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Biztonsági előírások 
 

 

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használati 

utasítás be nem tartása veszélyes lehet az emberi egészségre és a berendezés épségére. 

 

A GYÁRTÓ CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY VÉGREHAJTSA A 

SZÜKSÉGESNEK VÉLT TECHNIKAI VÁLTOZTATÁSOKAT A GÉP FEJLESZTÉSE 

ÉRDEKÉBEN. 

 

 Ha a szállítás során a tűzhely megsérült, ne üzemeltesse azt be! 

 A tűzhelyek gázpalackra vagy gázhálózatra való csatlakoztatását és beállítását 

kizárólag arra jogosult szakember végezheti.  

 A nem megfelelő szakember által beszerelt és beüzemelt tűzhelyek működésében 

bekövetkezett hibákért a gyártó nem vállal felelősséget. A gyártó és a forgalmazó 

minden felelősséget elhárít magától a nem megfelelő üzembehelyezés, a helytelen 

használat, illetve a használati utasításban előírtak figyelmen kívül hagyása miatt 

bekövetkező károk esetén.  

 A megfelelő gáztípus és a szükséges nyomás a berendezés adattábláján fel van 

tüntetve.  

 Tilos a berendezést az adattáblán megadott típustól eltérő gázfajtára átalakítani, a 

tűzhelyet áthelyezni vagy az elektromos szerelvényekben változtatásokat eszközölni, 

szakember bevonása nélkül.  

 A gázfőcsapot vagy a gázpalack szelepét soha ne nyissa meg anélkül, hogy 

ellenőrizné, az égők tekerőgombja OFF állásban van-e.  

 Ha a tűzhelyet több napon keresztül nem használják, zárja el a gázfőcsapot. A 

gázpalackot minden használat után el kell zárni. Hosszabb üzemszünet alatt az 

elektromos hálózati csatlakozó dugót is távolítsuk el az aljzatból.  

 A gázcsap elzárása előtt kapcsolja ki a berendezést. 

 Ügyeljen arra, hogy a berendezés mindig előírásszerűen legyen használva. A helytelen 

használat jelentős károkat okozhat a berendezésben, és veszélyeztetheti az emberi 

egészséget.  

 Soha ne próbálja saját maga megjavítani a berendezést, balesetveszélyes. Az ebből 

eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. Javítási munkákat csak megfelelő 

szakember végezhet. 

 Ne vegye le a berendezés burkolatát, ne szedje szét a készüléket.  

 Ha a berendezés véletlenül vízbe esne, vagy a berendezésre víz ömlene, azonnal 

kapcsolja ki és utána biztonsági okokból ellenőriztesse le működését egy 

szakemberrel. 

 Vigyázzon arra, hogy az égőfejek ne legyenek koszosak vagy vizesek. Használat után 

mindig tisztítsa meg, és ha szükséges, szárítsa meg az égőket. 

 A gázlángot elfújni tilos. 

 Az égőfejek kapcsolóit ne fordítsa el nyílt láng használata mellett. 

 Ne rakjon edényt közvetlenül az égőfejre.  

 Az edényeket és fazekakat hőálló kesztyű segítségével rakja fel és vegye le a 

rácsokról. 

 Vigyázzon arra, hogy semmi ne ütődjön az égőfejekhez és a kapcsolókhoz. 
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 Ha a berendezés elborulna, valahonnan leesne, vagy egyéb módon károsodna, a 

további használat előtt le kell ellenőriztetni működését egy szakemberrel vagy a 

megfelelő szakszervizben. 

 A tűzhely működés közben veszélyt jelent a gyerekekre. Figyeljen oda arra, hogy ne 

legyenek gyerekek felügyelet nélkül a közelében, mert az balesetveszélyes. A forró 

égőfejek, a nyílt láng, a forró rácsok, a tűzhelyen lévő edényekben melegedő 

folyadékok mind égést okozhatnak. 

 Figyeljen arra, hogy a berendezést csak arra kiképzett személy használja. 

 Ne tartózkodjanak gyerekek és képzetlen személyek a tűzhely közelében. Kerülje el 

azt is, hogy csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező emberek 

felügyelet nélkül használják a berendezést. 

 A tűzhely használata során hő és pára keletkezik, ezért figyeljen arra, hogy a konyha 

jól szellőzött legyen.  

 Intenzív használat esetén gondoskodjon plusz szellőztetésről is (pl. nyissanak ki egy 

ablakot). 

