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Preden je zapustila tovarno, so to napravo preizkusili in uredili strokovno in 
usposobljeno osebje, da bi zagotovili najboljše operativne rezultate. Vsako popravilo ali 
regulacijo, ki bo pozneje potrebna, je treba izvesti z največjo pozornostjo. Iz tega 
razloga priporočamo, da se vedno obrnete na prodajalca, ki ste ga kupili od naprave, 
ali v naš najbližji servisni center, pri čemer določite vrsto težave in model vaše naprave. 
Upoštevajte tudi, da so originalni nadomestni deli na voljo samo v naših tehničnih 
servisnih centrih. Embalaže ne puščajte varovane tako zaradi varnosti otrok kot zaradi 
varstva okolja, ampak jo odložite v center za ločene odpadke. 

 
 

 
Ta          simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da se izdelek ne sme šteti za 
običajno gospodinjsko smeti, ampak ga je treba odpeljati v ustrezno zbiralno mesto za 
recikliranje električne in elektronske opreme. Ustrezno odstranjevanje tega izdelka 
pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih lahko 
povzročile neustrezno odstranjevanje izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na občinske urade, lokalno službo za odstranjevanje odpadkov 
ali trgovino, kjer je izdelek kupljen. 
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Dragi kupec, 
Hvala, ker ste izbrali enega od naših izdelkov. Ta naprava je enostavna za uporabo, 
vendar morate pred namestitvijo in uporabo natančno prebrati knjižico. Knjižica 
vsebuje navodila, ki vam bodo pomagala pri namestitvi, uporabi in servisiranju 
izdelka na najboljši način. 

OPOZORILO: Ta naprava in njeni dostopni deli med 
uporabo postanejo zelo vroči. Pazite in se ne 
dotikajte grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, ne 
smejo biti pod nadzorom ves čas pod nadzorom 
naprave. 

 
OPOZORILO: To napravo lahko uporabljajo otroci od 
8. leta dalje in osebe z omejenimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pa 
nimajo izkušenj in znanja, če so pravilno 
nadzorovane ali usposobljene za uporabo naprave. 
varno in se zavedajo povezanih tveganj. Otroci se ne 
smejo igrati z napravo. Naprave ne smejo čistiti ali 
vzdrževati nenadzorovani otroci. 

 
OPOZORILO: Kuhalne plošče ne puščajte brez 
nadzora, če uporabljate maščobo ali olje. To je lahko 
nevarno in povzroči požar. 

 

OPOZORILO: NIKOLI ne poskušajte ugasniti ognja 
z vodo. Izklopite aparat in naprimer pokrijte plamen
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s pokorovom ali odejo iz ognjevarnega materiala. 

 

OPOZORILO: Nevarnost požara Na površini kuhalne 
plošče ne puščajte predmetov. 

 
OPOZORILO: Če je steklo ali steklokeramična površina 
razpokana, izklopite napravo, da preprečite nevarnost 
električnega udara. 

Naprave ni mogoče vklopiti z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim 
upravljalnikom. 

Za čiščenje naprave ne uporabljajte curkov pare. 
 
Zelo pomembno je, da ta navodila, hranite z napravo. 
Ta navodila so uporabna le v državah, katerih piktogrami so prikazani na pokrovu in 
na sami napravi. 
Ta aparat je zasnovan za neprofesionalno uporabo zasebnikov v svojih domovih, 
njegov namen pa je kuhanje in ogrevanje hrane. Ne uporabljajte ga za druge 
namene. 
Napravo mora montirati usposobljen in usposobljen monter, ki je seznanjen z 
veljavnimi pravili za namestitev. 
 
Pred čiščenjem ali servisiranjem je treba aparat izključiti iz vira električne energije in 
ga pustiti, da se ohladi. 
Preden vklopite aparat, se prepričajte, da je pravilno reguliran glede na vrsto plina, 
ki je na voljo v vašem območju (glejte ustrezen razdelek). 
 
Ko vklopite gorilnike, vedno poskrbite za reden plamen. 
 
Če se gorilnik slučajno ugasne, izklopite krmilni gumb in počakajte vsaj eno minuto, 
preden ga znova vklopite. 
 
Pred odstranjevanjem ponev je priporočljivo izklopiti relativni grelni element. 
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Uporabnik ne sme zamenjati električnega kabla naprave. Zamenja ga lahko samo 
usposobljen električar. 

