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 Opis urzàdzenia

 CG Lux 60 4G AI AL

1. Palnik du˝y  2,580 Kcal/h - 3,0 kW 
2. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
3. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
4. Palnik ma∏y 860 Kcal/h - 1,0 kW
5. Pokr´t∏a sterujàce p∏yty grzejnej
* Wszystkie palniki wyposa˝one sà w ruszt
* Maksymalna moc grzejna 6,450 Kcal/h - 7,5 kW

 ES/60.2 4G AI AL

1. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW  
2. Palnik ma∏y 860 Kcal/h - 1,0 kW
3. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3,0 kW
4. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h -  1,75 kW
5. Ruszty palników gazowych
* Maksymalna moc grzejna
 6,450 Kcal/h - 8,1 kW

 VR 90 4G AI TR AL

1. Palnik potrójna korona o mocy
  3,010 Kcal/h - 3,5 kW
2. Palnik pomocniczy 860 Kcal/h - 1 kW
3. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
4. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3 kW
* Wszystkie palniki wyposa˝one sà w krat´
* Maksymalna moc kaloryczna:
 7,950 Kcal/h - 9,25 kW

 EM/30 2G AI AL

1. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3 kW
2. Palnik pomocniczy 860 Kcal/h - 1 kW
3. Krata
* Maksymalna moc kaloryczna:
 3,440 Kcal/h - 4 kW
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 EM/60 4G AI AL TR (FUND)

1. Palnik du˝y 2,580 Kcal/h - 3 kW
2. Palnik potrójna korona o mocy 3,268 Kcal/h - 3,8 kW
3. Palnik Êredni 1,500 Kcal/h - 1,75 kW
4. Palnik pomocniczy 860 Kcal/h - 1 kW
5. Krata
* Maksymalna moc kaloryczna: 8,208 Kcal/h - 9,55 kW

1 2

3 4

5
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Szanowni Klienci!
 Szanowni Klienci!

Gratulujemy wyboru i jesteÊmy pewni,  
˝e zakup naszej p∏yty w pe∏ni sprosta 
Paƒstwa wymaganiom.

Nowoczesna, funkcjonalna i praktyczna 
p∏yta kuchenna zosta∏a wyprodukowa-
na z wykorzystaniem najlepszej jakoÊci 
materia∏ów i podlega∏a podczas ca∏ego 
procesu produkcji zaostrzonym kontro-
lom jakoÊci.

Przed monta˝em i u˝yciem prosimy 
Paƒstwa o uwa˝ne przeczytanie instrukcji 
obs∏ugi, a tak˝e o dok∏adne zapoznanie 
si´ z podanymi wskazówkami, aby przy 
korzystaniu z urzàdzenia otrzymaç jak 
najlepsze efekty.

 Prosimy przechowywaç instruk-
cj´ obs∏ugi w bezpiecznym miejscu, tak 
aby mogli Paƒstwo skorzystaç jeszcze
z zawartych w niej porad.

Aby skorzystaç z gwarancji nale˝y ko-
niecznie przed∏o˝yç rachunek zakupu 
urzàdzenia oraz kart´ gwarancyjnà.

Przed pierwszym uruchomieniem nale˝y 
przestrzegaç wskazówek dotyczàcych 
monta˝u i pod∏àczenia.

UWAGA!

 W trakcie pracy p∏yty kuchennej
i bezpoÊrednio po, na p∏ycie sà okreÊlo-
ne miejsca bardzo goràce mogàce 
spowodowaç oparzenia. Prosimy o nie 
dopuszczanie dzieci do bliskiego kontak-
tu z p∏ytà.

 Nie dopuszczaç do napraw osób, 
które nie posiadajà odpowiednich 
uprawnieƒ.
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Monta˝
 Uwaga!

INSTALACJA, PRZERÓBKI, SERWIS, CZYLI
WSZYSTKIE CZYNNOÂCI OPISANE W PONI˚-
SZYM ROZDZIALE MUSZÑ BYå DOKONYWA-
NE TYLKO I WY¸ÑCZNIE PRZEZ WYKWALIFI-
KOWANYCH INSTALATORÓW POSIADAJÑ-
CYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

Umieszczanie p∏yty

W zale˝noÊci od instalowanego modelu 
nale˝y wyciàç otwór o wymiarach przed-
stawionych na rys. 2 na powierzchni zabu-
dowy kuchennej lub piecyka.

System montowania p∏yt przeznaczony jest 
do u∏ytku z zabudowà kuchennà o gru-
boÊci 20, 30 i 40 mm.

W modelach wolnostojàcych p∏yta powin-
na byç umieszczona wewnàtrz urzàdzenia, 
gdzie górna cz´Êç p∏yty b´dzie znajdowaç 
si´ 20 mm pod dnem p∏yty grzewczej.

P∏yty opisane w niniejszej instrukcji mogà 
byç instalowane jedynie z piecykami Teka. 