 Használat közben figyelje, hogy a berendezés megfelelően működik-e. 

 Szigorúan tartsa be az ápolásra és tisztításra vonatkozó tudnivalókat is. 

 Elektromos sütő tisztításakor előbb áramtalanítsa a készüléket. 

 

 

GÁZSZAG ÉRZÉKELÉSE ESETÉN: 

- Tilos gyufát gyújtani, nyílt lángot használni, elektromos készülékeket ki- és 

bekapcsolni, vagy olyan készülékeket használni, amelyek üzemeltetése során szikrák 

keletkezhetnek. 

- El kell zárni a gázfőcsapot vagy a gázpalackot, és ki kell szellőztetni a helyiséget. 

- Ha a gázvezeték szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal zárja el a 

gázellátást biztosító szelepet. 

- Ha a gázpalack szivárgása következtében a gáz begyulladna, azonnal borítsa le a 

palackot egy nedves takaróval és zárja el a gázpalack szelepét, aztán hűtse le a 

palackot. Miután lehűlt vigye ki a palackot a szabad levegőre. Ne próbálja meg a 

palackot még egyszer beüzemelni. 

 

 

 

A tűzhelyek leírása 
 

 

A professzionális, masszív gáztűzhelyek rozsdamentes acélból készülnek, öntött vas felső 

ráccsal, őrlánggal, R1/2 csatlakozással. A főégő nem gyullad be, amíg az őrláng nem ég és a 

biztonsági érzékelő nem melegszik fel eléggé. A gáztűzhelyek a legmodernebb konyhákban is 

tökéletes megoldást jelentenek a főzéshez, sütéshez. Az égők felett lévő rácsok egyenként 

max. 100 kg-ig terhelhetőek, ezért különösen alkalmasak nagy mennyiségek elkészítésére. 

Erős, kiváló minőségű égőfejekkel, fokozatmentes gázszabályzóval, állítható lábakkal 

szerelve. Felül teljesen szétszedhetőek, így gyorsan és egyszerűen tisztíthatóak. A tekerőgomb 

segítségével az égőfejek kényelmesen szabályozhatóak, a gáz mennyisége a maximumról 

annak 1/3-ára (kis láng) állítható.  
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Az elektromos légkeveréses fűtésű sütőtér korrózióálló acélból készül. A motor a sütőtér 

hátoldalán található fűtőtesttel körülvéve. Az ajtó hőszigetelt, dupla falú, az ajtófogantyú nem 

veszi át a keletkező hőt. A sütőtér GN2/1-es méretű. A hőmérséklet 50 – 300 C° között 

állítható egy hőmérséklet-szabályzó segítségével. A sütési időt időkapcsolóval lehet beállítani. 

Bekapcsolt állapotban egy kontroll lámpa világít. A sütőtér belső megvilágítással rendelkezik. 

Az elektromos sütő teljesítménye 2 kW. 

 

 

Technikai adatok 
 

Azonosítók: 
979511:  4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 20,5 kW 

979521:  4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 22,5 kW 

979531:  4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 24 kW 

979611:  6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 32,5 kW 

 979621:  6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 700-as széria, 36,5 kW 

 999511:  4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 20,5 kW 

 999521:  4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 22,5 kW 

 999531:  4 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 24 kW 

 999611:  6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 32,5 kW 

 999621:  6 lángos gáztűzhely sütő nélkül 900-as széria, 36,5 kW 

 971011:  4 lángos gáztűzhely elektromos sütővel 700-as széria 20,5 kW + 2kW 
 

 

Gáztípusok és névleges gáznyomás európai országonként 
 

Ország 
Kat. fel-

szereltség 
Gáz 

Névleges 

nyomás 

(mbar) 
Ország 

Kat. fel-

szereltség 
Gáz 

Névleges 

nyomás 

(mbar) 