Ko se uporabljajo plinske naprave, proizvajajo toploto in vlago v prostoru, kjer so 
nameščene. Prepričajte se, da je ta prostor pravilno prezračevan tako, da naravne 
zračnike držite odprte ali pa namestite odpirač z izpušnim kanalom. 

 
Kadar se daljši čas uporabljajo plinske naprave, bo morda potrebno dodatno 
prezračevanje (z odpiranjem okna ali povečanjem stopnje prisilnega prezračevanja). 
 
Pazite, da na gorilnik ali električne kuhalne plošče ne postavite nestabilnih ali 
deformiranih krožnikov. Lahko bi se prevrnili ali preplavili in povzročili nesreče. 
Za kuhalne površine vedno uporabljajte ponev z ustreznimi premeri. Nikoli ne 
uporabljajte posod z manjšim premerom od kuhalnih površin in nikoli ne vklopite 
kuhalnih površin brez ponvic. 

Pazite, da na ogrevalne površine ne postavite nestabilnih ali deformiranih krožnikov. 
Lahko bi se prevrnili ali preplavili in povzročili nesreče. Ne vklapljajte kuhalnih površin 
brez ponvic na njih. 

 

Vedno pokličite pooblaščeni center za tehnično pomoč in vztrajajte pri originalnih 
rezervnih delih, če so potrebna popravila. Popravila, ki jih izvedejo nekompetentne 
osebe, lahko povzročijo škodo. 

Naprava se izklopi, ko so vsi gumbi obrnjeni v pravilen položaj 0 / . 

- Naprava je skladna z naslednjimi evropskimi direktivami:  
  Directive 2014/35/EC ( Low Voltage Appliances ) 

Directive 2014/30/EC ( ElectroMagnetic Compability ) 
Directive 2012/19/EC ( WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment ) 
Directive 2009/125/EC ( ErP - Eco Design ) 
Directive 2011/65/EC  ( RoHS - restriction of hazardous substances) 
Regulation 1935/2004/EC ( Materials intended to come into contact with food ) 
Regulation 1907/2006/EC ( REACH –Restriction of Chemicals) 
Regulation 2016/426/EC ( GAR - Gas Appliances ) 
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Opis glavnih delov naprave 
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6 7 8 9 10 
 

 

1 = mreža 
2 = pokrov 
3 = trosilnik 
4 = ON svečka (za različice z 

osvetlitvijo) 
5 = varnostni ventil (za modele z 

varnostnim ventilom) 
6 = gumb za vžig in nastavitev 

gorilnika (*ON gumb za 

verzije opremljene) 

7 = alektrični gumb za upravljanje grelne 
plošče 
8 = ločeno stikalo za vklop (za 

tako opremljene različice) 
9 = električna grelna plošča 

(pri modelih, ki jo 
imajo) 

10 = električna žarnica za 
delovanje grelne plošče 

1 
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Na območju kuhalne plošče so vgrajene naprave in gumbi za delovanje 
plinskih gorilnikov in / ali električnih kuhalnih plošč. 

Delovanje plinskih gorilnikov 

Gumbe za regulacijo gorilnika lahko obrnete v nasprotni smeri urinega 
kazalca od zapiranja do najširšega odprtega položaja in obratno v nasprotni 
smeri (iglo postavite v želeni položaj): 

 
    = brez oskrbe s plinom 

 
      = maksimalna oskrba s plinom 

 
= minimalna oskrba s plinom 

 

Osvetlitev gorilnikov 

Pri modelih, opremljenih z električno vžigalno napravo, se vžig gorilnikov 
izvede s pritiskanjem in vrtenjem gumba, dokler ni dosežen položaj največje 
moči. V različicah z ločenim ključem za vžig samo pritisnite to tipko in hkrati 
pritisnite in zasukajte gumb sorazmerno z želenim gorilnikom, dokler ne 
dosežete položaja največje moči. 
Pri različicah brez električnega vžiga (ali če pride do izklopa električne 
energije) izvedite opisane postopke z vžigalico ali vžigalnikom za prižig plina 
(v takšnem primeru bodite pozorni, da se ne opečete). 
Pri modelih z varnostnim ventilom držite gumb približno 3-4 sekunde, dokler 
naprava samodejno ne prižge plamena. 
Varnostni ventil deluje, kadar se plamen slučajno izklopi in ustavi dovod plina 
(npr. prepih, razlite tekočine itd.). 
Naprava za vžig nikakor ne bi smela delovati več kot 15 
sekund. 
Če se gorilnik nehote izklopi ali se ne prižge, izklopite krmilni gumb in po 
najmanj 1 minuti ponovite osvetlitev. 
Ko je gorilnik prižgan, prilagodite plamen po potrebi. 

