacele arzatoarelor si arzatoarele prin tragere si ridicare de
pe plita.



Lasati-le la inmuiat in apa calda cu putin detergent sau detergent de vase.



Dupa curatare si spalare stergeti piesele si uscati-le corespunzator.
Asigurati-va ca toate orificiile sunt curate si complet uscate



Stergeti partea fixa a arzatorului cu o carpa umeda si apoi uscati zona.



Stergeti cu grija aprinzatorul electric si senzorul de flacara cu o carpa
stoarsa bine si apoi uscati cu o carpa curata.



Inainte de a reintroduce arzatoarele asigurati-va ca injectorul nu este
blocat.

Reasamblarea ochiurilor de gaz, Semi-Rapide, Rapide si
triple:
2

1

2

3

3

4

4
7
6

5
6
7

5

1. Puneti ochiul de aragaz (4) pe orificiul destinat (5) astfel incat aprinzatorul electric
si senzorul de flacara sa fie aliniate cu orificiile destinate. Ochiul de aragaz trebuie
fixat pe pozitia lui in mod corect.
2.Pozitionati capacul arzatorului (1,2,3) pe ochiul de aragaz (4) astfel incat denivelarile
de fixare sa fie suprapuse corect cu adanciturile corespunzatoare.

Dupa curatare, partile componente se vor monta la loc in ordinea
corespunzatoare
 Nu inversati partea de sus cu partea de jos
 Denivelarile de fixare sa fie suprapuse corect cu adanciturile
corespunzatoare
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Instructiuni de utilizare
Avertizari


Nu aduceti modificari asupra aparatului;



Acest aparat trebuie instalat/montat de un tehnician sau de instalator autorizat;



Inainte de instalare verificati ca standardele locale de distributie corespund
cerintelor (tipul gazului si presiunea) asemenea si reteaua electrica;

 Conditiile necesare functionarii acestui aparat sunt mentionate pe eticheta;


Acest produs nu este conectat la un sistem de evacuare a produselor
combustibile. Trebuie instalat in conformitate cu regulile curente de instalare. Se
va acorda atentie deosebita cerintelor referitoare la sistemul de ventilatie impus.

 Inainte de instalare opriti alimentarea la gaz si la sistemul electric.
 Toate aparatele ce contin componente electronice trebuie impamantate.
 Verificati ca teava de gaz si racordul electric nu ating parti componente ale plitei
care se pot incinge in timpul utilizarii.
 Teava de gaz si racordul nu trebuie sa fie indoite sau obstructionate de niciun alt
aparat.
 Verificati dimensiunile aparatului precum si dimensiunile spatiului ce trebuie taiat
in blatul de lucru.
 Dulapurile aflate imediat deasupra plitei, trebuie sa fie confectionate din materiale
rezistente la caldura. Atat suprafetele stratificate cat si adezivul utilizat trebuie sa
fie rezistente la caldura pentru a evita deteriorarea.
 Porniti aparatul si aprindeti fiecare arzator. Urmariti o flacara albastra fara irizatii
galbene. Daca sesizati o functionare anormala a arzatoarelor, verificati
urmatoarele:
-

Arzatorul este aprins corect;

-

Ochiul de aragaz este pozitionat corect;

-

Arzatorul este aliniat vertical cu duza injectorului.

 Dupa instalare, se va efectua un test complet de catre o persoana desemnata,
pentru a verifica functionarea corecta sau daca exista scurgeri de gaz.
 Furtunul se va pozitiona in asa fel incat nu va intra in contact cu partile mobile ale
unitatii si se va feri de pozitionarea in locuri unde ar putea deveni congestionat.
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Pozitionare
DIMENSIUNI NECESARE
PENTRU MONTAREA PLITEI
CU O HOTA DEASUPRA

DIMENSIUNI NECESARE
PENTRU MONTAREA PLITEI
CU O HOTA DEASUPRA

700mm

700mm
400mm

400mm
400mm

400mm

JZ4- ZONE 60

JZ4- ZONE 60
BK/GLASS FONTA
JZ4- ZONE 60
WOK BK/GLASS

WOK IX FONTA

Acest aparat este destinat montajului intr-un dulap de bucatarie sau pe un
blat de lucru de 600mm si presupune urmatoarele dimensiuni:
o Marginile plitei trebuie sa fie la o distanta de 60mm de peretele dorsal.
o 700 mm intre cel mai inalt punct al plitei (inclusiv arzatoarele) si orice suprafata
orizontala aflata direct deasupra.
o 400 mm intre suprafata plitei si dulapuri superioare laterale, presupunand ca
partea inferioara a dulapului este in linie cu marginea externa a plitei. Daca
partea inferioara a dulapului este mai jos de 400mm, atunci trebuie sa fie la
cel putin 50 mm departare de marginea externa a plitei.
o 50 mm spatiu liber de jur imprejur intre plita si materiale combustibile.
o Este necesar un spatiu de 25 mm cel mult 74 mm intre partea inferioara a
plitei si suprafata de dedesubt.