Ausztria II2H3B/P 
G20 20 

Lettország II2H3+ 
G20 20 

G30/G31 50 G30/G31 28-30/37 

Belgium II2E+3+ 
G20/G25 20/50 

Lettország II2H3B/P 
G20 20 

G30/G31 28-30/37 G30/G31 30 

Ciprus 
I3B/P G30/G31 30 

Litvánia II2H3B/P 
G20 20 

I3+ G30/G31 28-30/37 G30/G31 30 

Csehország II2H3B/P 
G20 20 

Litvánia II2H3+ 
G20 20 

G30/G31 30 G30/G31 28-30/37 

Dánia II2H3B/P 
G20 20 Luxemburg I2E G20 20 

G30/G31 30 Málta I3B/P G30/G31 30 

Észtország II2H3+ 
G20 20 

Hollandia II2L3B/P 
G25 25 

G30/G31 28-30/37 G30/G31 30 

Észtország II2H3B/P 
G20 20 

Norvégia II2H3B/P 
G20 20 

G30/G31 30 G30/G31 30 

Finnország II2H3B/P 
G20 20 Lengyelország I2E G20 20 

G30/G31 30 
Portugália II2H3+ 

G20 20 

Franciaország II2H3+ 
G20/G25 20/25 G30/G31 28-30/37 

G30/G31 28-30/37 
Szlovákia II2H3B/P 

G20 20 

Németország II2ELL3B/P 

G20 20 G30/G31 30 

G25 20 
Szlovénia II2H3B/P 

G20 20 

G30/G31 50 G30/G31 30 

Nagy-Britannia II2H3+ 
G20 20 

Spanyolország II2H3+ 
G20 20 

G30/G31 28-30/37 G30/G31 28-30/37 

Görögország II2H3+ 
G20 20 

Svédország II2H3B/P 
G20 20 

G30/G31 28-30/37 G30/G31 30 

Magyarország II2H53B/P 

G20 25 
Svájc II2H3B/P 

G20 20 

G30/G31 30 G30/G31 50 

G25.1 25 Svájc II2H3+ G20 20 
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Izland I3B/P G30/G31 30 G30/G31 28-30/37 

Ország 
Kat. fel-

szereltség 
Gáz 

Névleges 

nyomás 

(mbar) 
Ország 

Kat. fel-

szereltség 
Gáz 

Névleges 

nyomás 

(mbar) 

Írország II2H3+ 
G20 20 

Törökország II2H3B/P 
G20 20 

G30/G31 28-30/37 G30/G31 30 

Olaszország II2H3+ 
G20 20     

G30/G31 28-30/37     

 

 

FŐBB TECHNIKAI ADATOK: 
 

Azonosító Típus kW Égők Gáz Méret (mm) 
979511 KG-4.20,5.6.01 20,5 3,5+2×5+7 G20, G25, G30, G31 800×700×850 

979521 KG-4.22,5.6.01 22,5 3,5+5+2×7 G20, G25, G30, G31 800×700×850 

979531 KG-4.24,0.6.01 24 2×5+2×7 G20, G25, G30, G31 800×700×850 

979611 KG-6.32,5.5.01 32,5 3,5+3×5+2×7 G20, G25, G30, G31 1200×700×850 

979621 KG-6.36,5.5.01 36,5 3,5+2×5+2×7+9 G20, G25, G30, G31 1200×700×850 

999511 KG-4.20,5.2.01 20,5 3,5+2×5+7 G20, G25, G30, G31 900×900×850 

999531 KG-4.24,0.2.01 24 2×5+2×7 G20, G25, G30, G31 900×900×850 

999611 KG-6.32,5.1.01 32,5 3,5+3×5+2×7 G20, G25, G30, G31 1300×900×850 

999621 KG-6.36,5.1.01 36,5 3,5+2×5+2×7+9 G20, G25, G30, G31 1300×900×850 

971011 KGPG-4.25,5.7.01 20,5 3,5+2×5+7 G20, G25, G30, G31 800×700×850 

 

 

ÉGŐFEJEK 

 

3,5 kW, termikus hatásfok >50% 
 

Gázfajta 
Névleges nyomás 

(mbar) 
Fúvóka átmérője 

(mm) 
Gázfogyasztás 

Földgáz 
2Lw (G27) 20 1,55 0,41 m³/h 

2E (G20) 20 1,40 0,36 m³/h 

LPG 
3B/P (G30) 37 0,85 0,28 kg/h 

3P (G31) 37 0,92 0,27 kg/h 

 

 

5 kW, termikus hatásfok >50% 
 

Gázfajta 
Névleges nyomás 

(mbar) 
Fúvóka átmérője 

(mm) 
Gázfogyasztás 

Földgáz 
2Lw (G27) 20 1,85 0,58 m³/h 

2E (G20) 20 1,70 0,52 m³/h 

LPG 
3B/P (G30) 37 1,05 0,39 kg/h 

3P (G31) 37 1,10 0,38 kg/h 

 