Minimalna odleg∏oÊç pomi´dzy powierz-
chnià utrzymujàcà garnki oraz dolnà 
cz´Êcià zabudowy kuchennej lub okapem 
umieszczonym powy˝ej p∏yty grzewczej 
powinna wynosiç 650 mm. Je˝eli instrukcje 
okapu zalecajà aby odst´p by∏ wi´kszy, 
nale˝y ich przestrzegaç.

Zabudowa kuchenna, gdzie zostanie 
umieszczona p∏yta i piekarnik powinna byç 
odpowiednio zamontowana.

Ostrze˝enia:

 Przed i w czasie instalacji p∏yt grzew-
czych nale˝y szczególnie uwa˝aç na 
wystajàce cz´Êci lub ostre brzegi mogàce 
powodowaç obra˝enia. 

 Podczas instalacji zabudowy lub 
urzàdzeƒ nad p∏ytà grzewczà nale˝y 
chroniç jà przykrywajàc p∏yt´ tak, aby nie 
uszkodziç szk∏a przypadkowymi uderzenia-
mi lub ci´˝kimi przedmiotami.

 Je˝eli szk∏o rozbije si´ lub p´knie nale˝y 
natychmiast od∏àczyç p∏yt´ grzewczà od 
dop∏ywu pràdu w celu unikni´cia ryzyka 
pora˝enia pràdem elektrycznym.

 Kleje u˝yte do produkcji zabudowy 
kuchennej oraz do przytwierdzenia ozdob-

PIEKARNIK

Minimalne odleg∏oÊci
od Êciany

Rys. 1

Minimalne odleg∏oÊci
do zapewnienia odpo-
wiedniej wentylacji
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nego laminatu powierzchni pracy powinny 
posiadaç w∏aÊciwoÊci tolerancji tempera-
tur do 100°C. 

 Teka  nie przejmuje odpowiedzial-
noÊci za wszelkie b∏´dy w funkcjonowa-
niu lub uszkodzenia spowodowane z∏ym 
monta˝em.

Prosimy pami´taç, ˝e gwarancja nie 
obejmuje szyby je˝eli zostanie zniszczona
w wyniku gwatownego uderzenia lub je˝eli 
b´dzie u˝ytkowana niew∏aÊciwie.

Montowanie p∏yty grzewczej

P∏yty grzewcze CG Lux-60 4G AI AL
i VR 90 4G:

Po odpowiednim zmierzeniu odst´pu, 
nale˝y umieÊciç podk∏adk´ uszczelniajàcà 
(A) na dolnej cz´Êci piecyka. Zamontowaç 
klipsy (D) w otworach w ni˝szej cz´Êci obu-
dowy, jak pokazano na rysunku 4, poprzez 
przykr´cenie do∏àczonych czterech Êrub  
(Ø 4.2 mm). Dla blatów o gruboÊci 30 mm 
lub mniejszej, nale˝y wykorzystaç Êruby  M5 
do∏àczone jako mocowanie uzupe∏niajàce 
poprzez wprowadzenie ich do okràg∏ych 

Wyci´cia w blacie Rys. 2

 Wymiary d∏ugoÊci i szerokoÊci podane sà w tabeli 
„Wymiary i charakterystyka” w cz´Êci Informacje 
Techniczne.

Rys. 3

 Wycinek
 P∏yta kuchenna
 P∏yt´ nale˝y zainstalowaç tak, aby panel 

 sterujàcy znajdowa∏ si´ z prawej strony
 Szafka kuchenna 60 cm

 Zamkni´cie
 P∏yta robocza
 Âruba
 Zacisk mocujàcy

Rys. 4

ES/60.2 4G AI AL:

S

S

SW

W

W

maximum 575

maximum 575

maximum 575

20 mm
30 mm

40 mm
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otworów w klipsach. Po wkr´ceniu Êruby 
powinno uformowaç si´ zaokràglenie. Ope-
racja ta powinna byç wykonana przed za-
mocowaniem klipsów do p∏yty grzewczej.

Uwaga: Wa˝ne jest by podk∏adka 
uszczelniajàca by∏a umieszczona poni˝ej 
obrze˝a p∏yty grzewczej. Bez umieszczenia 
uszczelki blat mo˝e ulec zniszczeniu z powo-
du ekstremalnych temperatur.

P∏yta grzewcza ES/60.2 A4G AI AL:

Po odpowiednim zmierzeniu odst´pu, 
nale˝y umieÊciç podk∏adk´ uszczelniajàcà 
(J) na cz´Êci piecyka.

UmieÊciç klipsy (K) w sposób pokazany na 
rys. 5, wbijajàc je do otworów w desce ku-
chennej korzystajàc z do∏àczonych meta-
lowych Êrub (Ø 4,2 mm).

Klipsy (K) oraz uszczelka (J) sà do∏àczone, 
powinny znajdowaç si´ w opakowaniu.

P∏yta grzewcza EM/30 2G AI AL:

Po odpowiednim zmierzeniu odst´pu, 
nale˝y umieÊciç podk∏adk´ uszczelniajàcà 
(J) na cz´Êci piecyka. UmieÊciç klipsy (K)

w sposób pokazany na rys. 6, wbijajàc je do 
otworów w desce kuchennej korzystajàc
z do∏àczonych metalowych Êrub (Ø 4,2 mm).