Za izklop dovoda plina obrnite gumb v smeri urinega kazalca na <<   >> 
položaj. 
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Nasveti o uporabi plinskih gorilnikov 
 

Za manjšo porabo plina in boljši izkoristek uporabite gorilne krožnike s premerom, 
primernimi za gorilnike, s čimer se izognete plamenu ob strani ponev (glejte 
kontejnersko tabelo). Uporabljajte samo ponve z ravnim dnom. 
Takoj, ko tekočina začne vreti, plamen obrnite na raven, ki je dovolj, da ohrani vretje. 
Med kuhanjem bodite pri uporabi maščob in olj zelo previdni, saj se lahko, če se 
pregrejejo, vnamejo. 

Pazite, da posode ne uidejo z robov načrta in ne vdrejo na nadzorno ploščo. 
 
 
 

  Tabela za posode (uporabite ponve z ravnim dnom)  
 
 

Gorilniki 
(višina 

pokrova) mm 

 
Ø min. omaka 

(mm) 

 
Ø max. omaka 

(mm) 

Pomožno (Ø = 55) 
 

80 
 

140 

Srednje hitro    (Ø = 75) 
 

140 
 

200 

Hitro (Ø = 100) 
 

200 
 

240 

Trojni ring (Ø = 132) 
 

240 
 

280 
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Delovanje električnih kuhalnih plošč 

Nekatere različice imajo eno ali več električnih vročih plošč. Te vroče plošče 
so lahko običajne, hitre ali samodejne. Zadnji dve vrsti imata rdečo piko v 
sredini (hitro) in krožno ploščo v sredini (samodejno). 
Grelne plošče lahko nastavite glede na potrebe kuhanja, tako da vrtite gumbe 
v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca na 6 položajev 
kot tudi na 0. Položaji, označeni z najvišjim številom, ustrezajo največji 
dovodu toplote (glejte tabelo). S hitrimi in samodejnimi grelnimi ploščami, ko 
je dosežena izbrana temperatura, termostat samodejno zmanjša moč in 
grelna plošča bo delovala občasno, tako da temperatura med kuhanjem 
ostane konstantna. 

Kazalna lučka na nadzorni plošči signalizira, da so električne vroče plošče 
vklopljene. 

 
 

Nasveti za uporabo grelnih plošč 

Da bi električne kuhalne plošče trajale dlje in varčevale z energijo, 
uporabljajte samo ponve z ravnim dnom, katerih premer ni manjši od 
krožnikov. 
Izogibajte se temu, da bi vrele tekočine iztekale iz ponve na vroče plošče. 
Ne pustite vročih plošč praznih ali s praznimi ponvami in jih ne uporabljajte 
za ogrevanje prostora. 
Na grelnik postavite ponev in nato prižgite grelne plošče. 
Ne pozabite, da ob izključitvi grelnih plošč nekaj časa ostanejo vroče. 

 
 
 
 
 

Pogrevanje Kuhanje Praženje - cvrtje 
 

Električne plošče    
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Vzdrževanje in čiščenje 

Ne uporabljajte curka pare za čiščenje. 

 
Pred kakršnim koli postopkom napravo električno izključite. Emajlirane dele 
sperite z mlačno vodo in detergentom. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov. 
Pogosto sperite trosilnik gorilnika z vrelo vodo in detergentom, pri čemer ne pozabite 
odstraniti usedlin, ki bi lahko blokirale odtok plamena. Deli nerjavečega jekla dobro 
sperite z vodo in jih posušite z mehko krpo. 
Za čiščenje kuhalne plošče uporabite rahlo vlažne gobice in obrišite krpe: če uporabite 
preveč vode, lahko prodre v notranje dele in poškoduje električne dele. Rešetke 
kuhalne plošče lahko operete v pomivalnem stroju. 
 Za obstojne madeže uporabite običajna neabrazivna čistila, posebne izdelke, ki so 
na voljo na trgu, ali malo vročega kisa. Stekleno kuhalno ploščo očistite z vročo vodo 
in se tako izognite uporabi grobih krp. 
Za čiščenje ne uporabljajte blazinic ali kislin iz nerjavečega jekla. 
To prevent lighting difficulties, carefully clean the lighting spark 
plugs regularly (ceramic and electrode). 