 

7 kW, termikus hatásfok >50% 
 

Gázfajta 
Névleges nyomás 

(mbar) 
Fúvóka átmérője 

(mm) 
Gázfogyasztás 

Földgáz 
2Lw (G27) 20 2,20 0,81 m³/h 

2E (G20) 20 2,00 0,73 m³/h 

LPG 
3B/P (G30) 37 1,20 0,55 kg/h 

3P (G31) 37 1,25 0,54 kg/h 

 

 

  



7 
 

9 kW, termikus hatásfok >50% 
 

Gázfajta 
Névleges nyomás 

(mbar) 
Fúvóka átmérője 

(mm) 
Gázfogyasztás 

Földgáz 
2Lw (G27) 20 2,60 1,04 m³/h 

2E (G20) 20 2,35 0,94 m³/h 

LPG 
3B/P (G30) 37 1,35 0,71 kg/h 

3P (G31) 37 1,40 0,70 kg/h 

 

 

A TŰZHELYEK RÉSZEI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ELEKTROMOS SÜTŐ KEZELŐGOMBJAI: 
                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TŰZHELYEK MÉRETEI (mm) – 700-as széria 
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Égőfej 

2. Rács 

3.   Gázcsatlakozó 
4.   Tekerőgomb/szabályzó 
5.   Burkolat/ház 
6.   Földelés 
7.   Láb 
8.   Polc 
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1.  Hőfokszabályzó 
2.  Sütőtér világítás 
3.  Időkapcsoló 
4.  Kontroll lámpa 
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A TŰZHELYEK MÉRETEI (mm) – 900-as széria 
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LÁNGOS GÁZTŰZHELY ELEKTROMOS SÜTŐVEL (mm) – 700-as széria 
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Beüzemelés 
 

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze le, nincs-e látható sérülés a berendezésen. Ha 

a tűzhely a szállítás során megsérült, nem szabad beüzemelni.  

- A tűzhelyet szilárd felületre, az előírásoknak megfelelő helyre állítsa. 

- A tűzhelyet igazítsa vízszintes helyzetbe az állítható lábak segítségével. 

- Olyan helyre kerüljön a tűzhely, ahol biztosítva van az égéshez szükséges levegő és 

megfelelő a szellőztetés. 

- Ha a tűzhely fal mellé kerül, a következő minimális távolságokat figyelembe kell venni: 

o nem gyúlékony fal esetében nincs előírás 

o olyan fal esetében, amely kissé gyúlékony anyagból készült de vakolt, vagy 

bármely más módon védett, minimum 30 cm távolságot kell tartani 

o fából vagy bármely más gyúlékony anyagból készült fal esetén minimum 60 cm 

távolságot kell tartani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSATLAKOZTATÁS A GÁZHÁLÓZATRA 

 

A tűzhelyet csak arra jogosult szakember csatlakoztathatja a hálózatra vagy a palackra! 

Más gázfajtára való átállítást is csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember 

végezhet! 

 

A gázhálózatra való csatlakozáshoz a helyiségnek meg kell felelni az erre vonatkozó 

mindenkori nemzeti építésügyi előírásoknak. A helyiség legyen könnyen megközelíthető, ne 

legyenek benne gyúlékony anyagok. A helyiség legyen legalább 2,2 m magas belterű, 

megfelelő szellőztetéssel. Az égés során keletkező gázok miatt célszerű elszívókat felszerelni. 

A helyiség hőfoka ne legyen több mit +35 °C. A 30 kW-nál nagyobb teljesítményű 

berendezések esetében érdemes érzékelőt telepíteni a kéménykivezetéshez.  

A helyiség méreteit illetően feleljen meg a következőnek 

tűzhely teljesítménye (W) : a helyiség nagysága (m³) < 930  W/m³ 

A propan/butan gázzal működő tűzhelyek ne kerüljenek talajszint alá, pl. pincébe. A 

helyiségben ne legyen egyszerre 2 db-nál több 11 kg-os gázpalack. A gázpalackokat nem 

szabad olyan készülék közelében elhelyezni, amely működés közben szikrát bocsát ki. A 

gázpalackot függőleges pozícióban, ütközésbiztosan helyezzük el úgy, hogy ne tudjon 

elmozdulni. A gázpalackok legalább 1,5 méterre legyenek olyan készülékektől, amelyek a 

működésük során hőt bocsátanak ki. Ha egy készülék rendelkezik gázpalack számára 

kialakított hellyel, a palack tartalma ne legyen több 20 kg-nál, és a készülék terhelése ne lépje 

túl a 12 kW-ot. 

