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Măsuri care trebuie respectate
Modificarea aparatului pe un alt tip de gaz poate fi executată 
doar de către un specialist autorizat, conform instrucţiunilor 
din acest manual.
O racordare greşită şi reglajele greşite pot duce la daune 
severe ale aparatului. Pentru defecţiuni şi deranjamente de 
acest tip, producătorul aparatului nu îşi asumă nicio 
răspundere.
Vă rugăm să respectaţi întocmai simbolurile de pe plăcuţa de 
fabricaţie. În cazul când pentru ţara dvs. nu există niciun 
simbol, la efectuarea reglajelor respectaţi directivele tehnice 
valabile în ţara dvs.

Înainte să instalaţi aparatul, vă rugăm să vă informaţi cu privire 
la tipul de gaz şi presiunea din reţeaua locală de alimentare cu 
gaz. Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că toate 
reglajele au fost efectuate corect.

Respectaţi reglementările şi prevederile locale şi internaţionale.

Toate datele de racordare se găsesc pe plăcuţa de fabricaţie, 
aflată pe partea din spate a aparatului.

Înscrieţi datele în tabelul următor:  
Numărul de produs (nr. E),  
Numărul de fabricaţie (FD),  
Înscrieţi în tabelul următor reglajele din fabrică pentru tipul/
presiunea de gaz, precum şi reglajele valabile pentru tipul/
presiunea gazului, după modificarea pe un alt tip de gaz.

Modificările executate la aparat şi tipul racordului joacă un rol 
important din punct de vedere al funcţionării corecte şi în 
siguranţă.

Alegerea părţii pentru racord
Racordul de gaz poate fi executat pe partea dreaptă sau 
stângă. Dacă este necesar, se poate modifica partea de 
racord.

Închideţi alimentarea principală cu gaz.

Dacă racordul de gaz urmează să fie făcut pe partea opusă, 
conexiunea filetată (cheie de 22) la racordul de gaz neutilizat 
trebuie prevăzută cu un capac orb (cheie de 24) şi cu un inel 
nou de etanşare.

După modificarea părţii pentru racord, trebuie efectuată o 
verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful 
“Verificarea etanşeităţii".

Indicaţie: La executarea racordului aparatului este bine să se 
folosească o cheie dinamometrică.Nr. E FD

Unităţile de service abilitateO

Tipul de gaz/presiunea gazului

Datele de pe plăcuţa de fabri-
caţie

Tipul de gaz/presiunea gazului

Datele după modificarea pe un 
alt tip de gaz
2



Racord de gaz
Racorduri admisibile
Aceste instrucţiuni sunt valabile numai pentru instalarea 
aparatului în ţările indicate pe plăcuţa de fabricaţie.

În cazul în care un aparat va fi instalat, racordat şi folosit într-o 
ţară care nu este indicată pe plăcuţa de fabricaţie, trebuie 
utilizate instrucţiuni de instalare şi montaj care conţin date şi 
informaţii despre condiţiile de racordare valabile în ţara 
respectivă.

Tipuri de racordare

Racordul pentru gaze naturale (NG)
În cazul utilizării gazelor naturale (NG), racordul de gaz se 
execută prin intermediul unei ţevi de gaz sau al unui furtun de 
siguranţă cu o piesă de racord cu filet la fiecare capăt.

Racord conform EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^ )

1. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca 
garnitura să fie aşezată corect.

2. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul 
racordului de gaz (cu o cheie de 22).

3. Ataşaţi şi strângeţi ferm racordul filetat al ţevii de gaz resp. al 
furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la componenta de 
racord cu o nouă garnitură.

4. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să 
citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii". Deschideţi 
alimentarea cu gaz.

Indicaţii
■ *G^: EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^)

■ La executarea racordului aparatului este bine să se 
folosească o cheie dinamometrică.

Racord conform EN 10226 R^ (TS 61-210 EN 10226 R^ )

1. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca 
garnitura să fie aşezată corect.

2. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul 
racordului de gaz (cu o cheie de 22).

3. Ataşaţi şi strângeţi ferm racordul filetat al ţevii de gaz resp. al 
furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la componenta de 
racord.

4. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să 
citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii". Deschideţi 
alimentarea cu gaz.

Indicaţii
■ *R^: EN 10226 R^ (TS 61-210 EN 10226 R^)

■ La executarea racordului aparatului este bine să se 
folosească o cheie dinamometrică.

Ţara EN 10226 
R^

(TS 61-210 
EN 10226 
R^)

EN ISO 228 
G^

(TS EN ISO 
228 G^)

AT Austria X

BE Belgia X

CH Elveţia X

RO Germania X

ES Spania X X

FR Franţa X

GR Grecia X

IT Italia X X

NL Olanda X

PT Portugalia X X

HR Croaţia

SL Slovenia

YU Serbia

TR Turcia X X

PL Polonia X

RO România X X

AE Emiratele Arabe Unite X

ZA Africa de Sud X

HU Ungaria X
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Racord pentru gaze lichefiate (GPL)
Atenţie!
Respectaţi directivele specifice fiecărei ţări.

În cazul utilizării gazelor lichefiate (GPL), racordul de gaz se 
face prin intermediul unui furtun de gaz sau al unui racord fix.

