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1.ELŐSZÓ
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a salgótarjáni SVT-Wamsler Háztartástechnikai RT.
több mint 100 éves gyártási tapasztalattal előállított európai színvonalú termékét vásárolta.
Cégünk rendelkezik az ISO 9001/2001 nemzetközi tanúsítással. A termékek gyártása is a
szabványnak megfelelően történik.
A tűzhelyek magyar szakmunkával, német alapossággal, kiváló minőségben készülnek.
A VESTA tűzhelycsalád tagjai 3 vagy 4 főzőégővel, gáz- vagy elektromos sütővel
készülnek.
A standard fehér típusok (3S, 3T, 3P, 4S, 4T, 4P, 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ, Komfort L)
folyamatosan kaphatók, a barna, kék, rozsdamentes lemezburkolatú tűzhelyek külön
megrendelésre.
A gázégők termoelektromos égésbiztosításúak, energiatakarékosak, környezetkímélők,
megfelelnek az európai szabványnak is. Minden VESTA tűzhelyre 1 év garanciát vállalunk,
és 8 évig biztosítjuk az alkatrészellátást. A garanciális és garancián túli javításokra
országos márkaszerviz hálózattal rendelkezünk, mely címlistáját a tűzhelyben megtalálják.
A tűzhely biztonságos és gazdaságos használata érdekében javasoljuk útmutatónk
átolvasását a készülék használatbavétele előtt, kérjük fogadja el és tartsa be tanácsainkat!
A tűzhely fő jellemzői:
- A tűzhely két oldallapja rozsdamentes, vagy hőálló festékkel ellátott acéllemez (típustól
függően). Amennyiben az oldallapon műanyag fólia található, azt üzembehelyezés előtt
távolítsa el!
- A készüléket a gyárban földgázzal történő használatra szabályoztuk be.( H gáz, 25 mbar)
Ezt a csomagolódobozon és a tűzhely hátlapján feltüntettük.
- A tűzhely üzemmódja fúvókacserével átállítható PB-gázra. Az Ön biztonsága érdekében
javasoljuk, hogy az átállítást szakemberrel végeztesse el!
- A főzőégők termoelektromos égésbiztosításúak. Ha a láng bármely okból elalszik például kifut az étel - a gázcsap néhány másodpercen belül elzárja a gáz áramlásának útját.
- A VESTA 3PBZ, 4PBZ, Komfort L tűzhelyek elektromos gyújtásúak, az égők begyújtása a
szerelvényfalon található kapcsolóval történik.
- A VESTA 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ, Komfort L tűzhelyek sütővilágítással rendelkeznek, a
világítás bekapcsolása szintén a szerelvényfalon található kapcsolóval történik.
- A Komfort L típusnak 4 elektromos gyújtású gáz főzőégője és elektromos sütője van.
Minden sütőben világítás és grillfűtés is van.
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2.MŰSZAKI ADATOK

JELLEMZŐK
Főzőégők
3
3
4
4
3
3
száma
Sütővilágítás
x
x
25W
Sütőajtó ablak
x
x
nélkül (lemez)
Sütőajtó
x
x
x
x
üveglapos *
Tárolórész
x
x
x
x
Dísztető *
x
x
x
x
x
x
Elektromos
x
gázgyújtás
Zajkibocsátás
TARTOZÉKOK
Tepsi *
x
x
x
x
x
x
Sütőrács *
x
x
x
x
x
x
Sütőlap *
Grillrács *
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS
230V;50 Hz;
x
x
3A
230V;50 Hz;
10A
ELEKTROMOS FOGYASZTÓK TELJESÍTMÉNYE (W)
Alsófűtőtest
Felsőfűtőtest
Grillfűtőtest
Körfűtőtest
Ventilátor
Sütővilágítás
25
25
Jelzőlámpa
Névleges
8,45-8,90
10,10-10,65
8,45-8,90
hőterh. [kW]
Megfelelőségi
jelölés
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25
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10,10-10,65