 

Állíthatóság:  +20 mm 
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Az LPG üzemű tűzhelyet egy min. 50 cm hosszú varrat nélküli acélcső segítségével lehet a 

tömlőhöz csatlakoztatni. A tömlő elmozdulásának megakadályozása érdekében mindkét 

végén bilincsre van szükség. A tömlő hossza 1,2-3,0 méter között legyen.  

Gázpalack esetében 3,7kPa gáznyomás csökkentőt is be kell szerelni. 

Földgáz üzemű tűzhelyek esetében merev vagy rugalmas fémvezetékkel lehet a hálózatra 

csatlakozni, kétoldalas hüvely és varrat nélküli ½-es cső segítségével. A tűzhely R1/2 

csatlakozóval rendelkezik. 

 

 

A tűzhely átállítása más gázfajtára 

 

1. Az égőfejek cseréje – a különböző gázfajtákhoz szükséges fúvókaátmérők 

összefoglalását a technikai adatok című fejezetben találja. 

2. Az alumíniumhüvely helyes beállítása az égőházban – lazítsa ki a hüvelyt rögzítő 

csavart, így a házat ki és be lehet mozgatni, amíg az égő lángja maximum állásban kék 

színű nem lesz, aztán tegye vissza a rögzítőcsavart. 

3. A érték beállítása a szabályozó szelepen – a szeleprögzítő csavart húzza meg vagy 

lazítsa ki, amíg a gázáramlás olyan szintre be nem áll, hogy a láng az égők cseréje után 

a maximumról a minimumra állítás során nem alszik ki, és minimum állásban kb. 1/3-os 

teljesítményt ad. 

4. Az őrlánghoz jutó gázáramlás szabályozása: Ha tűzhelyet más gázfajtával történő 

üzemmódra állítja át, lazítsa meg az őrláng alatti rézcsavart, majd óvatosan forgassa a 

gyújtóláng fúvókáját ütközésig. Aztán csavarozza vissza a rézcsavart. Gyújtsa be az 

őrlángot. Az őrláng felmelegíti a hőérzékelő termoelemet és világos fénnyel ég. 

Amennyiben ez nem így történik, a beáramló levegőt egy retesz segítségével 

szabályozni kell az őrláng felső részénél. Ha a láng túl kicsi és nem melegíti a 

termoelemet akkor újra ki kell lazítani a rézcsavart és az őrláng fúvókáját finoman el 

kell forgatni. Ezután a fent leírtaknak megfelelően kell eljárni. 

 

 

CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA 

 

- A készülék sütője 230 V-os hálózati teljesítményhez alkalmas. Ellenőrizze le az 

elektromos hálózat tényleges adatait. 

- A földelő vezeték megfelelő működését ellenőrizni kell. 

- A hálózati csatlakozó aljzat előtt egy főkapcsolót érdemes elhelyezni, amely a 

készülék közelében, jól megközelíthető helyen van. Így egyszerűbb szükség esetén az 

áramtalanítás. 

- A készülék alapfelszereltsége a vezeték és a dugvilla. 

 

 

A készülék használata 
 

Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást. A külső burkolat tisztítószerrel és langyos 

vízzel tisztítható. Ne használjon súrolóanyagot. A tisztítást nedves ronggyal végezze. Tisztítás 

után hagyja, hogy a berendezés teljesen megszáradjon. Csak ezek után üzemelje be a 

készüléket. 
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Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felső égőrészek (égő talapzata, lángelosztó) a 

helyükön vannak-e. A lángelosztó akkor van helyesen felrakva, ha az égő talapzatán lévő 

rögzítő illeszkedik a lángelosztó peremívéhez. A helytelen felhelyezés rosszul befolyásolja az 

égő gázfelhasználását.  

               
 

Figyelem: Csak megfelelő, erős anyagból készült edényeket használjon a tűzhelyen, különben 

fennáll a baleset veszélye! Ne rakjon hajlott, homorú aljú vagy túl kicsi edényt az égőkre. 