45 mm

- Pentru a instala plita peste un cuptor, acesta trebuie sa fie dotat cu ventilatie.
- Verificati dimensiunile de montare ale cuptorului.
- Spatiul dedicat trebuie sa respecte cerintele.
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Instalarea aparatului
1. Inlaturati gratarul de ochiuri, capacele
arzatoarelor si ochiurile, intoarceti aparatul
cu grija si pozitionati-l pe o suprafata moale
si plata.
Asigurati-va ca dispozitivele de aprindere si
senzorii de flacara nu sunt deteriorati in
aceasta operatiune.
2. Aplicati buretele furnizat de jur
imprejurul plitei.
3. Nu lasati spatii intre agentii de prindere si
nu ii suprapuneti.

Burete
Grosimea buretelui este de 3 mm.
Latimea buretelui este de 10 mm.

vedere de jos

Nu utilizati agenti de fixare din silicon
pentru a fixa plita in spatiul dedicat.
Acest lucru ingreuneaza demontarea pe viitor mai ales
in cazul in care este necesara o reparatie la service.

(A) Fasie izolanta

(C) SURUB

(B) SUPORT

1. Pozitionati suportul (B) peste gaurile ce se potrivesc cu
dimensiunile suruburilor. Exista un set de gauri pentru
suruburi in fiecare colt al plitei (H).
Fixati usor un surub (C) in suport (B) astfel incat
suportul este atasat de plita, dar poate fi miscat pentru
pozitionare.
2. Intoarceti plita si coborati-o in spatiul taiat special in
blatul de lucru.
3. Sub plita, ajustati suportii astfel incat sa se potriveasca
blatului dumneavoastra de lucru.
Fixati pana la capat suruburile (C) pentru a fixa plita pe
pozitie.
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Conectarea la o sursa de gaz
 Acest aparat trebuie instalat si conectat in conformitate cu
reglementarile de instalare in vigoare din tara unde aparatul este
utilizat.
 Acest aparat este destinat utilizarii cu LPG si gaz natural.
Conversia pentru utilizarea cu LPG sau gaz natural se va face
numai de catre o persoana calificata.

Inlocuirea si instalarea racordului de gaz.
LPG > NG

NG > LPG

Conducta de gaz

Conducta de gaz

Sigiliu

Sigiliu
Ø11.5 Bobina de
cuplaj

G1/2"Bobina de
cuplaj

o Conform legii toate aparatele ce functioneaza pe baza de gaz sunt instalate
de persoane competente conform legislatiei in vigoare.
o

Actionarea conform legii este in interesul dumneavoastra si al securitatii
dumneavoastra.

o IN UK, instalatorii autorizati GASSAFE lucreaza conform standardelor
de siguranta in practica. Plita trebuie instalata in conformitate cu BS 6172.
Instalarea in mod eronat a plitei conduce la invalidarea garantiei si a
eventualelor raspunderi si poate prespunune inclusiv punerea sub acuzare.
Categoria de gaz, tipul de gaz si tara de destinatie (pentru toate modelele)
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Categorii de gaz
Model Nr.

Tip Gaz si
presiune

JZ4- ZONE 60
BK/GLASS FONTA
JZ4- ZONE 60
WOK BK/GLASS

Arzator Wok Arzator Rapid Semi-rapid
Auxiliar
3.3kW(240g/h) 3.0kW(218g/h) 1.75kW(127g/h) 1.0kW(73g/h)

G30 50mbar

0.84

0.75

0.58

0.43

G31 37mbar

0.93

0.85

0.65

0.50

G30 29mbar

0.93

0.85

0.65

0.50

G25.3 25mbar

/

/

/

/

G20 20mbar

1.38

1.30

0.97

0.72

G20 13mbar

1.50

1.40

1.08

0.83

G30 50mbar

0.76

0.75

0.58

0.43

G31 37mbar

0.93

0.85

0.65

0.50

G30 29mbar

0.93

0.85

0.65

0.50

G25.3 25mbar

/

/

/

/

G20 20mbar

1.30

1.30

0.97

0.72

G20 13mbar

1.50

1.40

1.08

0.83

JZ4- ZONE 60
WOK IX FONTA

Aport de caldura si dimensiunea orificiului marcat (mm)
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Conectarea la o sursa de alimentare cu curent

electric

 Acest aparat necesita impamantare.
 Acest aparat este destinat pentru o conexiune de 220-240V, 50Hz-60Hz AC
 Firele de conexiune sunt colorate dupa urmatorul cod
- Verde/Galben = impamantare
- Albastru
= nul
- Maro
= faza