Măsuri care trebuie respectate în cazul utilizării unui furtun de 
gaz:

■ Utilizaţi un furtun de siguranţă sau un furtun din material 
plastic (diametrul de 8 sau 10 mm).

■ Fixaţi acest furtun cu un dispozitiv de racordare (de ex. un 
colier pentru furtun) la racordul de gaz.

■ Furtunul trebuie să fie scurt şi complet etanş. Lungimea 
furtunului trebuie să fie de maxim  1,5 m. Respectaţi 
directivele în vigoare.

■ Racordul de gaz trebuie înlocuit anual.

1. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca 
garnitura să fie aşezată corect.

2. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul 
racordului de gaz (cu o cheie de 22).

3. Ataşaţi furtunul de siguranţă şi strângeţi-l ferm cu un element 
de îmbinare filetat sau cu un colier pentru furtun.

4. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să 
citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii". Deschideţi 
alimentarea cu gaz.

Indicaţie: La executarea racordului aparatului este bine să se 
folosească o cheie dinamometrică.

Modificarea pe un alt tip de gaz
Modificarea pe un alt tip de gaz
■ Trebuie înlocuită piesa pentru racordul de gaz.

■ Trebuie înlocuite duzele arzătoarelor.

■ În funcţie de reglajul pentru gaz, efectuat în fabrică, şuruburile 
de bypass ale robinetelor arzătoarelor trebuie fie înlocuite, fie 
înşurubate până la opritor.

■ Dacă există, trebuie înlocuite şi duzele pentru cuptor şi pentru 
grill.

Pe duze sunt cifre care indică diametrul acestora. Informaţii 
suplimentare, cu privire la tipurile de gaz adecvate pentru 
aparat şi duzele corespunzătoare, găsiţi în paragraful 
“Caracteristici tehnice - gaz".

După modificare

■ După modificarea pe alt tip de gaz, trebuie efectuată o 
verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful 
“Verificarea etanşeităţii".

■ După modificarea pe alt tip de gaz, trebuie verificată 
formarea corectă a flăcării. Pentru aceasta vezi paragraful 
“Formarea corectă a flăcării".

■ Înscrieţi în tabel noul tip de gaz reglat şi noua presiune a 
gazului. Pentru aceasta, vezi paragraful “Măsuri care trebuie 
respectate".

Atenţie!
După modificarea pe alt tip de gaz, pe locul special prevăzut de 
pe plăcuţa de fabricaţie, trebuie aplicată o etichetă adezivă cu 
datele despre tipul de gaz şi o steluţă A SE RESPECTA 
NEAPĂRAT.

Piesele funcţionale pentru modificarea tipului 
de gaz
Mai jos găsiţi imaginile pieselor funcţionale, necesare pentru 
modificarea tipului de gaz conform acestor instrucţiuni.

Diametrele corecte ale duzelor le găsiţi în tabelul din paragraful 
“Caracteristici tehnice - gaz".

Utilizaţi întotdeauna garnituri de etanşare noi.

Piesa de racord care trebuie folosită poate diferi în funcţie de 
tipul de gaz şi de reglementările specifice fiecărei ţări.

(*) La executarea racordului de gaz trebuie utilizate aceste 
piese funcţionale.

Şurub de bypass

Duza arzătorului

(*) Garnitură de etanşare
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Înlocuirea duzelor arzătoarelor
1. Deconectaţi toate comutatoarele de pe panoul de comandă.

2. Închideţi alimentarea cu gaz.

3. Îndepărtaţi grătarul pentru ochiuri şi piesele arzătorului.

4. Îndepărtaţi duzele arzătoarelor (cheie inbus 7).

5. Pentru determinarea duzelor arzătoarelor, vezi tabelul din 
paragraful “Caracteristici tehnice - gaz".  
Introduceţi noile duze în arzătoarele corespunzătoare.

După înlocuirea duzelor, efectuaţi o verificare a etanşeităţii. 
Pentru aceasta, vezi paragraful “Verificarea etanşeităţii".

Reglarea şuruburilor de bypass sau 
înlocuirea lor şi reglarea flăcării mici
Şuruburile de bypass ajustează înălţimea minimă a flăcării 
arzătoarelor.

Pregătire
Închideţi alimentarea cu gaz.

: Pericol de electrocutare!
Întrerupeţi alimentarea electrică a aparatului.

1. Deconectaţi comutatorul de pe panoul de comandă.

2. Îndepărtaţi pe rând butoanele comutatoarelor: ţineţi apăsat 
ferm pe panoul de comandă în imediata vecinătate a 
butonului şi trageţi de acesta drept, spre exterior.

Comutarea de pe gaze naturale pe gaze 
lichefiate
Dacă aparatul a fost setat la livrare (setare din fabrică) pe gaze 
naturale (GN: G20, G25) şi acum este comutat pentru prima 
oară pe gaze lichefiate (GPL: G30, G31):

Pentru modele cu siguranţă de aprindere:
Pentru a ajunge la duzele bypass, trebuie demontat panoul de 
operare. A se vedea capitolul „Demontarea panoului de 
operare“.

Duzele bypass trebuie strânse până la capăt.

Apoi trebuie să efectuaţi paşii de lucru din capitolul „Montarea 
panoului de operare“.

Pentru modelele cu cuptor pe gaz (opţiune):
Pentru a ajunge la duza bypass de sub robinetul arzătorului, 
trebuie să demontaţi panoul de operare. A se vedea capitolul 
„Demontarea panoului de operare“.

