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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Odporúčame Vám, aby ste si uchovali pokyny
na inštaláciu a použitie pre neskoršiu potrebu, a
pred inštaláciou varnej dosky si zapíšte jej sériové
číslo pre prípad, že by ste potrebovali pomoc
autorizovaného servisu.
UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti
sa počas používania zahrievajú na vysokú teplotu.
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných
článkov. Deti do 8 rokov života musia byť mimo
dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym
dozorom.
UPOZORNENIE: Používajte iba ochrannú zábranu
varnej dosky navrhnutú výrobcom tohto spotrebiča
alebo zábranu, ktorú výrobca spotrebiča označí
v návode na obsluhu za vhodnú, alebo zábranu
zabudovanú do spotrebiča. Použitie nevhodných
ochranných zábran môže spôsobiť nebezpečenstvo.
UPOZORNENIE: Varenie bez dozoru na varnej
doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a
môže spôsobiť požiar. Nikdy sa nepokúšajte zahasiť
požiar vodou; vypnite spotrebič, a potom zakryte
plameň napr. pokrievkou alebo protipožiarnou
dekou.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru: na
varnom povrchu nič neskladujte.
UPOZORNENIE: Pokiaľ je povrch prasknutý,
nedotýkajte sa skla a spotrebič vypnite, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo bez
primeraných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod
dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť,
prípadne boli poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
so spotrebičom nebudú hrať. Deti nesmú bez dozoru
dospelých osôb spotrebič čistiť, ani vykonávať
údržbu.
POZOR: Varenie musí prebiehať pod dozorom. Na
krátky proces varenia je potrebné neustále dozerať.
Dôrazne odporúčame, aby sa deti nepribližovali k
varným zónam v čase, keď sú zapnuté alebo sú
vypnuté, ale ukazovateľ zvyškového tepla svieti, aby
sa zabránilo riziku vážnych popálenín.
Tento spotrebič nie je určený na používanie
pomocou externého časovača alebo samostatného
diaľkového ovládania.
Ak je varná doska vybavená osvetlením, nepozerajte
sa dlho na prvky varnej dosky s halogénovými
žiarovkami.
Pripojte zástrčku k prívodnému káblu, ktorý je
schopný vydržať napätie, prúd a záťaž uvedené na
štítku a ktorý je vybavený uzemňovacím kontaktom.
Zásuvka musí byť vhodná pre zaťaženie uvedené na
štítku a musí mať zapojený a funkčný uzemňovací
kontakt.