Klipsy (K) oraz uszczelka (J) sà do∏àczone, 
powinny znajdowaç si´ w opakowaniu.

P∏yta grzewcza EM/60 4G AI AL TR:

Po odpowiednim zmierzeniu odst´pu, 
nale˝y umieÊciç podk∏adk´ uszczelniajàcà 
(J) na cz´Êci piecyka.

Rys. 5
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Pod∏àczenie do instalacji 
gazowej

Prace instalacyjne mogà byç wykonane 
wy∏àcznie zgodnie z obowiàzujàcymi prze-
pisami i normami przez autoryzowany serwis 
lub przez instalatora posiadajàcego odpo-
wiednie uprawnienia. Instalator jest odpo-
wiedzialny za bezawaryjne funkcjonowanie 
urzàdzenia w miejscu zamontowania.

Dokonanie instalacji p∏yty powinno byç 
potwierdzone wpisem w karcie gwaran-
cyjnej.

Uwaga: Przed przystàpieniem do insta-
lowania nale˝y upewniç si´ czy rodzaj 
i ciÊnienie gazu sà zgodne z ustawieniami 
p∏yty kuchennej podanymi na tabliczce
znamionowej. Urzàdzenie mo˝na zainsta-
lowaç i u˝ytkowaç jedynie w pomieszcze-
niach odpowiadajàcym obowiàzujàcym 
warunkom technicznym.

Zgodnie z przepisami pomieszczenie
kuchenne powinno spe∏niaç m.ini nast´-
pujàce warunki:

Mieç odpowiednià kubatur´, która za-
pewni, ˝e maksymalne obcià˝enie cieplne 
pochodzàce od urzàdzeƒ gazowych nie 
przekroczy 930 W/m3.

Mieç wysokoÊç co najmniej 2,2 m oraz 
wentylacj´ zapewniajàcà wymian´ po-
wietrza i poziom jego zanieczyszczenia 
zgodny z przepisami szczególnymi i Polskimi
Normami.

Instalacja zasilania gazem musi byç zgod-
na z obowiàzujàcymi normami i przepisami. 

UmieÊciç klipsy (K) w sposób pokazany na 
rys. 7, wbijajàc je do otworów w desce ku-
chennej korzystajàc z do∏àczonych meta-
lowych Êrub (Ø 4,2 mm).

Klipsy (K) oraz uszczelka (J) sà do∏àczone, 
powinny znajdowaç si´ w opakowaniu.

Dla blatów o gruboÊci mniejszej ni˝ 30 mm., 
nale˝y u˝yç wkr´tów samogwintujàcych 
(M), które do∏àczone sà jako akcesoria do 
monta˝u - nale˝y w∏o˝yç je do okràg∏ego 
otworu klipsa. Otwór ten zostanie gwinto-
wany podczas wprowadzania wkr´tu, po-
winno to byç wykonane przed umocowa-
niem klipsa do blatu. 

Rys. 7
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W instalacji przed kuchenkà powinien byç 
zainstalowany ∏atwo dost´pny kurek (za-
wór) odcinajàcy dop∏yw gazu.

Pod∏àczenie do instalacji gazowej mo˝e 
wykonaç wy∏àcznie osoba posiadajàca 
stosowne uprawnienia.

Do pod∏àczenia do instalacji gazowej zale-
ca si´ stosowaç metalowy przewód gi´tki, 
posiadajàcy znak bezpieczeƒstwa „B” 
wraz z odpowiednim kolankiem i uszczel-
kami. Maksymalna d∏ugoÊç elastycznych 
po∏àczeƒ metalowych mo˝e wynosiç 2 m. 
Nale˝y upewniç si´ czy rodzaj gazu rozpro-
wadzanego siecià jest taki sam jak ozna-
czony na tabliczce znamionowej.
Urzàdzenie winno byç tak zamontowane, 
aby przewody gazowy i elektryczny nie 
nagrzewa∏y si´ od rozgrzanych elementów 
p∏yty kuchennej i piekarnika.

Uwaga: Do ostatecznego sprawdzenia czy 
nie ma przecieków gazu na pod∏àczeniu 
nale˝y u˝ywaç specjalnych preparatów 
lub roztworu myd∏a. W ˝adnym przypad-
ku nie wolno do tego celu wykorzystywaç 
p∏omienia.

Przy dokonywaniu kontroli powietrzem, 
nale˝y zwróciç uwag´, aby ciÊnienie prób-
ne nie przekracza∏o 200g/cm2.

W celu unikni´cia uszkodzenia p∏yty ku-
chennej nakr´tka rury gazowej mo˝e byç 
dokr´cona tylko z momentem obrotowym 
max 350 kpcm.

Po wbudowaniu p∏yty gazowej nale˝y 
sprawdziç, czy sà w∏aÊciwie ustawione 
minimalne ustawienia palników. W celu 
sprawdzenia zapaliç palniki gazu przy szyb-

kim przekr´caniu pokr´t∏a z pozycji maksy-
malnej na minimalnà p∏omienie nie powin-
ny gasnàç.