Za čiščenje električnih kuhalnih plošč uporabljajte vlažne 
krpe za brisanje in rahlo namastite z malo olja, ko je 
grelna plošča še mlačna. 
Občasno ali če se ročice težko vrtijo, se obrnite na 
usposobljenega inženirja za mazanje pipe. 
Za morebitne druge težave, ki se lahko pojavijo med uporabo, se obrnite na 
usposobljenega inženirja. 

 

 DA NE 
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Spodaj podajamo navodila za usposobljene monterje, tako da se namestitve, 
nastavitve in vzdrževanje izvajajo pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
 

Pozicioniranje 

 
Ta naprava ni povezana z nobenimi čistilnimi napravami za čiščenje 
izdelkov. 
Napravo lahko montirate in uporabljate samo v stalno prezračenih prostorih 
v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. 
Naravni pretok zraka mora biti neposreden skozi trajne luknje v stenah 
prostora, ki jih je treba prezračevati, kar vodi navzven, ali skozi enojne ali 
skupne razvejane prezračevalne kanale. 
Prezračevalne odprtine morajo imeti dejanski presek najmanj 100 cm2 in 
morajo biti zaščitene pred naključnimi bloki (zaščita s kovinskimi rešetkami 
ali rešetkami). Za naprave brez varnostnega ventila na kuhalni plošči se 
odpiralni odsek podvoji z najmanj 200 cm2. 
Obstaja tudi posreden pretok zraka iz prostorov zraven prostora, kjer je 
naprava nameščena, če imajo ti prostori neposredno prezračevanje, v teh 
prostorih ni požarne nevarnosti. 
Pretok zraka med sosednjim prostorom in prostorom, kjer je nameščen, mora 
biti brez stalnih odprtin (ki jih lahko dosežemo s povečanjem reže med vrati 
in tlemi). 
V prostoru, kjer je nameščen, mora biti sistem za vodenje hlapov izgorevanja 
navzven. To je lahko s pokrovom ali električnim ventilatorjem, ki se vklopi, ko 
je aparat vklopljen. 

 

Priključek za plin 

 
Naprava mora biti priključena na dovod plina ali jeklenko v skladu s 
specifikacijami veljavnih standardov in po preverjanju, ali je prilagojena vrsti 
plina, ki je na voljo. 
Naprava je nastavljena tako, da deluje s plinom, ki je naveden na kalibracijski 
nalepki na embalaži in na zadnji strani naprave. 
Če vrsta plina, ki je na voljo, ne ustreza vrsti, za katero je naprava 
nameščena, zamenjajte ustrezne injektorje (ki so priloženi), pri čemer pazite, 
da vstavite novo kalibracijsko etiketo (priloženo) in odstranite staro. 
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Za izvedbo teh operacij usposobljeni monter upošteva navodila, navedena v 
razdelku "Prilagajanje različnim vrstam plina". 
Za varnostno delovanje se prepričajte, da dovodni tlak upošteva vrednosti, 
navedene v "Tabeli značilnosti gorilnika in injektorja". 
Če je naprava oskrbljena s tekočim plinom, se prepričajte, da je regulator 

tlaka v cilindru v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. 

 
Naprava mora biti na plin priključena s togo kovinsko cevjo (baker ali jeklo) 
ali neprekinjeno stensko prožno cev iz nerjavečega jekla, tako da naprava na 
noben način ni pod napetostjo. 
 

Cev za dovod plina za napravo ima končno 
matico, na katero je priključena komolčna 
zveza (dobavljena; 1/2 navoja moški plin). 
Obrnite ga lahko, odvisno od potreb po 
namestitvi. 
Trda ali fleksibilna kovinska dovodna cev (l 
max = 2mt) je povezana z delom nasproti 
komolcem. Ne pozabite postaviti tesnila, 
priloženih na dva konca komolčne zveze. 
Ko te dele razstavite in ponovno sestavite, 
tesnila vedno zamenjajte z novimi. 
Ko je aparat nameščen, preverite, ali se cev za plin ne priklopi ali poškoduje 
mobilnih delov. 

 
Pomembno: ko je namestitev končana, preverite, ali so vsa tesnila 
neprepustna z raztopino na milnici in nikoli ne plamen. 