Uzemňovací vodič má žltozelenú farbu.
Túto operáciu by mal vykonávať odborník s
vhodnou kvalifikáciou. V prípade nekompatibility
medzi zásuvkou a zástrčkou spotrebičov požiadajte
kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku nahradil
iným vhodným typom. Zástrčka aj zásuvka musia
zodpovedať platným normám krajiny, kde sa bude
inštalácia vykonávať.
Pripojenie k napájaciemu zdroju môžete vykonať
tiež tak, že medzi spotrebičom a zdrojom energie,
ktorý zvládne maximálnu pripojenú záťaž a ktorý
je v súlade s existujúcimi právnymi predpismi, je
umiestnený omnipolárny vypínač.
Žltozelený uzemňovací kábel by nemal byť
prerušený vypínačom. Zásuvka alebo omnipolárny
vypínač používaný na pripojenie by mal byť pri
inštalácii spotrebiča ľahko prístupný.
Odpojenie môžete zaistiť prístupnou zástrčkou alebo
začlenením spínača v pevnom zapojení v súlade s
pravidlami elektroinštalácie.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
podobne kvalifikované osoby, aby nedošlo ku
vzniku nebezpečných situácií. Uzemňovací vodič
(žltozelený) musí byť na strane svorkovnice
dlhší ako 10 mm. Vnútorná časť vodičov by mala
zodpovedať výkonu absorbovanému varnou doskou
(uvedené na štítku). Typ prívodného kábla musí byť
HO5V2V2-F.
Na varnú dosku neodkladajte žiadne kovové
predmety ako nože, vidličky, lyžice alebo pokrievky.
Mohli by sa zahriať na veľmi vysokú teplotu. Na zóny
ohrevu sa nesmú umiestňovať hliníkové fólie ani
umelohmotné nádoby.
Po každom použití je potrebné varnú dosku vyčistiť,
aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt a mastnoty.
Ak sa tieto nečistoty a mastnota na varnej doske
ponechajú, sú pri jej používaní opäť zahrievané
a spaľované pri vzniku dymu a nepríjemných
zápachov, nehovoriac o riziku šírenia požiaru.
Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte paru ani
vysokotlakový čistič.
Nedotýkajte sa ohrevných zón počas prevádzky a
nejaký čas po použití.
Jedlo nepripravujte nikdy priamo na sklokeramickom
povrchu varnej dosky.
Vždy používajte zodpovedajúcu nádobu.
Nádobu vždy umiestnite do stredu jednotky, na ktorej
varíte. Nič neodkladajte na ovládací panel. Varnú
dosku nepoužívajte ako pracovnú plochu.
Povrch varnej dosky nepoužívajte ako dosku
na krájanie. Nad varnú dosku neukladajte ťažké
predmety. Ak by na varnú dosku spadli, mohli by
spôsobiť jej poškodenie.
Na varnú dosku neodkladajte žiadne predmety.
Nádoby po varnej doske neposúvajte.
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1. POKYNY PRE INŠTALATÉRA
Inštalácia domácich spotrebičov môže byť zložitá operácia, ktorá, ak Nie je vykonaná správne, môže vážne
ohroziť bezpečnosť používateľa. Z TOHTO dôvodu požiadajte O inštaláciu KVALIFIKOVANÉHO servisného TECHNIKA,
ktorý inštaláciu vykoná podľa PLATNÝCH predpisov. V prípade neoprávnenej inštalácie výrobca NENESiE žiadnu
zodpovednosť ZA TECHNICKÉ poruchy VÝROBKU, ktoré môžu viesť k poškodeniu VÝROBKU alebo zraneniu osôb.

1.1 ZABUDOVANIE
Varnú dosku je možné inštalovať do pracovnej dosky, ktorá je z tepla
odolného materiálu do 100°C a má hrúbku 25-45 mm. Rozmery
výrezu v pracovnej doske sú na obrázku 2.
Ak je varná doska pripevnená k nábytku na ktorejkoľvek strane,
vzdialenosť medzi varnou doskou a nábytkom musí byť najmenej
15 cm (viď obrázok 4); zatiaľ čo vzdialenosť medzi varnou doskou a
zadnou stenou musí byť najmenej 70 mm.
Vzdialenosť medzi varnou doskou a spotrebičom nad ňou (napr.
odsávač pár) musí byť najmenej 70 cm (obrázok 4).
Ak nie je voľný priestor medzi varnou doskou a skrinkou pod ňou,
je nutné inštalovať vhodné medzidno (drevené alebo z podobného
materiálu) (obrázok 3).
Kovové predmety v šuplíku môžu v dôsledku recirkulácie
vzduchu dosiahnuť vysoké teploty.
Odporúčame preto použiť drevenú vložku.
Dôležité - Obrázok 1 znázorňuje aplikáciu tesnenia.

Napájanie

/
Živý
Uzemnenie
Neutrálny 1

Hnedý vodič
Zelenožltý vodič
Modrý vodič

Napájací kábel

Ak spotrebič nie je vybavený napájacím káblom so zástrčkou, alebo
iným typom odpájacieho zariadenia poskytujúceho odstup kontaktu
v odpojenom stave podľa požiadaviek proti prepätiu III kategórie,
musíte uskutočniť toto pripojenie podľa platných smerníc.

2.2. PRIPOJENIE PLYNU
Tieto pokyny sú pre kvalifikovaného technika, inštalácia musí byť v
súlade s národnými predpismi.
Všetky práce sa musia vykonávať pri odpojenom napájaní.
Výrobný štítok na varnej doske definuje typ plynu, pre ktorý je
navrhnutá. Pripojenie k hlavnej prípojke plynu alebo k plynovej fľaši
môže byť vykonané po overení, že je vhodný pre typ privádzaného
plynu. Ak nie je správne regulovaný, viď pokyny v nasledujúcich
odsekoch pre úpravu nastavenia.