 
 

A gazdaságos energiafelhasználás és gázelégetés szempontjából, az égőfejeknek megfelelően 

a következő átmérővel rendelkező edényeket ajánljuk:  

- 3,5 kW-os égő: 28-32 cm közötti átmérő 

- 5 kW-os égő: 32-38 cm közötti átmérő 

- 7 kW-os égő: 38-46 cm közötti átmérő 

- 9 kW-os égő: 42 cm-nél nagyobb átmérő 

 

 

Az égők begyújtása, a láng eloltása: Propan-butan 1-7. pont, földgáz 2-7. pont 
1. Nyissa meg a gázpalack szelepét.  

2. Nyomja be az égő tekerőgombját. 

3. Fordítsa a gombot „őrláng” pozícióba (óramutató járásával ellenkező irányban) 

4. Gyújtsa meg az őrlángot és tartsa a gombot kb. 20 másodpercig benyomva (szükséges 

idő a biztonsági aktiváláshoz). Mielőtt meggyújtja az őrlángot figyeljen arra, hogy a 

szerelvény levegővel legyen töltve, aminek a helyére aztán a gáz kerül. A tűzhelyet 

akkor lehet begyújtani, ha a gáz kitölti a szerelvényt.  

5. Tekerje a gombot „max. láng” pozícióba, hogy a főégő begyulladjon. Hogy kisebb 

fokozatra kapcsoljon, tekerje tovább a gombot az óramutató járásával ellenkező 

irányba.  

6. Ha nem használja az égőfejet, fordítsa a tekerőgombot „őrláng” pozícióba. 

7. Használat után, lekapcsoláskor zárja el a gázt a gomb OFF állásba való tekerésével 

(óramutató járásával megegyező irányban).  

 

Figyelem: Ha gázpalackot használ lekapcsoláskor először a gázpalack szelepét zárja el, 

utána fordítsa az égőfej tekerőgombját OFF állásba. 

 

Mindegyik tűzhely biztosítva van gázszivárgás ellen! 

 

Az égőfejekhez jutó gáz mennyiségét a tekerőgombokkal lehet szabályozni. A tűzhelyekbe 

épített szabályozó lehetővé teszi, hogy a főégőt a kontrollégőn (őrláng) keresztül lehessen 
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begyújtani. A főégő begyújtása után a tekerőgomb segítségével állíthatja be a láng nagyságát 

a maximumtól a kis lángig (a max. teljesítmény 1/3-a). Ha a gombot 90°-kal elforgatja az 

óramutató járásával ellenkező irányba OFF állásból nagylángra állítja. Ha tovább fordítja a 

megadott irányba, kis lángra kapcsol.  

 

 
 

 

 

Az elektromos üzemű sütő használata: 
1. A hőfokszabályzó gombot tekerjük a kívánt hőmérsékletre. 

2. Az időkapcsolóval állítsuk be a sütési időt (perc).  

3. A készülék bekapcsolását a kontroll lámpa világítása jelzi.  

4. A sütő kikapcsolásához forgassuk a hőkapcsolót „0” állásba. 

 

 

Baleset- és munkavédelem 
 

A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a következő munkavédelmi és higiéniás 

előírásokat: 

- A tűzhellyel dolgozó személyzetet tájékoztatni kell a használati útmutatóban 

leírtakról.  

- A tűzhellyel dolgozó személyzet részesüljön általános oktatásban a gáztűzhelyekkel 

való munkáról. Munkavédelmi és elsősegély-nyújtási oktatás is szükséges.  

- Ne hagyják felügyelet nélkül a működő tűzhelyet! 

- Ne legyen gyúlékony anyag a tűzhely közelében! 

- Ne kapcsolják be a berendezést, ha valamelyik fűtő- vagy kontrolleleme megsérült! 

- Tilos a berendezést vízzel leönteni. Ez az égőfejek törését eredményezheti.  

- Nem szabad folyó vízzel tisztítani a berendezést. 

- Vigyázzon arra, hogy a forrásban lévő folyadék ne folyjék ki az edényekből! 

- Ne rakjon edényt közvetlenül az égőfejekre. 

- A forró fedők és edények megfogásához mindig használjon megfelelő védőkesztyűt. 

- Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a berendezést. 

- Ne nyissa ki az átmenő szelepet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a gázszelep 

zárva van. 

- Ne tekerje el az égőfejek kapcsolóját nyílt láng használata mellett. 

- Javítási munkákat csak jogosultsággal rendelkező szakember vagy szakszerviz 

végezzen. 

- Hiba vagy tisztítás esetén az elektromos sütővel rendelkező tűzhelyeket 

áramtalanítsuk. 