Pipe ramp   

Nut Gasket 

Elbow union 

 
 

Gasket 

Nut 

Rigid or flexible metal 
supply pipe 



12 - 

Navodila za namestitev 
 

 

 

ELEKTRIČNA POVEZAVA 
Naprave so opremljene s tripolnim napajalnim kablom in delujejo z 
izmeničnim tokom in napetostjo, navedenimi v poročilu o „tipski ploščici 
izdelka“ na koncu navodil za uporabo in na izdelku. 
Ozemljitveni vodnik kabla je označen z barvami rumeno / zeleno. 

 

 
POVEZAVA KABLA Z GLAVNO NAPELJAVO 
Napajalni kabel priključite na vtič, primeren za obremenitev, ki je navedena 
na tipski ploščici izdelka. V primeru neposredne povezave z električnim 
omrežjem (kabel brez vtikača) je pred napravo potrebno vstaviti primerno 
omnipolarno stikalo z minimalnim odpiranjem med kontakti 3 mm 
(ozemljitvene žice ne sme prekinjati stikalo). 

 
Pred priključitvijo na električno omrežje se prepričajte, da: 
• električni števec, varnostni ventil, dovodna cev in vtičnica so primerni, da 

prenesejo potrebno največjo obremenitev (glej tipsko ploščico). 
• dobavni sistem je redno ozemljen v skladu z veljavnimi predpisi. 
•  vtičnico ali omnipolarno stikalo lahko enostavno 

namestite po namestitvi. 
• po priključitvi na električno omrežje preverite, ali 

napajalni kabel ne pride v stik z deli, ki so izpostavljeni 
segrevanju. 

• nikoli ne uporabljajte reduktorjev, tulcev, 
adapterjev, ki lahko povzročijo pregrevanje ali 
gorenje. 

 
Kadar je aparat nameščen nad vgrajeno pečico, je treba obe napravi 
povezati ločeno, da olajšate odvzem elektrike naprav in električno varnost. 

 

 
Proizvajalec ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, 
nastalo zaradi napačne namestitve ali priključitve. Zato je potrebno, da 
vse postopke namestitve in priključitve izvaja usposobljeno osebje v 
skladu z lokalnimi in splošnimi veljavnimi predpisi. 
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Prilagoditev različnim vrstam plina 

 
Če želite napravo prilagoditi plinu, ki je drugačen od tistega, za katerega je 
bila nameščena (glejte etiketo na embalaži in na dnu naprave), ravnajte tako: 

 

• odstranite rešetke 
• Odstranite pokrove in trosilnike 
• S 7mm vijačnim ključem odvijte in odstranite 

injektorje. 
• injektorje zamenjajte s tistimi, ki se nahajajo v skladu z 

razpoložljivim plinom (glejte tabelo značilnosti gorilnika 
in injektorja) 

• Zamenjajte različne dele, ki delujejo v obratni smeri. 
 

Ne pozabite zamenjati stare ploščice z novo 
(priloženo). 

 
Kadar koli je uporabljeni tlak plina različen (ali spremenljiv)  

od uporabljenega namestite regulator tlaka, ki ustreza lokalnim predpisom, ki 
veljajo na vhodni cevi. 
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Nastavitev minimalov 

Plamen na majhnem izhodu je tovarniško reguliran. Ko so injektorji zamenjani 
ali obstajajo posebni pogoji omrežnega tlaka, bo morda treba znova regulirati 
minimum. Za izvajanje te operacije so potrebne naslednje: 

 

• Prižgite gorilnik 
• gumb obrnite v najmanjši položaj 
• vzemite gumb (in tesnilo, če obstaja) 
•  z ustreznim izvijačem zavrtite 

regulacijski vijak navznoter ali 
ob strani gredi pipe, dokler ne 
dobite majhnega običajnega 
plamena 

• ponovno vklopite gumb in ga 
hitro vklopite iz najvišjega 
položaja v najmanjši položaj, pri 
čemer pazite, da plamen ne 
ugasne 

•  pri gorilcih z varnostnim ventilom se prepričajte, da dobljena regulacija 
zadostuje za vzdrževanje ogrevanja termoelementa. Če se ne 
povečajte minimalno. 

 
Regulacija najnižjega stanja UNP 
Za regulacijo najnižjega utekočinjenega plina vijak v celoti (v smeri urinega 
kazalca) privijte v notranjosti ali ob njej. 