Varná doska sa upevňuje pomocou dodaných upevňovacích
svoriek, pomocou otvorov v dolnej časti spotrebiča.
Ak je 60 cm varná doska nad rúrou, ktorá nie je vybavená
chladiacim ventilátorom, odporúčame urobiť vetracie otvory v
nábytku pre zaistenie správnej ventilácie.
Veľkosť otvorov musí byť najmenej 300 cm2 a umiestnenie podľa
obrázka 5.
Ak je 75 cm varná doska nad rúrou, musí byť pridaný chladiaci
ventilátor.

Pre tekutý plyn (plyn vo fľaši) použite regulátor tlaku plynu
vyhovujúci medzinárodným štandardom.
Niektoré modely sú vybavené kónickou prípojkou pre inštalácie v
krajinách, kde je tento typ povinný; v obrázku 8 je popísané ako
rozoznať rôzne typy spojov (CY = cylindrický, CO = kónický). V
každom prípade, cylindrická časť pripojenia musí byť pripojená k
varnej doske.

1.2 VHODNÉ MIESTO INŠTALÁCIE
Tento spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s platnými predpismi
a môže sa používať len v dobre vetraných miestnostiach. Pred
použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu.

Ak pripájate varnú dosku k prípojke plynu pomocou ohybnej hadice,
zaistite, aby maximálna dĺžka hadice nepresahovala 2 metre.

Plynové spotrebiče produkujú teplo a vlhkosť v mieste inštalácie. Z
tohto dôvodu musíte zaistiť dostatočnú ventiláciu udržaním voľných
prirodzených otvorov alebo inštaláciou odsávača.

Flexibilnú rúrku je nutné pripevniť tak, aby neprišla do kontaktu s
pohyblivými dielmi skrinky (napr. šuplíkom) a neprechádzala cez
veľmi úzke priestory.

Intenzívne a dlhodobé použitie spotrebiča môže vyžadovať extra
ventiláciu, ako je otvorenie okna alebo zvýšenie výkonu ventilátora,
ak je inštalovaný.

Aby ste zabránili možnému nebezpečenstvu, vykonajte inštaláciu v
nasledujúcom poradí (obrázok 6):
1) Podľa obrázka zostavte diely v poradí:
A: 1/2 cylindrický adaptér,
B: 1/2 tesnenie,
C: 1/2 kónický-cylindrický alebo cylindrický adaptér plynu

Ak nie je možné inštalovať odsávač, je nutné inštalovať ventilátor do
vonkajšej steny alebo okna. Elektrický ventilátor musí byť schopný
vymeniť vzduch 3-5 násobku objemu kuchyne každú hodinu,
inštalatér musí dodržiavať platné pravidlá.

2) Dotiahnite spoje kliešťami, umiestnite rúrky do správnej
pozície.

2.1. PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

3) Pripevnite diel C k hlavnej prípojke plynu pomocou pevnej
medenej rúrky alebo ohybnej oceľovej rúrky.

Skontrolujte údaje na výrobnom štítku, na vonkajšej strane prístroja,
pre kontrolu, či napätie zodpovedá napätiu elektrickej siete. Pred
pripojením skontrolujte uzemnenie. Tento spotrebič musí byť
uzemnený. Ak túto podmienku nesplníte, výrobca nenesie žiadnu
zodpovednosť za poškodenie spotrebiča alebo úrazy osôb. Ak
prívodný kábel nie je vybavený zástrčkou, pripojte vhodnú zástrčku
podľa údajov na výrobnom štítku.

DÔLEŽITÉ: vykonajte konečnú kontrolu tesnosti spojov
pomocou roztoku vody a saponátu. Nikdy nepoužívajte plameň.
Tiež sa uistite, či ohybná rúrka nie je v kontakte s pohyblivými
dielmi skrinky (napr. šuplíkom) a nie je inštalovaná v mieste,
kde sa môže poškodiť.

Uzemňovací systém je farebne označený žltozelenou. Zástrčka
musí zostať aj po inštalácii ľahko prístupná.