Duza bypass a robinetului arzătorului trebuie strânsă până la 
capăt.

Apoi trebuie să efectuaţi paşii de lucru din capitolul „Montarea 
panoului de operare“.

Modificarea de pe gaze lichefiate pe gaze 
naturale
Dacă aparatul urmează să fie modificat de pe gaze lichefiate 
(GPL: G30, G31) pe gaze naturale (NG: G20, G25) sau dacă 
această modificare a fost deja efectuată şi acum trebuie să se 
revină asupra ei:

trebuie înlocuite toate şuruburile de bypass ale aparatului. 
Pentru aceasta consultaţi paragraful “Îndepărtarea panoului de 
comandă".

Ulterior trebuie îndeplinite instrucţiunile din paragraful 
“Înlocuirea şuruburilor de bypass".

Apoi urmaţi instrucţiunile din paragraful “Fixarea panoului de 
comandă".

(*) Piesă de racord pentru gaze 
naturale
(NG: G20, G25)

TS 61-210 EN 10226 R^

EN 10226 R^

(*) Piesă de racord pentru gaze 
naturale
(NG: G20, G25)

TS EN ISO 228 G^

EN ISO 228 G^

(*) Piesă de racord pentru gaze 
lichefiate (GPL: G30, G31)

Piesă de racord pentru gaz

Dop orb (piesă de închidere)
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Îndepărtarea panoului de comandă
1. Dacă există, îndepărtaţi capacul superior al aparatului. Pentru 

aceasta, ţineţi capacul din lateral cu ambele mâini şi trageţi-l 
în sus. Capacul superior se desprinde. Aveţi grijă să nu 
deplasaţi balamalele.

2. Îndepărtaţi suportul pentru vase şi piesele arzătorului.

3. Îndepărtaţi cele două şuruburi (T20) din partea din faţă, 
dreapta şi stânga, de pe placa plitei. Nu îndepărtaţi piesele 
din material plastic care se află dedesubt.

4. Pentru modelele cu arzător pentru wok (opţional): Slăbiţi cele 
4 şuruburi Torx (M4) de pe arzătorul pentru wok.

5.Ţineţi ferm de partea din faţă a plăcii plitei şi ridicaţi la un 
unghi de maxim 30°. Sprijiniţi placa plitei cu dispozitivul 
prevăzut special în acest sens şi care va fi aşezat pe placa 
de fixare a arzătorului din faţă.

6. Îndepărtaţi capacele de protecţie de pe profilurile din dreapta 
şi din stânga (fără ca la aceasta să zgâriaţi suprafaţa). Slăbiţi 
şuruburile (T20) care se află sub acestea.

7. Îndepărtaţi butoanele comutatoarelor (T15) şi deşurubaţi 
ambele şuruburi (M4) de pe panoul de comandă.

8.Ţineţi ferm panoul frontal cu ambele mâini şi ridicaţi-l cu 
atenţie. Desprindeţi panoul frontal din suporturi. Apoi rabataţi 
cu atenţie panoul în faţă. Aveţi grijă să nu se deterioreze 
cablurile şi să nu decuplaţi conexiunile electrice.

Înlocuirea şuruburilor de bypass
1. Slăbiţi şuruburile de bypass cu o şurubelniţă dreaptă (Nr. 2). 

Deşurubaţi şuruburile de bypass.
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2. Pe baza tabelului, puteţi determina care sunt noile şuruburi 
de bypass care vă sunt necesare după modificarea pe alt tip 
de gaz. Pentru aceasta, vezi paragraful “Caracteristici 
tehnice - gaz".

3. Verificaţi aşezarea şi funcţionarea corectă a garniturilor 
şuruburilor de bypass. Utilizaţi numai şuruburi de bypass cu 
garniturile intacte.

4. Introduceţi noile şuruburi de bypass şi strângeţi-le ferm. 
Asiguraţi-vă că toate şuruburile de bypass au fost montate la 
robinetele de închidere corecte.

5. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. 
Pentru aceasta, vezi paragraful “Verificarea etanşeităţii".

Montarea panoului de comandă
Montarea se realizează în ordine inversă.

1.  Prindeţi panoul cu ambele mâini şi aşezaţi-l la loc cu atenţie. 
Aveţi grijă să nu se deterioreze cablurile şi să nu se 
slăbească racordurile. Mişcaţi uşor în jos şi introduceţi în 
urechile de fixare.

2. Introduceţi la loc şuruburile (T15) (M4), care au fost 
îndepărtate de la panou.

3. Introduceţi la loc şi strângeţi ferm şuruburile (T20) care au 
fost îndepărtate de la profilele frontale din dreapta şi din 
stânga. Montaţi la loc apărătoarea din material plastic.

4. Introduceţi din nou cu atenţie plita. Aveţi grijă să nu cadă 
piesele din material plastic care trebuie să rămână sub 
şuruburi. Strângeţi la loc cele două şuruburi (T20) de la plită, 
din faţă, dreapta şi stânga.

5. Pentru modelele cu arzător pentru wok (opţional): strângeţi la 
loc cele 4 şuruburi Torx (M4) pe care le-aţi desfăcut.

