INSTALACJA
Poniższe instrukcje przeznaczone są dla wykwalifikowanego specjalisty instalującego urządze
nie. Instrukcje te mają na celu zapewnienie możliwie najbardziej profesjonalnego wykonania
czynności związanych z instalacją i konserwacją urządzenia.
l Przed zainstalowaniem upewnić się, czy miejscowe warunki dystrybucji (rodzaj
gazu i jego ciśnienie) oraz nastawienie urządzenia jest odpowiednie.
l Warunki nastawiania tego urządzenia podane są na tabliczce znamionowej.
l Urządzenie to nie jest podłączane do przewodów odprowadzających spaliny.
Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami insta
lacyjnymi. W szczególności należy uwzględnić odpowiednie wymagania dotyczące
wentylacji.

Ustawienie płyty
● Pomieszczenie kuchenne powinno być suche i przewiewne oraz posiadać sprawną
wentylację zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.Podstawą prawną, w
oparciu o którą oceniami przydatność pomieszczenia do zainstalowania w nim kuchenki
gazowej, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy
tuowanie.
● Pomieszczenie powinno być wyposażone w system wentylacji odprowadzający na
zewnątrz spaliny powstałe podczas spalania. Instalacja ta powinna się składać z kratki
wentylacyjnej lub okapu. Okapy należy montować zgodnie z wskazówkami podanymi w
dołączonych do nich instrukcjach obsługi.
● Pomieszczenie powinno również umożliwiać dopływ powietrza, które jest niezbądne do
właściwego spalania gazu. Dopływ powietrza powinien być nie mniejszy niż 2m3/h na 1 kW
mocy palników. Powietrze może być dostarczane w wyniku bezpośredniego przepływu z
zewnątrz przez kanał o przekroju min.100cm2 ,bądź pośrednio z sąsiednich pomieszczeń,
które wyposażone są w kanały wentylacyjne wychodzące na zewnątrz.
● Odległość pomiędzy palnikami nawierzchniowymi a odciągiem kominowym powinna
wynosić min. 750 mm.
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min 75mm

Instalowanie płyt gazowych
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500x10 mm
min 30 mm

*w zależności od modelu

14

INSTALACJA

l przygotować miejsce (otwór - rys. 1) w blacie mebla wg szkicu montażowego,
● dokonać podłączenia płyty do sieci gazowej i elektrycznej zgodnie z instrukcją obsługi
kuchenki,
● przykręcić lekko uchwyty od spodu płyty,
● oczyścić blat z kurzu, włożyć płytę w otwór i mocno docisnąć do blatu,
● ustawić uchwyty mocujące (rys.2) prostopadle do brzegu płyty dokręcić do oporu,
● po zamontowaniu płyty w blacie należy sprawdzić jej działanie, a szczególnie
zabezpieczenie przeciwwypływowe i zapalacz
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1 - Stolní deska
2 - Vrut
3 - Připevňující úchyt
4 - Deska
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Płyta ma na stałe podłączony przewód ze stykiem ochronnym i może być podłączona tylko
do gniazdka 230 V ~ 50 Hz z bolcem ochronnym.Obwód zasilający gniazdo wtykowe powinien
być zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A.
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