Upozornenie: Ak zacítite plyn v okolí spotrebiča, okamžite vypnite
prívod plynu a kontaktujte servisného technika. Nepokúšajte sa
nájsť únik plynu pomocou plameňa.

Ak je varná doska pripojená priamo k elektrickej sieti, musíte
inštalovať odpojovač zariadenia. Ak sa poškodí prívodný kábel,
musí ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik, aby sa zabránilo
možnému nebezpečenstvu.
Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť najmenej o 10 mm dlhší
ako živý a neutrálny vodič. Použite vhodný kábel podľa parametrov
výkonu rúry. Skontrolujte výrobný štítok a uistite sa, že je napájací
kábel typu 3x0,75 mm² H05 V2V2-F.
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Ak sa horák nezapáli do 5 sekúnd, otočte ovládač na pozíciu 0 a
postup opakujte.
Pre modely vybavené bezpečnostným ventilom (ktorý vypne prívod
plynu v prípade náhodného zhasnutia plameňa) sa horák zapaľuje
podľa vyššie uvedeného postupu, ale ovládač musíte držať stlačený
6 sekúnd po zapálení plameňa.

2.3. ZMENA varnej DOSKY NA INÝ DRUH PLYNU
Na úpravu varnej dosky na iný typ plynu vykonajte nasledujúce kroky:
• zložte mriežky a horáky
• vložte kľúč (7 mm) do podložky horáku (obrázok 7)
• vyskrutkujte trysku a nahraďte ju vhodnou pre daný typ
používaného plynu (viď tabuľku typov plynu)

UPOZORNENIE:
Pred zapnutím varnej dosky sa uistite, či sú horáky a kryty horákov
správne naložené.

2.4. NASTAVENIE MINIMÁLNEHO PLAMEŇA

Upozornenie: Pokiaľ do zariadenia neprúdi elektrina, mali by ste
pre zapálenie horáku použiť zapaľovač.
- stlačte a otočte proti smeru hodinových ručičiek ovládač so
symbolom zapaľovania,
- držte ovládač stlačený a pomocou zapaľovača zapáľte horák, po
zapálení držte ovládač stlačený ešte ďalších 5 sekúnd.

Po zapálení horákov otočte ovládačom na minimálne nastavenie a
potom zložte ovládač (môžete ho zložiť jemným potiahnutím).
Pomocou malého skrutkovača nastavte regulačnú skrutku podľa
obrázka 9. Otočením skrutky v smere hodinových ručičiek znížite
plameň, otočením proti smeru hodinových ručičiek plameň zväčšíte.
Pomocou tohto nastavenia nastavte plameň s dĺžkou približne 3 až
4 a potom naložte ovládač.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Pre najlepšie výsledky používajte nádoby s rovným dnom, ktoré
vyhovujú priemeru horákov. Tabuľka A.

Ak je dodávaný plyn LPG (plyn vo fľašiach) - skrutku pre nastavenie
počiatočného plameňa musíte otočiť v smere hodinových ručičiek do
konca.

Typ horáku

Po dokončení nastavenia plynu nahraďte výrobný štítok s typom
plynu za nový, podľa inštalovaného plynu.

3. Použitie varnej dosky
Tento spotrebič sa musí používať len na účely, pre ktoré bol
navrhnutý a to na varenie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie
je nesprávne a môže byť nebezpečné. Výrobca nenesie žiadnu
zodpovednosť za poškodenia vyplývajúce z nesprávneho použitia
tohto spotrebiča.

Ø panvice
(cm)

Výkon
(kW)

G20/20
mbar
(Metán)

G30/28-30
mbar
(LPG)

AUX Pomocný horák

12 - 18

1,00

95 l/h

73 g/h

SR

Normálny horák

18 - 22

1,75

167 l/h

127 g/h

R

Silný horák

24 - 26

2,70

257 l/h

196 g/h

DC 4 kW DUAL

26 - 28

4,00

381 l/h

291 g/h

DC 4,2 kW DUAL

26 - 28

4,20

400 l/h

306 g/h

26 - 28

5 NG
4,6 LPG

476 l/h

364 g/h

DC 5 kW DUAL

Tabuľka A

Pred použitím horáka sa uistite, že obvod mriežky je na strede
horáka, ako ukazuje obrázok. Pokiaľ používate liatinovú mriežku,
je v spodnej polohe. Uistite sa, že je použitá mriežka je v správnej
pozícii.