6. Dacă aparatul dispune de un capac, menţineţi-l vertical de 
ambele părţi şi introduceţi-l încet înapoi în suport.

7. Introduceţi piesele inferioare ale arzătorului după dimensiune 
în poziţia corespunzătoare. Aveţi grijă ca bujiile să fie aşezate 
în orificiile corespunzătoare lângă piesele inferioare ale 
arzătorului. Aşezaţi capacul arzătorului în mijloc, pe piesele 
inferioare adecvate ale arzătorului.

8. Aşezaţi la loc grătarul resp. grila suportului de vase. Aveţi 
grijă ca grătarul pentru vase să fie aşezat la un interval de 80 
mm pe arzătorul auxiliar.

9. Montaţi cu atenţie butoanele comutatoarelor.

10.În această fază, verificaţi obligatoriu combustia arzătorului cu 
gaz. Vezi capitolul „Siguranţa combustiei“.

11.Verificaţi dacă aparatul funcţionează corect.

Înlocuirea arzătorului cuptorului (opţional)
Pregătire
Deconectaţi toate comutatoarele de pe panoul de comandă.

Închideţi alimentarea cu gaz.

: Pericol de electrocutare!
Întrerupeţi alimentarea electrică a aparatului.

Înlocuirea duzei arzătorului cuptorului

1. Deschideţi uşa cuptorului.

2. Desfaceţi şurubul de fixare din partea din faţă a plăcii de 
bază a cuptorului.

3.Ţineţi placa de bază de partea frontală, ridicaţi-o şi trageţi-o 
spre exterior.

4. Desfaceţi şurubul de fixare al arzătorului şi scoateţi cu atenţie 
arzătorul cuptorului. Acum duzele sunt uşor accesibile. Aveţi 
grijă să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi ale 
dispozitivelor de aprindere.

5. Desfaceţi duza de la intrarea arzătorului, de pe partea din 
spate a cuptorului (cu ajutorul unei chei tubulare de 7 mm).

6. Pe baza tabelului, puteţi determina noua duză de care veţi 
avea nevoie după efectuarea modificării pe alt tip de gaz. 
Pentru aceasta, vezi paragraful “Caracteristici tehnice - gaz".

7. Introduceţi noua duză şi strângeţi.

8. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. 
Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să 
citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii".

9. Introduceţi la loc arzătorul cuptorului, la aceasta ţineţi seama 
să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi 
dispozitivului de aprindere. Strângeţi din nou ferm şurubul de 
fixare.

10.În acest moment, verificaţi neapărat formarea flăcării 
arzătorului. Pentru aceasta vezi paragraful “Formarea corectă 
a flăcării".

11.Introduceţi la loc placa de bază.
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Înlocuirea duzei arzătorului pentru grill (opţional)

1. Deschideţi uşa cuptorului.

2. Desfaceţi şurubul care prinde între ele placa de fixare şi 
arzătorul pentru grill şi scoateţi cu atenţie arzătorul, trăgându-
l drept. Aveţi grijă să nu se deterioreze conexiunile 
termocuplului şi ale dispozitivelor de aprindere. Acum duzele 
sunt uşor accesibile.

3. Desfaceţi duza arzătorului pentru grill (cheie tubulară de 7 
mm).

4. Pe baza tabelului, puteţi determina noua duză de care veţi 
avea nevoie pentru tipul de gaz pe care aţi efectuat 
modificarea. Pentru aceasta, vezi paragraful “Caracteristici 
tehnice - gaz".

5. Introduceţi noua duză şi strângeţi.

6. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. 
Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să 
citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii".

7. Introduceţi la loc arzătorul pentru grill, la aceasta ţineţi seama 
să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi 
dispozitivului de aprindere. Înşurubaţi din nou şuruburile.

8. Introduceţi garnitura de etanşare în arzător până la opritor.

9. În acest moment, verificaţi neapărat formarea flăcării 
arzătorului. Pentru aceasta vezi paragraful “Formarea corectă 
a flăcării".

Verificarea etanşeităţii şi a funcţionării

: Pericol de explozie!
Evitaţi formarea scânteilor. Nu utilizaţi foc deschis.
Efectuaţi verificarea etanşeităţii doar cu un spray adecvat 
detectării scurgerilor.

În cazul unei scurgeri de gaze
Închideţi alimentarea cu gaz.  
Aerisiţi bine camera respectivă.  
Verificaţi din nou racordurile de gaz şi ale duzelor. Repetaţi 
verificarea etanşeităţii.

Verificarea etanşeităţii trebuie efectuată de către două 
persoane, corespunzător instrucţiunilor următoare.

Verificarea racordului de gaz
1. Deschideţi alimentarea cu gaz.

2. Pulverizaţi pe racordul de gaz cu un spray de detectare a 
scurgerilor. 

În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru 
care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile 
din paragraful “În cazul unei scurgeri de gaz ".

Parcurgeţi aceleaşi etape şi pentru partea care este obturată cu 
un dop orb.

Verificarea duzelor arzătoarelor
1. Deschideţi alimentarea cu gaz.

Efectuaţi verificarea etanşeităţii, separat pentru fiecare duză. 

2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei care urmează să fie 
verificată, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat.

3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor.

4. Apăsaţi selectorul de funcţii şi rotiţi-l în sens opus acelor de 
ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz. 

În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru 
care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile 
din paragraful “În cazul unei scurgeri de gaz ".