CE 1009

Az adatok tájékoztató jellegűek!
Társaságunk a műszaki változtatás jogát fenntartja, amennyiben ezek a műszaki
színvonalat emelik, vagy a minőséget javítják.
A *-al jelölt alkatrészek, egységek, tartozékok külön-külön is megrendelhetők.
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1100
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2000
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3.A TŰZHELYEK FELÉPÍTÉSE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Főzőrácsok
Kiségő (A)
Normálégő (B)
Mokkaégő (H)
Tárolórész vagy
díszburkolat
Sütőajtó
Szerelvényfal
Fedlap
Dísztető

3.1 A szerelvényfal kezelőgombjai

Gáztűzhelyek:
3S, 3T, 3P,
4S, 4T, 4P,
4PB, 4PBZ,

Gáz-elektromos
kombinált tűzhelyek:
KOMFORT L

1-4 Főzőégők kezelőgombjai
5-6 Sütő kezelőgombjai

7 Elektromos gyújtás kapcsolója (BZ tipusoknál)
8 Sütővilágítás kapcsolója (B, BZ típusoknál)
9 Jelzőlámpa
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4. A TŰZHELYEK ELHELYEZÉSE, CSATLAKOZTATÁSA
4.1 A tűzhelyek elhelyezése

- A tűzhelyet lehetőleg jól szellőztethető,
huzatmentes helyiségben, vízszintesen,
billegésmentesen helyezze el és használja.
Az állítható lábbal kiküszöbölhetők a padozat
esetleges egyenetlenségei, könnyű a
vízszintbeállítás.
Elhelyezhető bútorok közé is:
1. hőszigetelő anyag alkalmazásával 2-3 cm
távolság megtartásával, ügyelve arra, hogy a
készülék szélességén túlnyúló edény ne
égesse meg a munkalapot.
2. hőszigetelő anyag alkalmazása nélkül
10 cm távolság megtartásával.
- Ügyeljen rá, hogy a tűzhely gázégői fölött
65 cm-en belül éghető anyag ne legyen.
4.2 Csatlakozás földgáz hálózatra
- Új gázvezetékre a VESTA tűzhelyeket a bal oldalt hátul található 1/2 "-os csatlakozón
keresztül csak a gázszolgáltató engedélyével rendelkező szakember kötheti rá. Régi
vezetékre a címjegyzékben feltüntetett, az SVT-Wamsler Háztartástechnikai RT.
bizonyítványával rendelkező szakemberek is ráköthetik, akik a beüzemelés tényét közlik a
gázszolgáltatóval.
- A gázhálózatra csatlakozást a hatóság által engedélyezett, hajlékony (flexibilis) tömlővel
javasoljuk. Ennek használata kiküszöböli a tűzhely esetleges billegését, megkönnyíti a
készülék mozgatását takarításkor, javításkor. A flexibilis tömlő szaküzletekben,
mintaboltjainkban megvásárolható.
4.3 Csatlakozás PB palackhoz

A gyárban földgázra beszabályozott tűzhelyeket
hátsó gázcsatlakozású csonkkal szerelték fel. A
gázpalackhoz csatlakozást tömlővég (1), Ø10
mm-es gázálló gumitömlő (2) és nyomáscsökkentő közbeiktatása teszi lehetővé. A
nyomáscsökkentőt az egységcsomagjában lévő
tájékoztató szerint kell felszerelni.
A tömlővég és a nyomáscsökkentő szaküzletekben és mintaboltjainkban megvásárolhatóak.
A PB gázra átállítást a 7.1 fejezet szerint kell
elvégezni.