Po ka˝dym luzowaniu nakr´tki przy∏àcza 
gazu nale˝y wymieniç jej uszczelk´.

Firma TEKA nie odpowiada za awarie
i szkody wynik∏e na skutek nieodpowied-
niego lub wadliwego monta˝u.

Pod∏àczenie do instalacji 
elektrycznej

Przed przystàpieniem do pod∏àczenia 
nale˝y sprawdziç, czy napi´cie sieciowe 
jest zgodne z danymi podanymi na tablicz-
ce znamionowej urzàdzenia.

W systemie zasilania powinno byç zainstalo-
wane zewn´trzne urzàdzenie umo˝liwiajàce 
jego wy∏àczenie z sieci, np. oddzielny bez-
piecznik na tablicy rozdzielczej.

Przewód zasilajàcy nie powinien byç za 
d∏ugi. Nale˝y poprowadziç go tak, aby si´ 
nie zawija∏ i w ˝adnym miejscu nie styka∏ si´ 
z elementami o wysokiej temperaturze.

Uwaga: Ewentualnà wymian´ przewodu 
zasilajàcego mo˝e dokonaç jedynie auto-
ryzowany serwis firmy Teka. 
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Zmiana rodzaju
i/lub ciÊnienia gazu

W przypadku zmiany rodzaju i/lub ciÊnienia 
gazu na tabliczk´ znamionowà nale˝y 
przykleiç nowà naklejk´ informujàcà
o w∏aÊciwych parametrach gazu.

 W przypadku zmiany dysz nale˝y 
przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek:
* zdjàç ruszty i górne cz´Êci palnika,
* kluczem nasadowym 7 mm odk´ciç dy-
sze i wkr´ciç nowe, odpowiednie dla dane-
go typu gazu (patrz tabela „Parametry dysz 
i palników”), dysze starannie dokr´ciç, aby 
zapobiec jakimkolwiek nieszczelnoÊciom, 
ponownie na∏o˝yç górne cz´Êci palnika
i ruszt.

Nast´pnie nale˝y wyregulowaç minimalny 
p∏omieƒ:
* zdemontowaç pok´t∏a zaworów
* ustawiç zawór w minimalnym po∏o˝eniu
i zapaliç palnik,

* ma∏ym Êrubokr´tem przekr´caç Êrub´ 
regulacyjnà znajdujàcà si´ po prawej stro-
nie lub na Êrodku zaworu w prawo (zmniej-
szenie) lub w lewo (zwi´kszenie) a˝ do 
ustawienia ma∏ego stabilnego p∏omienia, 
sprawdziç, czy p∏omieƒ nie gaÊnie podczas 
szybkiego przekr´cania zaworu pomi´dzy 
minimum i maksimum.

 Uwaga: Producent nie pono-
si odpowiedzialnoÊci za nieprawid∏owe 
dzia∏anie p∏yty po zmianie ustawieƒ, jeÊli 
nie by∏y one, jak równie˝ regulacja minimal-
nych ustawieƒ mocy palników gazowych, 
przeprowadzone przez osoby posiadajàce 
odpowiednie uprawnienia.

 Kart´ danych technicznych 
oraz podr´cznik u˝ytkownika nale˝y 
przechowywaç razem przez ca∏y okres 
u˝ytkowania urzàdzenia. Zawiera ona 
wa˝ne informacje dotyczàce urzàdzenia.

Palnik

Typ gazu

G-27 G-30 G-20

20 mbar 37 mbar 20 mbar

potrójna korona 3,5 kW 152 F3 90 135 T

potrójna korona 3,8 kW 155 F3 91 130 Y

du˝y 140 F3 80 116 Y

Êredni 103 Y 62 97 Z

ma∏y 77 F1 47 72 X

Ø dysz wyra˝ona w 1/100 mm

Tabela 1
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Tabela danych technicznych

Model
ES/60.2

4G AI AL
CG LUX-60
4G AI AL

VR 90 4G 
AI TR AL

EM/30 2G 
AI AL

EM/60 4G 
AI AL TR 
(FUND)

Wymiary p∏yty

WysokoÊç (mm) 600 610 125 90 90

SzerokoÊç (mm) 600 610 900 300 600

G∏´bokoÊç (mm) 510 510 510 510 510

GruboÊç szyby 8

Wymiary otworu w blacie

WysokoÊç (mm) (W) 582 580 880 280 560

SzerokoÊç (mm) (S) 492 492 490 490 480

G∏´bokoÊç (mm) 44 70 70 40 40

Palniki

Palnik gazowy potrójna 
korona 3,8 kW

1

Palnik gazowy potrójna 
korona 3,5 kW

1

Palnik gazowy du˝y 
3 kW

1 1 1 1 1

Palnik gazowy Êredni 
1,75 kW

2 2 1 1

Palnik gazowy
pomocniczy 1 kW

1 1 1 1 1

Zasilanie

Napi´cie znamionowe 
(W) dla 230 V

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Napi´cie znamionowe 
(V)

220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Cz´stotliwoÊç (Hz) 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Gaz