Verificarea şuruburilor de bypass
1. Deschideţi alimentarea cu gaz.

Efectuaţi verificarea etanşeităţii, separat pentru fiecare şurub 
de bypass.

2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei care urmează să fie 
verificată, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat.

3. Pulverizaţi pe duza arzătorului care urmează să fie verificat, 
cu un spray de detectare a scurgerilor.

4. Apăsaţi butonul comutatorului şi rotiţi-l în sens opus acelor de 
ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz.

În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru 
care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile 
din paragraful “În cazul unei scurgeri de gaz ".

Verificaţi duza arzătorului cuptorului 
(opţional)
1. Deschideţi alimentarea cu gaz.

2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei arzătorului cuptorului, cu 
degetul sau cu un dispozitiv adecvat.

3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor.

4. Apăsaţi selectorul de funcţii şi rotiţi-l în sens opus acelor de 
ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz. 

În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru 
care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile 
din paragraful “În cazul unei scurgeri de gaz ".

Verificarea duzei arzătorului pentru grill 
(opţional)
1. Deschideţi alimentarea cu gaz.

2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei arzătorului pentru grill, cu 
degetul sau cu un dispozitiv adecvat.

3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor.

4. Rotiţi selectorul de funcţii al cuptorului în sensul acelor de 
ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz. 

În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru 
care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile 
din paragraful “În cazul unei scurgeri de gaz ".
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Formarea corectă a flăcării
Arzător
După modificarea pe alt tip de gaz, trebuie verificată, la fiecare 
arzător, formarea flăcării şi dezvoltarea temperaturii.

În cazul apariţiei unor probleme, comparaţi valorile duzelor cu 
valorile din tabel.

Numai pentru modele fără siguranţă de aprindere

1. Aprindeţi arzătorul plitei, după cum este descris în 
instrucţiunile de utilizare.

2. Verificaţi formarea corectă a flăcării atât la flacăra mare cât şi 
la flacăra mică. Flacăra trebuie să ardă constant şi uniform.

3. Cu ajutorul comutatorului arzătorului comutaţi rapid între 
flacăra mare şi cea mică. Repetaţi acest proces de câteva 
ori. Nu este permis ca flacăra de gaz să se stingă sau să 
pâlpâie.

Numai pentru modele cu siguranţă de aprindere

1. Aprindeţi arzătorul plitei, după cum este descris în 
instrucţiunile de utilizare.

2. Rotiţi comutatorul arzătorului pe flacără mică.  
Verificaţi dacă este activată siguranţa de aprindere, prin 

menţinerea comutatorul timp de aproximativ un minut pe 
poziţia “flacără mică" .

3. Verificaţi formarea corectă a flăcării atât la flacăra mare cât şi 
la flacăra mică. Flacăra trebuie să ardă constant şi uniform.

4. Cu ajutorul comutatorului arzătorului comutaţi rapid între 
flacăra mare şi cea mică. Repetaţi acest proces de câteva 
ori. Nu este permis ca flacăra de gaz să se stingă sau să 
pâlpâie.

Cuptorul
Arzătorul inferior sau arzătorul pentru grill (opţional)

1. Aprindeţi arzătorul inferior, după cum este descris în 
instrucţiunile de utilizare.

2. Verificaţi formarea flăcării, cu uşa cuptorului deschisă: 
Flacăra trebuie să ardă uniform peste tot (în primele minute 
pot apărea uşoare deficienţe, însă după câteva minute, 
flăcările ar trebuie să ardă constant).

3. Pentru a verifica funcţionarea corectă a termocuplului, lăsaţi 
aparatul să funcţioneze câteva minute.
Dacă este necesar, verificaţi reglajele şi, în cazul unei 
funcţionări defectuoase, înlocuiţi şurubul de bypass al 
arzătorului.

Caracteristici tehnice pentru gaz
Aici găsiţi o listă cu diferitele tipuri de gaz şi cu valorile 
asociate.

Valorile duzelor pentru arzătorul auxiliar

Valorile duzelor pentru arzătorul normal 

*G20/
G25

G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30

Presiunea gazului (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37

Duza (mm) 0,72 0,72 0,68 0,77 0,72 0,50 0,43 0,72 0,77 0,47

Şurub de bypass (mm) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50 0,30

Putere max. de intrare (kW) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Putere max. de intrare (kW) ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari m³/h 0,095/
0,111

0,095 0,095 0,111 0,111 - - 0,111 0,116 -

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari g/h - - - - - 73 73 - - 73

* Pentru Franţa şi Belgia
** G30 (50 mbari) trebuie comandat la service setul de duze HEZ298070.