- Ha működés közben bármi rendellenességet észlel, a palackot azonnal zárja el!
Forduljon az ön lakóhelyéhez legközelebbi márkaszervizünkhöz!
- A palackhoz történő első csatlakozást, a tűzhely felülvizsgálatát, az esetleges
utánszabályozást bízza szakemberre, az általunk adott szervizcímjegyzék alapján az ön
lakóhelyéhez legközelebbi szerelőre.
- Üzembehelyezéskor és palackcserekor ellenőrizni kell a gáztömörséget a nyomáscsökkentő tájékoztatója szerint. Ügyeljen a nyomáscsökkentő csavarjában lévő tömítőgyűrű épségére!
- A gázpalack és a tűzhely között legalább 30 cm távolság legyen!
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4.4 Csatlakozás elektromos hálózatra
- A VESTA 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ tűzhelyek hálózati csatlakoztatása:
a csatlakozó kábel villásdugóját ~230 V, 3A áramerősségű védőföldeléssel ellátott
dugaszolóaljazatba csatlakoztassuk.
- A VESTA KOMFORT tűzhelyek hálózati csatlakozása:
a csatlakozó kábel villásdugóját ~230 V, 10A áramerősségű védőföldeléssel ellátott
dugaszolóaljzatba csatlakoztassuk.
A készüléket I. érintésvédelmi osztályú, védőföldeléssel kell ellátni az MSZ 172/1 szerint.
Tűz elleni védelem szempontjából "X" tipusú.
5. A TŰZHELY HASZNÁLATA
5.1 Kezelőgombok
A kezelőgombokon jól látható a hozzátartozó égőre utaló jelölés.

Nagyláng (névleges): ebben az állásban az égő a legnagyobb teljesítménnyel üzemel.
Kisláng (takarék): ebben az állásban az égő a legkisebb teljesítménnyel üzemel.
Zárt állás: ebben az állásban a csap zárva van.
5.2 A főzőégők meggyújtása
A főzőégők meggyújtása előtt győződjön meg róla, hogy az égőfedelek és a főzőrácsok a
helyükön vannak-e.
- Ha zárva van, nyissa ki a csővezetékbe épített elzáró szerelvényt, PB gázpalack
használata esetén a palack szelepét!
- Forgassa el balra negyed fordulattal a kiválasztott égőnek megfelelő gombot, hogy a
nagyláng jelölés kerüljön felülre (ekkor a gáz nem áramlik)!
- Nyomja be a forgatógombot (megkezdődik a gáz áramlása), gyújtsa meg az égőt
gyújtóeszközzel, vagy a BZ és Komfort típusoknál a gyújtáskapcsoló benyomásával, míg
az égő begyullad. Tartsa benyomva a gázcsap gombját 10-15 másodpercig, amíg a
hőelem bemelegszik és biztosítja a gáz áramlását!
- A főzőégők kezelőgombjai nem forgathatóak körbe, csak a zárt állás és a kisláng között
állíthatóak ! A lángkép a nagyláng és kisláng között fokozatmentesen szabályozható, a
gomb elforgatásával.
- Az égés akkor megfelelő, ha a láng kékes színű, - külső széle sötétkék, belseje
halványkék - hangosabb sercegés nélkül, egyenletesen ég.
- Főzéskor az edény méretének megfelelő teljesítményű égőt válassza ki. Ellenőrizze, hogy
a láng nem ér-e túl az edény szélén. Ha igen, válasszon kisebb teljesítményű égőt, ezzel
gázt takaríthat meg.
- Nagyláng használata általában csak a főzés kezdetén indokolt. A főzési hőmérséklet
elérésekor állítsa az égőt takarékra. Ehhez a kezelőgombot balra ütközésig kell elforgatni.
Így kb. 70 %-os a teljesítménycsökkenés, ezáltal szintén energiát takarít meg.
- Az edények aljának egyenletes melegítése céljából különböző méretű öntvény
lángelosztókat ajánlunk. Ezek a kereskedelemben és mintaboltjainkban
megvásárolhatók.
- Főzéskor javasolt az edény méretének megfelelő fedő használata, ezzel 40-50 %
energia takarítható meg.
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5.3 Sütés gázsütőben (gáztűzhely)
A sütő begyújtása:
- Forgassa el a sütő kezelőgombját a 8-as jelzésre (ekkor a gáz még nem áramlik)!
- Nyomja be a kezelőgombot (a gáz áramlani kezd)! Az égő gyújtóeszközt -gyufát , gyújtót tegye a gyújtócsőhöz (4.ábra), ha a gáz meggyulladt, még 10-15 másodpercig tartsa
benyomva a gombot, majd engedje el. A BZ-s és Komfort típusoknál a gyújtáskapcsoló
benyomásával gyújtsa meg a gázt. Ha a begyújtás sikertelen, ismételje meg. Főleg PB
palack cseréje után előfordulhat, hogy a sütő égőjébe levegő kerül, ezért nehezebben
gyullad be.