Maksymalna moc kW 7,5 7,5 9,25 4 9,55

Tabela danych technicznych
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Palnik Du˝y Âredni Ma∏y

Moc nominalna kW mbar 3 1.75 1

Zu˝ycie gazu* G-20 (Nm3/h) 20 0.29 0.17 0.10

G-30 (Kg/h) 37 0.22 0.13 0.07

G-27 (Nm3/h) 20 0.34 0.20 0.11

Moc w pozycji minimum kW 0.77 0.47 0.33

EfektywnoÊç % >52 >52 -

*Consumption over Gross Calorific Value (HS)

Tabela 3

Palnik Il2ELsLw3B/P

Tabela 2
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Obs∏uga p∏yt gazowych

Szczególne wymagania przed 
pierwszym uruchomieniem

Przed pod∏àczeniem p∏yty grzewczej do 
przewodów, nale˝y sprawdziç czy napi´cie 
oraz cz´stotliwoÊç przewodów pasuje do 
danych, które przedstawione sà na tablicz-
ce znamionowej umiejscowionej na dole 
oraz w do∏àczonych danych technicznych, 
które powinny byç przechowywane razem 
z niniejszà instrukcjà obs∏ugi. Pami´taj, ˝e 
mo˝e byç konieczne zdj´cie ochronnej po-
krywy plastykowej przytwierdzonej do p∏yty 
grzewczej.

 Urzàdzenie nie zosta∏o zaprojekto-
wane do u˝ytku przez osoby (w∏àcznie
z dzieçmi) z ograniczonymi zdolnoÊciami 
fizycznymi, umys∏owymi lub sensoryczny-
mi. Nie powinno byç równie˝ u˝ytkowane 
przez osoby, które nie majà doÊwiadczenia
w obs∏udze urzàdzenia lub go nie znajà,
chyba, ˝e pod kontrolà osoby odpowia-
dajàcej za ich bezpieczeƒstwo.

 Dzieciom nie powinno si´ pozwalaç 
na zabaw´ z urzàdzeniem.

Zapalanie palników

*  Upewniç si´, ˝e pokr´t∏a sà ustawione
poprawnie.
*  W∏àczyç gaz w przewodach lub odkr´ciç 
kurek butli.
*  Wcisnàç kontrolk´ palnika
*  Trzymajàc wciÊni´tà kontrolk´ palni-
ka przekr´caç a˝ zapali si´ gaz. Trzymaç 
kontrolk´ wciÊni´tà od 5 do 10 sekund aby 
termoogniwo mog∏o zaczàç dzia∏aç.
*  Ustawiç kontrolk´ do wymaganej po-
zycji.

Na panelu kontrolek obszary (A) sà zazna-
czone w celu pokazania kontrolki dla 
ka˝dego palnika.

Zap∏on (ceramiczny i elektrodowy) powi-
nien byç regularnie i dok∏adnie czyszczony 

 Wskaênik przyporzàdkowanego palnika
 Po∏o˝enie wy∏àczone „0”
 Ustawienie maksymalne
 Ustawienie minimalne

 Wskaênik przyporzàdkowanego palnika
 Po∏o˝enie wy∏àczone „0”
 Ustawienie maksymalne
 Ustawienie minimalne

Rys. 8

Rys. 9

CG LUX-60 4G AI AL - VR 90 4G

ES/60.2 4G AI AL:
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aby zapobiec problemom z zap∏onem.

Nale˝y te˝ sprawdzaç, czy wpusty w palni-
kach nie zosta∏y zablokowane.

Nale˝y u˝ywaç patelni o p∏askim dnie oraz 
sprawdzaç czy sà umieszczone prostopad-
le do kratki, tak, aby podczas gotowania 
jedzenie nie wylewa∏o si´ (nie u˝ywaç pa-
telni z wkl´s∏ym lub wypuk∏ym dnem).

Na ka˝dym palniku mogà byç u˝ywane pa-
telnie o minimalnej Êrednicy 140 mm. Je˝eli 
ma byç u˝yta patelnia o Êrednicy 120 mm 
lub mniejsza, powinna byç ona umieszczo-
na na palniku pomocniczym.

Uwaga:

 Podczas korzystania z palników nie 
nale˝y pozostawiaç kuchni bez nadzo-
ru i nale˝y zwróciç uwag´, aby w pobli˝u 
urzàdzenia nie przebywa∏y dzieci.

 Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa zale-

ca si´ bezwzgl´dnie stosowaç do instruk-
cji i wymagañ dostawcy gazu i wy∏àczaç 
g∏ówny zawór gazu, gdy nie u˝ywamy 
p∏yty.

 Gdy wyczujemy ulatnianie si´ gazu, 
nale˝y natychmiast odciàç dop∏yw gazu 
i wywietrzyç pomieszczenie. Nast´pnie in-
stalacja gazowa i p∏yta musi zostaç spraw-
dzona przez uprawnionà osob´.

 Próba zapalenia gazu nie mo˝e 
trwaç d∏u˝ej ni˝ 15 sekund. Je˝li po tym cza-
sie p∏omieƒ nie zapali si´, nale˝y wstrzymaç 
prób´, wywietrzyç pomieszczenie i/lub 
poczekaç ok. 1 min. zanim ponownie spró-
bujemy zapaliç p∏omieƒ.