*G20/
G25

G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30

Presiunea gazului (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37

Duza (mm) 0,97 0,97 0,91 1 0,94 0,65 0,58 0,94 1,00 0,62

Şurub de bypass (mm) 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,38 0,38 0,58 0,58 0,38

Putere max. de intrare (kW) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Putere max. de intrare (kW) ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari m³/h 0,167/
0,194

0,167 0,167 0,194 0,194 - - 0,194 0,203 -

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari g/h - - - - - 127 127 - - 127

* Pentru Franţa şi Belgia
** G30 (50 mbari) trebuie comandat la service setul de duze HEZ298070.
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Valorile duzelor pentru arzătorul wok (opţional)

Valorile duzelor pentru arzătorul puternic (opţional)

Valorile duzelor pentru arzătorul grill-ului (opţional)

Valorile duzelor pentru arzătorul cu termostat al cuptorului 
(opţional)

*G20/
G25

G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30

Presiunea gazului (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37

Duza (mm) 1,35 1,35 1,20 1,45 1,40 0,96 0,75 1,40 1,46 0,90

Şurub de bypass (mm) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,55 0,55 0,88 0,88 0,55

Putere max. de intrare (kW) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Putere max. de intrare (kW) ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari m³/h 0,342/
0,398

0,342 0,342 0,398 0,398 - - 0,398 0,418 -

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari g/h - - - - - 261 261 - - 261

* Pentru Franţa şi Belgia
** G30 (50 mbari) trebuie comandat la service setul de duze HEZ298070.

*G20/
G25

G20 G20 G25 G25 G30/G31 **G30 G25.1 G27 G30

Presiunea gazului (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30/37 50 25 20 37

Duza (mm) 1,16 1,16 1,10 1,34 1,21 0,85 0,75 1,21 1,38 0,80

Şurub de bypass (mm) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,46 0,46 0,75 0,75 0,46

Putere max. de intrare (kW) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Putere max. de intrare (kW) ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari m³/h 0,285/
0,332

0,285 0,285 0,332 0,332 - - 0,332 0,348 -

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari g/h - - - - - 218 218 - - 218

* Pentru Franţa şi Belgia
** G30 (50 mbari) trebuie comandat la service setul de duze HEZ298070.

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 G25.1

Presiunea gazului (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30 50 25

Duza (mm) 1,00 1,00 0,98 1,13 1,10 0,70 0,62 1,10

Şurub de bypass (mm) - - - - - - - -

Putere max. de intrare (kW) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Putere max. de intrare (kW) - - - - - - - -

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari m³/
h

0,2/0,233 0,2 0,2 0,233 0,233 - - 0,233

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari g/h - - - - - 153 153 -

* Pentru Franţa şi Belgia
** G30 (50 mbari) trebuie comandat la service setul de duze HEZ298070.

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 G25.1

Presiunea gazului (mbar) 20/25 20 25 20 25 28-30 50 25

Duza (mm) 1,16 1,16 1,10 1,34 1,21 0,85 0,75 1,21

Şurub de bypass (mm) 0,76 0,76 0,67 0,80 0,70 0,48 0,45 0,70

Putere max. de intrare (kW) 3 3 3 3 3 3 3 3

Putere max. de intrare (kW) - - - - - - - -

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari m³/
h

0,285/
0,332

0,285 0,285 0,332 0,332 - - 0,332

Debitul gazului la 15°C şi 1013 mbari g/h - - - - - 218 218 -

* Pentru Franţa şi Belgia
** G30 (50 mbari) trebuie comandat la service setul de duze HEZ298070.
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	í Instrucţiuni privind racordul de gaz şi adaptarea pe gaz (Numai pentru unitatea de service)
	í Cuprinsí Instrucţiuni privind racordul de gaz şi adaptarea pe gaz (Numai pentru unitatea de service)
	Măsuri care trebuie respectate
	Alegerea părţii pentru racord
	Indicaţie


	Racord de gaz
	Racorduri admisibile

	Tipuri de racordare
	Racordul pentru gaze naturale (NG)
	1. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca garnitura să fie aşezată corect.
	2. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22).
	3. Ataşaţi şi strângeţi ferm racordul filetat al ţevii de gaz resp. al furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la componenta de racord cu o nouă garnitură.
	4. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii". Deschideţi alimentarea cu gaz.
	Indicaţii
	1. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca garnitura să fie aşezată corect.
	2. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22).
	3. Ataşaţi şi strângeţi ferm racordul filetat al ţevii de gaz resp. al furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la componenta de racord.
	4. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii". Deschideţi alimentarea cu gaz.

	Indicaţii

	Racord pentru gaze lichefiate (GPL)
	Atenţie!
	1. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca garnitura să fie aşezată corect.

	2. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22).
	3. Ataşaţi furtunul de siguranţă şi strângeţi-l ferm cu un element de îmbinare filetat sau cu un colier pentru furtun.
	4. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii". Deschideţi alimentarea cu gaz.
	Indicaţie
	Modificarea pe un alt tip de gaz
	Modificarea pe un alt tip de gaz
	Atenţie!




	Piesele funcţionale pentru modificarea tipului de gaz
	Înlocuirea duzelor arzătoarelor
	1. Deconectaţi toate comutatoarele de pe panoul de comandă.
	2. Închideţi alimentarea cu gaz.
	3. Îndepărtaţi grătarul pentru ochiuri şi piesele arzătorului.
	4. Îndepărtaţi duzele arzătoarelor (cheie inbus 7).
	5. Pentru determinarea duzelor arzătoarelor, vezi tabelul din paragraful “Caracteristici tehnice - gaz". Introduceţi noile duze în arzătoarele corespunzătoare.


	Reglarea şuruburilor de bypass sau înlocuirea lor şi reglarea flăcării mici
	: Pericol de electrocutare!
	1. Deconectaţi comutatorul de pe panoul de comandă.