 
 

Zgoraj opisane postopke je mogoče enostavno izvesti ne glede na 
namestitev ali pritrditev kuhalne plošče na omaro. 

 
 

GORILNIKI NE POTREBUJEJO REGULACIJE PRIMARNEGA ZRAKA 
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  Značilnosti gorilnika in šobe  

CAT. II 2H3 + 

 
Gorilnik 
(heights 

cover) (mm) 

 

By 
pas 
s 
1/10 
0 
mm 

Toplotna moč 
(*) 

(kW) 

Tekoči plin   Zemeljski plin 

 
Izhod 
(g/h) 

 
G30/G31 

Injektor 
1/100mm 

 
Izhod 

(l/h) 
G20 

Injektor 
1/100mm  

Rated 
 

Reduced 

Hitro 
(Ø = 100) 

 
 

44 

 
 

2,80 

 
 

0,80 

 
 

204/200 

 
 

85 

 
 

264 

 
 

115 

Srednje 
hitro 

(Ø = 75) 

 
 

34 

 
 

1,70 

 
 

0,60 

 
 

124/121 

 
 

65 

 
 

166 

 
 

97 

Pomožno 
(Ø = 55) 

 
 

29 

 
 

0,95 

 
 

0,40 

 
 

70/68 

 
 

50 

 
 

91 

 
 

72 

Trojni ring 
(Ø = 132) 

 
 

64 

 
 

3,1 

 
 

1,45 

 
 

226/221 

 
 

90 

 
 

278 

 
 

130 

Nazivni dovodni tlak 

(mbar) (1 mbar  10,197mm H2O) 

 

G30 = 28 - 30 
G31 = 37 

 
G20 = 20 

(*) = S suhim plinom in večjo močjo  (Hs ) at 15°C in  1013.26 mbar 
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Navodila za vgradnjo enote 
 

Naprava je razreda 3. Vgraditi jo je mogoče le z enim stranskim delom (desno 
ali levo od kuhalne plošče), višjim od kuhalne plošče, in postaviti na 
najmanjšo razdaljo, kot je prikazano na sliki. 
Vgrajen je lahko v vse enote, katerih stene prenesejo temperaturo 65°C višjo 
od sobne temperature (UNI EN 30-1-1 e/o CEI EN 60335-2-6). 

 
 

     
 
 

 
P 

 
 
 
 

L 

 
 
 
 

H 

 L P H 

(mm) (mm) (mm) 

 
plošče 

   
Jeklo ali sklenina 

 
steklo 

 
30 

 
320 

 
520 

 
40 

 
40 

45 450 520 40 40 

60 590 520 40 40 

70 680 520 40 40 

90 860 520 40 40 

 

 
 

 

Izogibajte se namestitvi naprave v bližini vnetljivih materialov (npr. Zavese, 
krpe itd.). 

 
 

The dimensions of the openings for building in are given in the figure which 
also gives the minimum distances to be respected between the hole for 
building in and the side and back walls. 

 

 

 

 

830 

A = stranska stranica 
B = zadnja stranica 

3 
4 

 

Dimenzije lukenj 

 
 
1 = kuhalne plošče 30 cm (290x490) 
2 = kuhalne plošče 45 cm (420x490) 
3 = kuhalne plošče 60 and 70 cm    (560x490)  
4 = kuhalne plošče 90 cm (830x490) 
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• Položite posebno tesnjeno tesnilo (priloženo) na rob 
kuhalne plošče in pri tem pazite, da se konci med seboj 
prilegajo, ne da bi ležali drug na drugem. 

• Kuhalno ploščo postavite v odprtino enote in se 
prepričajte, da je v sredini. 

• Pritrdite kuhalno ploščo na enoto s pritrdilnimi nosilci. 
Poteg vijakov bo dovolj za rezanje tesnilnega tesnila, 
da se presežek zlahka odstrani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opozorila 
Če je nad kuhalno ploščo viseča enota, mora biti od 
nje oddaljena najmanj 600 mm. 
Da bi se izognili pretiranemu pregrevanju, tudi če ni 
pečice spodaj, je treba zagotoviti ločen prostor, ki ima 
vsaj velikost vgradne luknje. 

85 
mm 

SEPARATOR 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etichetta dati caratteristici del prodotto 
Oznaka tablice z oceno 
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