Sütési tanácsok:
- A különböző ételek sütési idejét, a tepsi helyét a sütőben, a fokozat beállítását saját
tapasztalata alapján a legjobb megválasztani, mert összefüggnek a gáz minőségével, az
étel mennyiségével és minőségével is.
- Húsfélék sütésénél a tepsit a sütő alsó felébe helyezze el (5.ábra,1-2 szint) ! A sütő
előfűtése nem feltétlenül szükséges.
- Tésztafélékhez a 8-as jelzésen melegítse elő a sütőt kb. 10-15 percig. A tepsit a sütő
felső részébe helyezze el (5.ábra,3-4 szint), majd 1-2 jelzés valamelyikén süsse az
egyszerű tésztaféléket, 3-as jelzésen az összetett süteményeket.
- A sütőégő kezelőgombja nem forgatható körbe, csak a zárt állás és az 1-es jelzés között
állítható! A gombon lévő számokhoz
± 15 °C eltéréssel a következő hőmérsékletek
tartoznak:
1 - 160 °C
5 - 240 °C
°
2 - 180 C
6 - 260 °C
3 - 200 °C
7 - 280 °C
°
4 - 220 C
8 - 300 °C
Sütéskor a tűzhely egyes elemei - főleg a sütőajtó üvege ( 3P, 4P, 3PB, 3PBZ, 4PB, 4PBZ,
KOMFORT) erősen melegszenek. Legyenek óvatosak!
A ráfröccsenő víz a felmelegedett sütőajtó üvegét széttörheti, az üvegtöréseket nem
fogadjuk el garanciális esetnek!
Felhívjuk figyelmét arra, hogy több főzőégő és a sütő együttes használata sok levegő
elhasználásával jár. Ezért ilyen esetben a helyiséget gyakrabban kell szellőztetni.
A gáztűzhelyet fűtésre használni szabálytalan és balesetveszélyes!
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5.4 Sütés elektromos sütőben (gáz-elektromos kombinált tűzhely)
A multifunkciós sütőnél a sütési mód kiválasztását és a sütő hőmérsékletének beállítását két
külön kapcsológombbal kell elvégezni.
A kapcsolók és a jelzőlámpa elhelyezkedését a szerelvényfalon az alábbi ábra szemlélteti:

1: Sütési üzemmód választó kapcsoló gombja
2: Hőmérséklet szabályzó kapcsoló gombja
3: Jelzőlámpa
A sütő üzemelése alatt a jelzőlámpa (3) világít.

Sütési üzemmód kiválasztása:
A sütési üzemmódot kiválasztó kapcsoló (2) a szerelvényfalon található. A kapcsoló
körbeforgatható, a funkciójelölő ponthoz történő forgatással választhatjuk ki a kívánt
üzemmódot.
A sütő üzemmód kapcsolóján az alábbi szimbólumok találhatók:

Sütési hőmérséklet beállítása
A sütő hőmérséklet szabályzó kapcsológombja (2) a szerelvényfalon található. A gomb nem
forgatható körbe, 00C és 2500C között fokozatmentesen állítható a sütési hőmérséklet.
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Sütés
Válassza ki az étel elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet, és állítsa be a hőmérséklet
szabályzó kapcsológombjával.
Ezután válassza ki az ételféleség elkészítéséhez megfelelő sütési üzem módját.
Sütési üzemmódok
Sütővilágítás
A kapcsoló ezen az állásában csak a sütőlámpa világít. Ekkor az ételek
leh sűtése, valamint a sütő tisztítása javasolt. A sütő használatakor a sütőlámpa
minmindig világít.