	2. Îndepărtaţi pe rând butoanele comutatoarelor: ţineţi apăsat ferm pe panoul de comandă în imediata vecinătate a butonului şi trageţi de acesta drept, spre exterior.

	Comutarea de pe gaze naturale pe gaze lichefiate
	Modificarea de pe gaze lichefiate pe gaze naturale
	Îndepărtarea panoului de comandă
	1. Dacă există, îndepărtaţi capacul superior al aparatului. Pentru aceasta, ţineţi capacul din lateral cu ambele mâini şi trageţi-l în sus. Capacul superior se desprinde. Aveţi grijă să nu deplasaţi balamalele.
	2. Îndepărtaţi suportul pentru vase şi piesele arzătorului.
	3. Îndepărtaţi cele două şuruburi (T20) din partea din faţă, dreapta şi stânga, de pe placa plitei. Nu îndepărtaţi piesele din material plastic care se află dedesubt.
	4. Pentru modelele cu arzător pentru wok (opţional): Slăbiţi cele 4 şuruburi Torx (M4) de pe arzătorul pentru wok.

	5. Ţineţi ferm de partea din faţă a plăcii plitei şi ridicaţi la un unghi de maxim 30°. Sprijiniţi placa plitei cu dispozitivul prevăzut special în acest sens şi care va fi aşezat pe placa de fixare a arzătorului din faţă.
	6. Îndepărtaţi capacele de protecţie de pe profilurile din dreapta şi din stânga (fără ca la aceasta să zgâriaţi suprafaţa). Slăbiţi şuruburile (T20) care se află sub acestea.
	7. Îndepărtaţi butoanele comutatoarelor (T15) şi deşurubaţi ambele şuruburi (M4) de pe panoul de comandă.
	8. Ţineţi ferm panoul frontal cu ambele mâini şi ridicaţi-l cu atenţie. Desprindeţi panoul frontal din suporturi. Apoi rabataţi cu atenţie panoul în faţă. Aveţi grijă să nu se deterioreze cablurile şi să nu decuplaţi conexiunile ele...

	Înlocuirea şuruburilor de bypass
	1. Slăbiţi şuruburile de bypass cu o şurubelniţă dreaptă (Nr. 2). Deşurubaţi şuruburile de bypass.
	2. Pe baza tabelului, puteţi determina care sunt noile şuruburi de bypass care vă sunt necesare după modificarea pe alt tip de gaz. Pentru aceasta, vezi paragraful “Caracteristici tehnice - gaz".

	3. Verificaţi aşezarea şi funcţionarea corectă a garniturilor şuruburilor de bypass. Utilizaţi numai şuruburi de bypass cu garniturile intacte.
	4. Introduceţi noile şuruburi de bypass şi strângeţi-le ferm. Asiguraţi-vă că toate şuruburile de bypass au fost montate la robinetele de închidere corecte.
	5. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful “Verificarea etanşeităţii".


	Montarea panoului de comandă
	1. Prindeţi panoul cu ambele mâini şi aşezaţi-l la loc cu atenţie. Aveţi grijă să nu se deterioreze cablurile şi să nu se slăbească racordurile. Mişcaţi uşor în jos şi introduceţi în urechile de fixare.
	2. Introduceţi la loc şuruburile (T15) (M4), care au fost îndepărtate de la panou.
	3. Introduceţi la loc şi strângeţi ferm şuruburile (T20) care au fost îndepărtate de la profilele frontale din dreapta şi din stânga. Montaţi la loc apărătoarea din material plastic.
	4. Introduceţi din nou cu atenţie plita. Aveţi grijă să nu cadă piesele din material plastic care trebuie să rămână sub şuruburi. Strângeţi la loc cele două şuruburi (T20) de la plită, din faţă, dreapta şi stânga.
	5. Pentru modelele cu arzător pentru wok (opţional): strângeţi la loc cele 4 şuruburi Torx (M4) pe care le-aţi desfăcut.
	6. Dacă aparatul dispune de un capac, menţineţi-l vertical de ambele părţi şi introduceţi-l încet înapoi în suport.
	7. Introduceţi piesele inferioare ale arzătorului după dimensiune în poziţia corespunzătoare. Aveţi grijă ca bujiile să fie aşezate în orificiile corespunzătoare lângă piesele inferioare ale arzătorului. Aşezaţi capacul arzătorului ...
	8. Aşezaţi la loc grătarul resp. grila suportului de vase. Aveţi grijă ca grătarul pentru vase să fie aşezat la un interval de 80 mm pe arzătorul auxiliar.
	9. Montaţi cu atenţie butoanele comutatoarelor.
	10. În această fază, verificaţi obligatoriu combustia arzătorului cu gaz. Vezi capitolul „Siguranţa combustiei“.
	11. Verificaţi dacă aparatul funcţionează corect.

	Înlocuirea arzătorului cuptorului (opţional)
	: Pericol de electrocutare!
	1. Deschideţi uşa cuptorului.
	2. Desfaceţi şurubul de fixare din partea din faţă a plăcii de bază a cuptorului.

	3. Ţineţi placa de bază de partea frontală, ridicaţi-o şi trageţi-o spre exterior.
	4. Desfaceţi şurubul de fixare al arzătorului şi scoateţi cu atenţie arzătorul cuptorului. Acum duzele sunt uşor accesibile. Aveţi grijă să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi ale dispozitivelor de aprindere.