 W przypadku, gdy p∏omieƒ niespo-
dziewanie si´ zwi´kszy, nale˝y wy∏àczyç 
palnik i nie zapalaç p∏omienia przez przy-
najmniej 1 minut´.

System zabezpieczenia 
przeciwwyp∏ywowego

W palnikach z zabezpieczeniem 
przeciwwyp∏ywowym (modele z ozna-
czeniem AL) zawór gazu sk∏ada si´
z nast´pujàcych elementów:

- zawór
- termoelement zaworu przy palniku
- po∏àczenie termoelement-zawór

Termoelement przesy∏a elektryczny sygna∏ 
do zaworu, za pomocà którego stwier-
dzona zostaje obecnoÊç bàdê te˝ brak 
p∏omienia w palniku. Po zapaleniu palni-
ka nale˝y przytrzymaç wciÊni´ty guzik lub 
pokr´t∏o sterujàce przez 5 do 10 sekund, 
a˝ termoelement rozgrzeje si´ i przeka˝e 

 Wskaênik „Palnik w∏àczony”
 Pozycja pokr´t∏a, kiedy nie jest w u˝ytku
 Maksymalne ustawienie gazu
 Minimalne ustawienie gazu Rys. 10

EM/30 2G AI AL - EM/60 4G AI AL TR:
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sygna∏ do zaworu. Po zgaÊni´ciu palnika 
termoelement stwierdzi brak p∏omienia
i zawór odetnie dop∏yw gazu.

Wskazówki i zalecenia

*  Przy u˝ywaniu naczyƒ takich jak: brytfan-
ny, naczynia ceramiczne lub odbijajàce 
ciep∏o w dó∏, wymagane jest u˝ycie 
nak∏adki na ruszt (rys. 12). W przeciwnym 
razie p∏yta kuchenna albo palniki mogà 
zostaç uszkodzone przez przegrzanie.
*  Nak∏adka na ruszt powinna byç równie˝ 
u˝yta, gdy do gotowania b´dà u˝ywane 
naczynia o ma∏ej Êrednicy, albo gdy b´dzie 
potrzebna tylko nieznaczna iloÊç ciep∏a np. 
do powolnego podgrzewania lub  utrzymy-
wania ciep∏a potraw. Ich u˝ycie oznacza 
zmniejszenie wydajnoÊci cieplnej palnika.
*  W przypadku stwierdzenia uszkodzeƒ 
p∏yty nale˝y natychmiast ustawiç pokr´t∏a 
sterujàce na pozycj´ „zero”, od∏àczyç 
dop∏yw gazu i od∏àczyç urzàdzenie z sie-

ci elektrycznej. Prosimy skontaktowaç si´ 
wówczas niezw∏ocznie z punktem serwiso-
wym.
*  Nie u˝ywaç powierzchni p∏yty do odsta-
wiania naczyƒ.
*  Nie k∏aÊç folii aluminiowych ani folii z two-
rzyw sztucznych na p∏yt´ kuchennà.

Propozycje wydajnego
u˝ytkowania palników

*  Nie u˝ywaç na najwi´kszych palnikach 
naczyƒ o ma∏ej Êrednicy (rys. 13), w przeciw-
nym razie cz´Êç p∏omienia b´dzie pali∏a si´ 
poza naczyniem i tym samym efektywnoÊç 
grzania b´dzie znacznie zmniejszona.
*  Nie zapalaç palników, gdy nie ma na 
nich ˝adnego naczynia. W ten sposób unik-

 Termoelement
 Po∏àczenie termoelement-zawór
 Przewód zapalacza
 Zapalacz
 Cz´Êç ceramiczna
 Elektroda
 Zawór

Rys. 11

 Brytfanna, naczynia ceramiczne albo
 naczynia z silnà emisjà ciep∏a od do∏u

 Nak∏adka na ruszt

Rys. 12

Rys. 13DOBRZE

Z¸E
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nie si´ niepotrzebnego zu˝ycia gazu i prze-
grzania rusztu.
*  Przy zapalonych palnikach zwróciç 
uwag´, czy nie sà one wystawione 
na dzia∏anie silnych pràdów powie-
trza. Powodowaç to mo˝e zmniejszenie 
wydajnoÊci grzania, a tak˝e zgaÊni´cie 
p∏omienia, co przy ulatniajàcym si´ gazie 
mo˝e doprowadziç do niebezpiecznych 
wypadków. Dotyczy to szczególnie palni-
ków, które pracujà na minimalnej mocy.
*  JeÊli na naczyniach na skutek dzia∏ania 
p∏omienia tworzy si´ sadza, albo p∏omienie 
palà si´ ̋ ó∏tym p∏omieniem nale˝y dany pal-
nik oczyÊciç. JeÊli dzieje si´ to nadal, nale˝y 
skontaktowaç si´ z obs∏ugà serwisowà, aby 
ustawiç doprowadzenia powietrza do dy-
szy albo oczyÊciç instalacj´ gazowà.
*  Nigdy nie u˝ywaç na p∏ycie kuchennej 
pustych naczyƒ. Nagromadzone na dnie 
naczynia ciep∏o mo˝e doprowadziç do 
uszkodzenia p∏yty lub palników.
*  Naczynia u˝ywane w trakcie gotowa-
nia nie mogà wystawaç poza zewn´trzne 
kraw´dzie p∏yty kuchennej, aby uniknàç 
uszkodzenia blatu kuchennego, w który 
wbudowana jest p∏yta.