 

OFF Őrláng Max. láng Min. láng 
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Tisztítás és karbantartás 
 

Napi feladat a főzésre használt edények tűzhelyről való eltávolítása, a burkolat megtisztítása 

egy nedves rongy és tisztítószer segítségével, majd száraz ronggyal a nedvesség felitatása, 

felszárítása. A tisztítás után ellenőrizze le, hogy minden égőrész a helyén maradt (talapzat, 

lángelosztó). Az égést biztosító alkatrészek mindig legyenek szárazak. A víz gátolhatja a gáz 

áramlását és az előírásnak nem megfelelő működést okozhat.  

 

A karbantartási munkákat legalább havonta egyszer el kell végezni. A karbantartás során 

ellenőrizni kell, hogy minden alkatrész megfelelően működik-e (égőfej, tekerőgomb, 

szivárgás elleni biztosíték).  

Minden tűzhelyet évente legalább egyszer arra jogosult szakszervizzel is ellenőriztetni kell 

(tömítéspróba, gázszelepek ellenőrzése, működés közbeni ellenőrzés). Az elhasználódott vagy 

sérült elemeket ki kell cserélni. Különösen figyeljen a következő részekre: égőfejek, 

termoelem, tekerőgomb, a burkolat sérülései. 

 

A szakszerviz feltétlenül ellenőrizze a következőket: 

- a fűtőelemek állapota 

- a biztonsági elemek állapota 

- a berendezés elhasználódási foka 

- a szigetelés minősége 

A havi és az éves karbantartási munkálatokat csak szakképzett személyek végezzék. 

 

 

Hulladékkezelés 
 

Ha a tűzhely elhasználódott vagy cserére szorul, régi készülékét térítés ellenében leadhatja az 

Inox-Bázis Kft.-nél. A leadott gépek megsemmisítéséről vagy újrahasznosításáról 

előírásszerűen gondoskodunk. 

 

 

Csomagolás, szállítás 
 

A gáztűzhelyek a mindenkor érvényes nemzeti előírások szerint vannak csomagolva. A 

kiszállítás, a mozgatás megfelelő berendezések, gépek segítségével történjen. A tűzhelyeket 

zárt rakterű járművel ajánlott szállítani. A szállítás során biztosítani kell, hogy a berendezés 

megfelelően legyen rögzítve, ne tudjon elmozdulni vagy megsérülni. 

 

 

Garancia 
 

A gyártónak szavatossági és jótállási kötelezettsége van. Azonban a plomba eltávolítása, vagy 

a nem megfelelő szakember által végezett beüzemelés illetve javítások a garancia 

megszűnését jelentik. 
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Nincs garanciális csere a következő alkatrészekre:  

Gumiból készült alkatrészek, csavarok, vízkő által károsodott fűtőelemek, a normál használat 

során, bizonyos üzemóra után természetesen elöregedő alkatrészek (pl. gumitömítések, égők), 

külső fizikai behatás által sérült alkatrészek. Vízkövesedésből, helytelen, nem előírásszerű 

használatból, nem szabályos üzembe-helyezésből eredő károkért a gyártó nem felel. A 

garancia nem érvényes azon égőfejek cseréjére, amelyek azért törtek el, mert víz került rájuk.  

 

A garanciális problémák kezeléséhez szüksége lesz a garancialevélre és a lenti bizonylatra, 

melyet a berendezés üzembe helyezésekor kell kitölteni annak igazolására, hogy a gáztűzhely 

előírásszerűen lett beüzemelve. Az igazolás kitöltése nélkül nem érvényes a garancia. 

 

 

Igazolás a gáztűzhely bekötéséről és működésének ellenőrzéséről 
 

 

 Termék:  .................................................................... 

 Gyártási év:  .............................................................. 

 Típus:  ....................................................................... 

 Sorozatszám:  ............................................................ 

 

A berendezés gázhálózatra való csatlakoztatása előírásszerűen megtörtént. A berendezés 

beállítása és működés közbeni ellenőrzése szabályszerűen megtörtént. A tulajdonos 

tájékoztatást kapott a gáz fajtájának megfelelő felhasználási feltételekről, előírásokról.  

 

A tűzhely használójának, tulajdonosának neve, címe:  ……………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A csatlakoztatást, üzembe helyezést végezte:……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dátum: ………………………………… 

 

 

 

 

  ........................................................................  

 pecsét, aláírás 