Alsó- felsőfűtés
Ebben az üzemmódban az alsó és felsőfűtőtest együttesen üzemel. Ekkor
egyszerre egy sütőlapnyi étel sütésére van lehetőség.
Ez a sütési mód alkalmas legjobban sovány húsdarabok, sajtos
sütemények, piskóták sütéséhez.
Alsófűtés
Ekkor csak az alsó fűtőtest üzemel. Ez a sütési mód alkalmas pizzák,
gyümölcstorták, ill. olyan ételféleséget, ahol a felső bevonatnak nem kell
nagyon lebarnulni.
Felsőfűtés
Ekkor csak a felső fűtőtest üzemel. Ilyenkor az étel tetejének barnítását,
vagy kelesztést lehet végezni.
Grillfűtés
A grillfűtőtest a sütőkamra felső részében helyezkedik el . A grill
intenzívebb hőt ad le, mint a felsőfűtés. Ez az intenzív hősugárzás a
húsokat ill. más ételeket kívülről szép barnára süti, míg a belső részük
nedvdús marad.
A grillfűtőtest működés közben automatikusan ki- bekapcsol, nem izzik
mindig vörösen.
Grillezéskor legyen óvatos, és az intenzív hőfejlődés miatt ne hagyja
felügyelet nélkül a tűzhelyet, és a gyerekeket tartsa távol attól.
Grillezés alatt a sütőajtót tartsa zárva!
Grillfűtés levegőkeveréssel
Ez az üzemmód egy új energiatakarékos megoldás, a grillfűtés mellett
üzemel a sütő hátára szerelt ventilátor, mely a sütőben a levegőt
megforgatja, és így egyenletesebb hőmérséklet eloszlást biztosít.
Különösen szárnyasok (pl. csirke, kacsa) és nagyobb húsdarabok (pl.
csülök) grillezésére alkalmas, akár egyidejűleg is.
Grillezés alatt a sütőajtót tartsa zárva!
Forrólevegő befúvás
Ebben az üzemmódban a sütő fűtését a sütő hátsó részére szerelt fűtőtest
biztosítja, melynek hőjét szintén a sütő hátsó részére szerelt ventilátor
forgatja meg. Ez a sütőben egyenletesen elosztja a hőmérsékletet és szép
barnára megsüti a húsféleségeket anélkül, hogy azt forgatni kelljen.
Lehetőség van egyszerre egy, kettő és három sütőlappal való sütemény
elkészítésére is, kivétel a kelt jellegű és piskóta tészták.
Hideglevegő befúvás
Ekkor csak a ventilátor működik (és a sütőlámpa világít), forgatja a levegőt
a sütőben. Igy lehet az étel egyenletes lehűtését és a sütő gyors
kiszellőztetését, ill. lehűtését elvégezni.
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Néhány sütési tanács
Alsó-felsőfűtésnél:
- A hőmérséklet szabályzó kapcsológombot forgassa a 200-as jelzéshez és kb. 15 percig
melegítse elő a sütőt, majd állítsa be a sütés hőfokát. Húsfélék sütéséhez az előmelegítés
nem feltétlenül szükséges.
- Az alsó bordákon (5.ábra,1-2 ) a húsféléket, a középsőkön (5.ábra,2-3 ) a tésztaféléket
süsse.
Az alsó és a felső fűtés külön kapcsolása a sütés minőségének javítására szolgál. Pl. ha a
tészta teteje kevésbé sült meg, a felső fűtés kapcsolásával további felső sütést biztosíthat,
anélkül, hogy a tészta alja tovább sülne.
Grillfűtésnél:
- A grillezést a felső bordákon (5.ábra,3-4 ) végezze.
- Grillezéskor a sütőajtót tartsa zárva.
Forrólevegő befúvás
0
- Ennél a sütési módnál válaszon 15-30 C-al kisebb hőmérsékletet, mint az alsófelsőfűtőtestekkel való sütésnél.
- Előmelegítés tapasztalatok szerint nem szükséges, kivéve azon süteményeknél, melyek
megsütéséhez kevesebb, mint 30 perc kell.
- Forrólevegő befúvatás esetén lehetőség van egyszerre több sütőlappal való sütemény
sütésére is.
Ha egy vagy két sütőlappal süt, akkor az ételt helyezze a középső bordákra (5.ábra,2-3 ).
Három sütőlappal történő sütéskor az ételt a 2-3-4 bordákra helyezze.
Húsfélék sütését a középső bordán végezze (2-3).
Az étel sütése végén javasoljuk, hogy kapcsolja ki a fűtőtesteket, és a sütést a sütő
maradékhőjével fejezze be, mert így is energiát takaríthat meg.
Figyelem!
A sütő felső részében egy kombinált fűtőtest
helyezkedik el, mely két fűtőszálból áll.
A külső a felső fűtés, a belső a grillfűtés.
Legyen óvatos, mert a sütő üzemelése
közben a fűtőszálak forrók, könnyen égési
sérülést okozhatnak!
A sütés megkezdését követően a sütőajtó üveg bepárásodhat, de ez 15-20 perc múlva
megszűnik és nem befolyásolja a sütés minőségét.
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6.KARBANTARTÁS
6.1 Karbantartási tanácsok
- A tűzhelyet lehetőleg minden használat után tisztítsa! A zománcozott, lakkozott,
rozsdamentes és üveg elemeket meleg vízzel, karcmentes tisztítószerrel mossa le, majd
puha textillel törölje át.