Konserwacja

˚adna cz´Êç tego urzàdzenia nie wymaga 
regularnego smarowania, za wyjàtkiem 
sto˝ka zaworów gazowych, które nale˝y 
nat∏uÊciç po ewentualnie koniecznym 
czyszczeniu.

Po demonta˝u zaworów gazowych nale˝y 
zawsze wymieniç uszczelk´ pomi´dzy kur-
kami a przewodem rozprowadzania gazu.
Palniki funkcjonujà prawid∏owo, gdy 
p∏omieƒ pali si´ stabilnie i ma zielonkawo-
-niebieski kolor. Je˝eli koƒcówka p∏omienia 

staje si´ ˝ó∏ta, nale˝y palnik wyczyÊciç. 
Je˝eli problem ten wyst´puje nadal nale˝y 
skontaktowaç si´ z obs∏ugà serwisowà.

Gwarancj´ szczelnoÊci instalacji gazowej 
i bezawaryjnego dzia∏ania palników jest 
niezb´dna kontrola p∏yty kuchennej przez 
osoby uprawnione do napraw urzàdzeƒ 
gazowych co najmniej raz na cztery lata.

Uwaga!

 Wszystkie zmiany albo regulacje, któ-
re b´dà wymagane przy tym urzàdzeniu 
nale˝y zlecaç wy∏àcznie uprawnionym do 
tego osobom.

Czyszczenie i piel´gnacja

Aby zachowaç p∏yt´ kuchennà zawsze 
w dobrym stanie, nale˝y jà ka˝dorazowo 
czyÊciç, gdy b´dzie ju˝ zimna, odpowied-
nimi Êrodkami.

Uwzgl´dniajàc stopieƒ zabrudzenia, pod-
czas czyszczenia powierzchni p∏yty kuchen-
nej nale˝y post´powaç w nast´pujàcy spo-
sób:

*  Przy lekkich i nie przywierajàcych za-
brudzeniach wystarczy czyÊciç wilgotnà 
Êciereczkà i ∏agodnym Êrodkiem myjàcym.
*  Plamy i resztki t∏uszczu nale˝y usuwaç 
Êrodkami do mycia szk∏a i/lub stali nie-
rdzewnej.
*  Przywierajàce przypalone zabrudzenia 
usuwa si´ przy pomocy skrobaka.
*  Roztopione elementy z tworzywa sztucz-
nego albo cukier, które dostanà si´ na p∏yt´ 
kuchennà nale˝y natychmiast usunàç skro-
bakiem.
*  Nie nale˝y u˝ywaç agresywnych i ̋ ràcych 
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Êrodków do czyszczenia, np. do czyszcze-
nia piekarników, dzia∏ajàcych odtleniajàco 
Êrodków do wywabiania plam oraz gàbek 
z ostrà powierzchnià do szorowania.
*  Nale˝y unikaç uderzeƒ ostro zakoƒ-
czonymi przedmiotami.
*  Nie nale˝y wylewaç zimnych cieczy na 
rozgrzanà p∏yt´ kuchennà lub palniki.
*  Nie wolno wchodziç na p∏yt´ kuchennà, 
ani si´ o nià opieraç.

Przy czyszczeniu i piel´gnacji pozosta∏ych 
cz´Êci nale˝y post´powaç w sposób 
nast´pujàcy:

*  Po ostygni´ciu wyczyÊciç ruszty mi´kkà 
gàbkà.
*  Palniki, a w szczególnoÊci szczeliny 
nale˝y czyÊciç w regularnych odst´pach. 

Namoczyç w wodzie z myd∏em a nast´pnie 
wyczyÊciç ostrà szczoteczkà.
*  Emaliowanych pokryw palników nie 
nale˝y czyÊciç, gdy sà goràce. ˚ràce pro-
dukty majà szkodliwe dzia∏anie, tak samo 
ocet, kawa, mleko, s∏ona woda oraz sok 
pomidorowy, gdy przez d∏u˝szy czas majà 
kontakt z powierzchnià emaliowanà.
*  PierÊcieƒ ze stali szlachetnej nale˝y czyÊciç 
wodà z myd∏em i mi´kkà Êciereczkà. Je˝eli 
stal jest nadal ˝ó∏tawa zalecamy u˝ycie 
soku z cytryny, octu, rozcieƒczonego roz-
tworu amoniaku albo innego Êrodka do 
czyszczenia, który zawiera te substancje. 
Po∏ysk otrzyma si´ poprzez delikatne pole-
rowanie powszechni dost´pnymi Êrodkami.
*  Pokr´t∏a sterujàce nale˝y czyÊciç wodà
z myd∏em i mi´kkà Êciereczkà.
*  Je˝eli podczas czyszczenia zostanà 
zdj´te palniki, nale˝y uwa˝aç, aby do 
gniazda dyszy nie dosta∏y si´ ˝adne p∏yny 
ani przedmioty.
*  Nie u˝ywaç do czyszczenia ˝adnych 
Êrodków, które atakujà aluminium np. soda, 
olej i in.
*  Przy sk∏adaniu palnika nale˝y ka˝do-
razowo sprawdziç, czy wszystkie cz´Êci 
zosta∏y dok∏adnie za∏o˝one. Nie dok∏adne, 
nieprawid∏owe z∏o˝enie mo˝e doprowadziç 
do przegrzania lub uszkodzenia p∏yty ku-
chennej.