	5. Desfaceţi duza de la intrarea arzătorului, de pe partea din spate a cuptorului (cu ajutorul unei chei tubulare de 7 mm).
	6. Pe baza tabelului, puteţi determina noua duză de care veţi avea nevoie după efectuarea modificării pe alt tip de gaz. Pentru aceasta, vezi paragraful “Caracteristici tehnice - gaz".
	7. Introduceţi noua duză şi strângeţi.
	8. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii".
	9. Introduceţi la loc arzătorul cuptorului, la aceasta ţineţi seama să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi dispozitivului de aprindere. Strângeţi din nou ferm şurubul de fixare.
	10. În acest moment, verificaţi neapărat formarea flăcării arzătorului. Pentru aceasta vezi paragraful “Formarea corectă a flăcării".
	11. Introduceţi la loc placa de bază.
	1. Deschideţi uşa cuptorului.
	2. Desfaceţi şurubul care prinde între ele placa de fixare şi arzătorul pentru grill şi scoateţi cu atenţie arzătorul, trăgându- l drept. Aveţi grijă să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi ale dispozitivelor de aprindere. Ac...

	3. Desfaceţi duza arzătorului pentru grill (cheie tubulară de 7 mm).
	4. Pe baza tabelului, puteţi determina noua duză de care veţi avea nevoie pentru tipul de gaz pe care aţi efectuat modificarea. Pentru aceasta, vezi paragraful “Caracteristici tehnice - gaz".
	5. Introduceţi noua duză şi strângeţi.
	6. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful “Verificarea etanşeităţii".
	7. Introduceţi la loc arzătorul pentru grill, la aceasta ţineţi seama să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi dispozitivului de aprindere. Înşurubaţi din nou şuruburile.
	8. Introduceţi garnitura de etanşare în arzător până la opritor.
	9. În acest moment, verificaţi neapărat formarea flăcării arzătorului. Pentru aceasta vezi paragraful “Formarea corectă a flăcării".
	Verificarea etanşeităţii şi a funcţionării
	: Pericol de explozie!
	Verificarea racordului de gaz
	1. Deschideţi alimentarea cu gaz.
	2. Pulverizaţi pe racordul de gaz cu un spray de detectare a scurgerilor.




	Verificarea duzelor arzătoarelor
	1. Deschideţi alimentarea cu gaz.
	2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei care urmează să fie verificată, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat.
	3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor.
	4. Apăsaţi selectorul de funcţii şi rotiţi-l în sens opus acelor de ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz.


	Verificarea şuruburilor de bypass
	1. Deschideţi alimentarea cu gaz.
	2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei care urmează să fie verificată, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat.
	3. Pulverizaţi pe duza arzătorului care urmează să fie verificat, cu un spray de detectare a scurgerilor.
	4. Apăsaţi butonul comutatorului şi rotiţi-l în sens opus acelor de ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz.


	Verificaţi duza arzătorului cuptorului (opţional)
	1. Deschideţi alimentarea cu gaz.
	2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei arzătorului cuptorului, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat.
	3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor.
	4. Apăsaţi selectorul de funcţii şi rotiţi-l în sens opus acelor de ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz.

	Verificarea duzei arzătorului pentru grill (opţional)
	1. Deschideţi alimentarea cu gaz.
	2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei arzătorului pentru grill, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat.
	3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor.
	4. Rotiţi selectorul de funcţii al cuptorului în sensul acelor de ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz.
	Formarea corectă a flăcării
	Arzător
	1. Aprindeţi arzătorul plitei, după cum este descris în instrucţiunile de utilizare.
	2. Verificaţi formarea corectă a flăcării atât la flacăra mare cât şi la flacăra mică. Flacăra trebuie să ardă constant şi uniform.
	3. Cu ajutorul comutatorului arzătorului comutaţi rapid între flacăra mare şi cea mică. Repetaţi acest proces de câteva ori. Nu este permis ca flacăra de gaz să se stingă sau să pâlpâie.
	1. Aprindeţi arzătorul plitei, după cum este descris în instrucţiunile de utilizare.
	2. Rotiţi comutatorul arzătorului pe flacără mică. Verificaţi dacă este activată siguranţa de aprindere, prin menţinerea comutatorul timp de aproximativ un minut pe poziţia “flacără mică" .
	3. Verificaţi formarea corectă a flăcării atât la flacăra mare cât şi la flacăra mică. Flacăra trebuie să ardă constant şi uniform.
	4. Cu ajutorul comutatorului arzătorului comutaţi rapid între flacăra mare şi cea mică. Repetaţi acest proces de câteva ori. Nu este permis ca flacăra de gaz să se stingă sau să pâlpâie.



	Cuptorul
	1. Aprindeţi arzătorul inferior, după cum este descris în instrucţiunile de utilizare.
	2. Verificaţi formarea flăcării, cu uşa cuptorului deschisă: Flacăra trebuie să ardă uniform peste tot (în primele minute pot apărea uşoare deficienţe, însă după câteva minute, flăcările ar trebuie să ardă constant).
	3. Pentru a verifica funcţionarea corectă a termocuplului, lăsaţi aparatul să funcţioneze câteva minute.
	Caracteristici tehnice pentru gaz
	Valorile duzelor pentru arzătorul auxiliar
	Valorile duzelor pentru arzătorul normal
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