- A
főzőégők
tisztítását
hideg
állapotban végezze, a B, BZ és Komfort
típusoknál áramtalanított állapotban .
Használjon kefét, majd törölje szárazra.
Különösen ügyeljen arra, hogy az égőfej
hornyokban
víz,
szennyeződés
ne
maradjon. Tilos súrolószerek használata.
Az égőfejek és égőfedelek levehetőek, de
égőnként
nem
megcserélhetők.
Visszatételnél
ügyeljen
a
pontos
illeszkedésre !
- A hőelem az égőház mellett helyezkedik
el. Ügyeljen rá, hogy ne hajlítsa el.
- A főzőrács kétrészes, mosogatógépben is tisztítható.
- A dísztető függőleges irányban könnyen kiemelhető és visszahelyezhető.
- A sütőt célszerű langyos állapotban tisztítani, mielőtt az ételmaradék rászárad.
- A Vesta típusú készülékek sütőjét, sütőajtaját, tepsijét könnyen tisztítható (KTZ)
zománccal vontuk be. A felületről az ételmaradék könnyen eltávolítható.
- A sütőajtó a tisztításnál az alábbi ábra szerint ki-, illetve visszaszerelhető, ezáltal is
megkönnyítve a tisztítást:
Kiszerelés

Visszaszerelés

1. Nyissa le a sütőajtót.
2. Ütközésig húzza fel a rögzítőfület.
3. Zárja a sütőajtót az akadópontig.
4. Emelje addig fölfelé, amíg a
csuklók kicsúsznak a csuklótartóból

1. Süllyessze a csuklókat a csuklótartóba.
2. Nyissa le a sütőajtót.
3. Ütközésig nyomja le a rögzítőfület
4. Csukja be az ajtót.

- Ha a sütőajtó nem megfelelően záródik, vagy az alsó éle nagyon kiáll, vegye ki, a csuklót
igazítsa meg az előzőek szerint.
- A lenyitott sütőajtó 5 kg-on feletti terhelése balesetveszélyes!
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- A sütőlámpa izzó cseréje
előtt a készülék hálózati
csatlakozóját ki kell húzni a
dugaszolóaljzatból! Az izzó
cseréjét az alábbi ábra
mutatja:

- A kezelőgombok tisztításkor a gázcsap tengelyéről eltávolíthatók. A gombokat lemezrugó
rögzíti a csaptengelyre. A gombok erőltetés nélkül húzhatók le ill. csúsztathatók fel.
Ügyeljenek arra, hogy a gombokat mindig a helyükre tegyék vissza. Tisztításkor ne
használjon súrolóport, mert károsíthatja a gomb felületét és jelzéseit.
- Bármilyen hiba esetén forduljon bizalommal lakóhelyéhez legközelebbi, a szervízhálózati
címlistában szereplő szervízhez.