Symbol  na produkcie lub na opa-
kowaniu oznacza, ˝e tego produktu 
nie wolno traktowaç tak, jak innych 
odpadów domowych. Nale˝y oddaç 
go do w∏aÊciwego punktu skupu su-
rowców wtórnych zajmujàcego si´ 
z∏omowanym sprz´tem elektrycznym 
i elektronicznym. W∏aÊciwa utylizacja
i z∏omowanie pomaga w eliminacji 

 Nak∏adka na ruszt
 Ruszt
 Pokrywa palnika
 Korona palnika
 Dysza
 Gniazdo dyszy

Rys. 14
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niekorzystnego wp∏ywu z∏omowanych 
produktów na Êrodowisko naturalne 
oraz zdrowie. Aby uzyskaç szczegó∏owe 
dane dotyczàce mo˝liwoÊci recyk-
lingu niniejszego urzàdzenia, nale˝y 
skontaktowaç si´ z lokalnym urz´dem 
miasta, s∏u˝bami oczyszczania miasta 
lub sklepem, w którym produkt zosta∏ 
zakupiony.
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Wa˝ne
 Nie u˝ywaç ma∏ych naczyƒ na najwi´kszych palnikach, 
poniewa˝ powoduje to strat´ stworzonego ciep∏a.

Nale˝y optymalnie dopasowaç naczynie do 
u˝ywanego palnika, aby maksymalnie wykorzystaç 
efektywnoÊç grzania.

Nie ustawiaç naczyƒ z boku palnika.
Naczynia zawsze nale˝y ustawiaç na Êrodku palnika.

Nie stawiaç naczyƒ z silnà emisjà ciep∏a do do∏u 
bezpoÊrednio na palniku.

Przy u˝yciu patelni albo garnków glinianych lub naczyƒ 
odbijajàcych ciep∏o nale˝y stosowaç nak∏adk´ na 
ruszt.

Nie stawiaç naczyƒ bezpoÊrednio na palnikach.
Naczynia stawiaç zawsze na ruszcie.

Nie manipulowaç przy p∏ycie kuchennej ̋ adnymi ostry-
mi przedmiotami i narz´dziami. 

Zaleca si´ po gotowaniu czyÊciç ruszty, gdy wystygnà.

Nie stawiaç na p∏ycie kuchennej nadmiernego ci´˝aru 
i nie uderzaç ci´˝kimi przedmiotami.
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Gdy urzàdzenie nie dzia∏a

Usterka Mo˝liwa przyczyna Usuni´cie usterki

Pole grzejne nie dzia∏a i nie Êwieci si´ lampka kontrolna

Przewód zasilajàcy nie 
jest pod∏àczony do sieci 

elektrycznej

Pod∏àczyç przewód do 
sieci elektrycznej

Po naciÊni´ciu przycisku zapalacza nie przeskakuje iskra

Brak napi´cia w gniazdku 
lektrycznym

Sprawdziç/naprawiç 
instalacj´ elektrycznà

Iskry przeskakujà, ale palnik nie zapala si´

Elektroda zapalacza i/lub 
palnik sà zanieczyszczone 
w miejscu, gdzie przeska-

kuje iskra

WyczyÊciç zewn´trznà 
cz´Êç elektrody zapalacza 

i palnik

Palniki gazu nie zapalajà si´

Nie dochodzi gaz do 
palnika instalacji gazowej, 

otworzyç g∏ówny zawór 
gazowy

Sprawdziç dro˝noÊç

Palnik zapala si´, jednak gaÊnie po zwolnieniu przycisku zapalacza

P∏omieƒ nie wyst´puje w 
obr´bie termoelementu

WyczyÊciç otwory palnika

Palnik gazowy brudzi naczynia

Zatkane otwory palnika
Dysza albo rozdzielacz 

zanieczyszczone

WyczyÊciç otwory palnika. 
WyczyÊciç gniazdo dyszy 
i dysze. Nie u˝ywaç przy 
tym ˝adnych przedmio-
tów, które uszkodzi∏yby 
te cz´Êci, albo mog∏yby 
zmieniç Êrednic´ otworu 

wylotu gazu

Prosz´ przeprowadziç nast´pujàce czynnoÊci, zanim powiadomià Paƒstwo obs∏ug´ 
serwisowà:
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