Pre menšie nádoby nastavte plyn tak, aby plameň nepresahoval za
okraj dna nádoby. Nepoužívajte nádoby s vypuklým dnom.
UPOZORNENIE: Pokiaľ plameň nečakane zhasne, otočte
ovládačom do pozície vypnuté a nepokúšajte sa ho zapaľovať
do 1 minúty.
Ak sa ovládač po rokoch použitia otáča ťažko, je potrebné ho namazať.
Túto činnosť môže vykonávať len kvalifikovaný technik.

4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pred čistením varnej dosky sa uistite, či dostatočne vychladla.
Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky alebo vypnite istič.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Na čistenie nepoužívajte drsné, korozívne prostriedky, bielidlá, alebo
kyseliny. Vyhnite sa akýmkoľvek kyselinám (citrónová šťava, ocot,
atď.) Na smaltovanom alebo nerezovom povrchu.
Pokiaľ čistíte smaltovaný, lakovaný alebo chrómový povrch, použite
roztok saponátu a vody. Pre nerezový povrch používajte vhodný
čistiaci prostriedok.
Horáky môžete čistiť vodou so saponátom. Pre obnovenie
pôvodného lesku použite čistič na nerezový povrch. Po vyčistení
nechajte horáky vysušiť a vráťte na svoje miesto.
Je dôležité naložiť horáky správne.

3.1. POUŽITIE PLYNOVÉHO HORÁKA

Chrómové mriežky a horáky
Chrómové mriežky a horáky majú pri použití tendenciu stmavnúť.
Toto je normálne a neodvratný fenomén, ale nemá vplyv na
funkčnosť varnej dosky. V prípade potreby sú náhradné diely
dostupné v servisnom stredisku.

Na zapálenie horákov priložte zdroj otvoreného plameňa k horáku,
stlačte a otočte ovládačom ovládania plynu proti smeru hodinových
ručičiek.
Ak ste horák nepoužívali niekoľko dní, pred zapálením počkajte
niekoľko sekúnd, toto odstráni prítomný vzduch v rúrkach.
Pre spotrebiče s elektrickým zapaľovaním vykonajte nasledujúce
kroky:
• stlačte a otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek na symbol
zapálenia.
• zapáľte horák stlačením tlačidla iskrenia.
Pre varné dosky vybavené automatickým zapaľovaním stlačte a
otočte ovládač na symbol zapálenia.
Systém zapaľovania opakuje iskrenie, pokým držíte stlačený
ovládač.

5. SERVIS
Skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledujúce:
• je pripojená zástrčka k sieťovej zásuvke;
• nie je problém v prípojke plynu.
Ak nie je možné poruchu odstrániť: vypnite spotrebič, nedemontujte
ho a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
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6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrického a
elektronického zariadenia (WEEE). WEEE obsahuje
ako škodlivé látky (ktoré môžu vyvolať nepriaznivý
vplyv na životné prostredie), tak aj suroviny (ktoré je
možné opäť použiť). Je potrebné používať špeciálne
zaobchádzanie vzhľadom k WEEE, aby sa všetky
nečistoty likvidovali správne a bolo možné recyklovať všetky
materiály.
Jednotlivci môžu zohrať významnú úlohu pri zaisťovaní toho, aby
sa z WEEE nestal ekologický problém; je nevyhnutné dodržiavať
niektoré základné pravidlá:
• WEEE nelikvidujte ako bežný domáci odpad.
• WEEE odovzdávajte na príslušné zberné miesta riadené mestskými
úradmi alebo zaregistrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách
môže byť používaný systém domáceho odberu veľkých WEEE.
• Keď kupujete nový spotrebič, môžete starý vrátiť predajcovi, ktorý
ho musí zadarmo odobrať na princípe kus za kus, ak ide o zariadenie
zodpovedajúceho typu, ktoré má rovnaké funkcie ako dodávané
zariadenie.
Prehlásenie o zhode: Tento spotrebič prichádzajúci do kontaktu s
potravinami vyhovuje predpisom smernice EEC 89/109.
Spotrebič je v zhode so smernicou 2009/142/ES o spotrebičoch
plynných palív a počnúc 21. aprílom 2018 s nariadením 2016/426 o
spotrebičoch plynných palív.
na produkt deklarujeme na vlastnú
Umiestnením značky
zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v
legislatíve a týkajú sa daného produktu.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti vyplývajúce
z tlače alebo prekladu v tomto návode. Vyhradzujeme si právo na
zmeny výrobku, vrátane bodov o spotrebe, bez predchádzajúceho
upozornenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť
výrobku.