 Firul care este colorat verde/albastru trebuie conectat la borna
marcata cu E, sau cu simbolul de impamantare.
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Reglaj Gaz
 Efectuati operatiunile de ajustare de la un tip de gaz la altul cu precautie.
 Aceste ajustari se vor efectua de un tehnician autorizat
 Inchideti sursa de gaz si alimentarea cu energie electrica inainte de a efectua
aceste operatiuni

1

Schimbarea injectorului arzatorului.
Inlaturati gratarul de ochiuri, capacele arzatoarelor si
ochiurile.
Desurubati injectorul cu o cheie inelara de 7mm si
inlocuiti-l cu cel corespunzator altei surse de gaz.
Reasamblati cu grija componentele. Dupa inlocuire
se recomanda sa fixati noul injector pe pozitie
Injector

2

Ajustarea nivelului minim al flacarii.

Buton reglaj
suport
Inel izolator

Rotiti butoanele la minim.
Indepartati butonul din suport si pozitionati o
surubelnita mica cu cap plat in centrul suportului.
O buna reglare presupune o flacara de 3-4 mm.
- Pentru gaz butan/propan, surubul de ajustare se va
insuruba pana la maxim.
- Repozitionati butonul de reglaj.
Asigurati-va ca flacara nu se stinge printr-o
trecerere rapida de la nivelul de flacara maxim la
cel minim. Daca flacara se stinge, scoateti butonul
si incercati un nou reglaj al debitului de gaz
testand flacara la final.
Repetati procesul pentru fiecare arzator in parte.

 Nu dezmembrati robinetul:
In caz de defectiune inlocuiti tot
robinetul.
 Inainte
de
a
repozitiona
arzatoarele pe plita verificati ca
injectorul sa nu fie blocat.
 Este necesar un test complet
pentru a depista scurgerile de
gaz dupa o conversie intre
tipurile de gaz (testul cu spuma
de sapun sau detector de gaz)
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Dupa finalizarea conversiei, un
tehniciar autorizat va marca cu
“V” categoria de gaz pentru a
corespunde
cu
eticheta
indicatiilor
tehnice.
Semnul
anterior “V” se va sterge

Depanare
Orice reparatie se va efectua de catre un tehnician autorizat. O reparatie
necorespunzatoare poate reprezenta un pericol pentru dumneavoastra si pentru alte
persoane.


Unele probleme minore se pot rezolva dupa cum urmeaza:
Problema

Nu se aprinde

Se aprinde gresit

Zgomot la aprindere
Flacara se stinge
in timpul
functionarii.

Cauza Probabila
Nu exista scanteie.

Verificati sursa de curent.

Capacul arzatorului nu este centrat.

Repozitionati capacul.

Alimentarea cu gaz este oprita.

Deschideti complet
alimentarea.

Alimentarea cu gaz nu este
deschisa complet.

Deschideti complet
alimentarea.

Capacul arzatorului nu este centrat.

Repozitionati capacul.

Bujia de scanteie este contaminata
cu substante necunoscute.

Stergeti substantele
necunoscute cu o carpa

Arzatoarele sunt ude

Uscati arzatoarele

Orificiile ochiurilor sunt blocate

Curatati ochiurile de aragaz

Capacul arzatorului nu este centrat.

Repozitionati capacul.

Senzorul de flacara este contaminat
cu substante necunoscute

Stergeti substantele
necunoscute cu o carpa

Apa data in clocot a stins flacara

Inchideti butonul arzatorului.
Asteptati un minut si reporniti.

Un curent puternic a stins flacara

Flacara galbena

Solutie

Orificiile ochiurilor sunt blocate

Inchideti arzatorul, verificati sursa
de curent, asteptati un minut si
reporniti.

Curatati ochiurile de aragaz

Se utilizeaza un alt tip de gaz.

Verificati gazul utilizat

Flacara instabila

Capacul arzatorului nu este centrat.

Repozitionati capacul.

Miros de gaz

Scurgere de gaz

Opriti utilizarea si inchideti valva
din mijloc. Deschideti geamul
pentru ventilare. Contactati
service-ul de la un telefon din
exteriorul zonei contaminate.

 Daca problema persista va rugam sa contactati serviciul relatii clienti.
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