Tabuľka 1

Deska
Doskahořáku
horáku

4 Gas

5 Gas

5 Gas

DC/2R/SR/AUX

DC/2R/SR/AUX

UH60MF

UH75MF

UH75MF

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

4 Gas

4 Gas

3 Gas

4 Gas

Horák
Hořák

Aux/R/DC 5 Dual

Aux/SR/R

Type
Typ

UH60MF

UH60MF

UH60MF

UH60MF

FFD

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

Aux 1kW

1

1

Sr 1,75 kW

-

2

Aux/SR/R/DC 4 Dual Aux/SR/R/DC 4,2 Dual Aux/SR/R/DC 5 Dual

R 2,7 kW

1

1

1

1

Dc 4 kW Dual

-

-

1

-

-

-

-

Dc 4,2 kW Dual

-

-

-

1

-

-

-

Dc 5 kW Dual

1

-

-

-

1

1

1

8,7 kW (NG)
8,3 kW (LPG)

7,2 kW

9,45 kW

9,65 kW

10,45 kW
10,05 kW

13,15 kW
12,75 kW

12,2 kW
11,8 kW

G20/20 mbar

829 l/h

686 l/h

900 l/h

920 l/h

996 l/h

1252 l/h

1162 l/h

G30/28-30 mbar

604 g/h

524 g/h

688 g/h

702 g/h

731 g/h

957 g/h

888 g/h

Instalační
Inštalačnátřída
trieda

3

3

3

3

3

3

3

Menovitý tepelný vstup

Jmenovitýt epelnýv stup

Napětí/frekvence
V / Hz
Napätie / Frekvencia
V/Hz 220-240 V/ 50-60 Hz 220-240 V/ 50-60 Hz 220-240 V/ 50-60 Hz 220-240 V/ 50-60 Hz 220-240 V/ 50-60 Hz 220-240 V/ 50-60 Hz 220-240 V/ 50-60 Hz
Príkon
Příkon

Elektrické
Elektrickézapalování
zapaľovanie
Rozměry
Rozmeryspotřebiče
spotrebiča

1

1

1

1

1

1

1

ÁNO
ANO

ÁNO
ANO

ÁNO
ANO

ÁNO
ANO

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

ANO
ÁNO

595x510

595x510

595x510

595x510

595x510

745x510

745x510

Tento spotrebič je navrhnutý pre nekomerčné použitie v domácnosti.
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DC 4
Kw
Dual
DC 5
kw
Dual

DC
4,2 Kw
Dual

L1

DC 5
Kw
Dual

DC 5
Kw
Dual

L4

Varné dosky

L3

L2

DC 5
Kw
Dual

L5

L6

L7

Typ plynu

109Y

120F2

138H3-70H1

132H3-65H1

II2EKB/P

Vyhlásenie o účinnosti 2016/426

DIAMOND (L1)

BIG REAR (L3, L5)

75 cm CENTER (L6)
AUX
-

SR
54,5%

R
54,4%

BIG FRONT (L2)

75 cm LATERAL (L7)
DC
59,4%

AUX
-

MEDIUM %55,7

SR
57,1%

R
52,8%

MEDIUM %55,7
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DC
55,9%
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Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti vyplývajúce z tlače alebo prekladu v tomto návode. Vyhradzujeme si právo na zmeny
výrobku, vrátane bodov o spotrebe, bez predchádzajúceho upozornenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť výrobku.
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