7.SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERVIZEK RÉSZÉRE
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alább ismertetett átszerelést szakemberrel kell
elvégeztetni!
7.1 A tűzhely átállítása más gázfajtára
A tűzhelyet a gyárban földgázzal történő használatra állítottuk be. (H gáz, 25 mbar)
Más gázfajtára átállításkor a főző- ill.sütőégőfúvókák átszerelését, és a sütőégő primerlevegő állítását kell elvégezni. PB gázra átállításkor a csatlakoztatást a 4.3 fejezet szerint
kell végrehajtani.
Az Ön lakóhelyén lévő földgázfajta iránt a helyi gázszolgáltatónál érdeklődhet.
7.1.1 Főzőégő átállítása
Más gázfajtára átállításkor a főzőégőkön az alábbi műveleteket kell elvégezni:
az égőfedél és égőfej eltávolítása után a névleges fúvóka (1) cseréje az égőházban
a szerelvényfal levétele után a takarék fúvóka (2) cseréje a főzőcsapban
A fúvókaméreteket a 15.oldal táblázata tartalmazza.
1:névleges fúvóka az égőházban

2: takarék fúvóka a főzőcsapban
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Szerelési útmutató szervízek részére
7.1.2 Sütőégő átállítása
Más gázfajtára átállításkor a sütőégőn az alábbi műveleteket kell elvégezni:
a fiók ill. a díszburkolat eltávolítása után, a sütőajtó alatti kör alakú nyíláson keresztül a
sütőégő névleges fúvóka (3) cseréje
a szerelvényfal levétele után a sütőégő takarék fúvóka (4) cseréje a sütőtermosztátban
ha szükséges, primerlevegő-mennyiség állítása. A sütőégő primerlevegő-mennyiség
állítása a fiók ill. díszburkolat eltávolítása után, alulról lehetséges, az ábrán lévő X-érték
változtatásával (a keverőszár kifelé- ill.befelé csavarásával ). A javasolt X-értéket a
15.oldali táblázat tartalmazza, ezek azonban az alkalmazott gáz összetétele és a
nyomásviszonyok függvényében kissé módosulhatnak. A megfelelő lángkép, és így a
megfelelő
égés
a
primerlevegő-szabályzó
kismértékű
utánállításával,
„finomszabályozásával” biztosítható.

3: névleges fúvóka

4: takarék fúvóka a sütőtermosztátban

sütőégő primerlevegő-mennyiség állítása:
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Szerelési útmutató szervízek részére
7.2 Beállítási értékek
Normálégő(B)

Mokkaégő (H)

Sütőégő

Névl.

Tak.

Névl.

Tak.

Névl.

Tak.

Névl.

Tak.

Névleges
hőterhelés [kW]

1,8

0,55

2,9

0,6

0,95

0,4

3,2

1,05

Fúvókaátm.
[mm]

0,91

0,55

1,1

0,6

0,68

0,48

1,3

0,8

X-érték

-

[mm]

-

-

5,5

Gázfogyasztás
[l/h]

171

51

275

57

90

36

306

102

Névleges
hőterhelés [kW]

1,65

0,5

2,65

0,6

0,95

0,4

3,20

1,25

Fúvókaátm.
[mm]

0,94

0,6

1,21

0,65

0,72

0,55

1,45

0,9

PB gáz 29mbar

(Hs=49,47 MJ/kg)

3

Földgáz S 25mbar

(G25 Hs=32,49 MJ/m )

3

Földgáz H 25mbar

(G20 Hs=37,78 MJ/m )

Gáz
fajta

Kiségő (A)

X-érték

-

[mm]

-

-

5,5

Gázfogyasztás
[l/h]

182

53

298

67

107

42

339

142

Névleges
hőterhelés [kW]

1,75

0,48

2,85

0,6

1,0

0,38

3,3

1,05

Fúvókaátm.
[mm]

0,65

0,35

0,85

0,4

0,5

0,3

0,9

0,55

X-érték

-

[mm]
Gázfogyasztás
[g/h]

135

-

37

222

14

-

50

78

5,5

30

262

81

8. PÓTALKATRÉSZEK
Az ábrán a legfontosabb pótalkatrészek láthatóak. Ezek, ill. további pótalkatrészek is
megrendelhetők Vevőszolgálatunknál, mintaboltjainkban (címek, telefonszámok a hátsó
borítón), vagy az általunk adott címjegyzék alapján az Ön lakóhelyéhez legközelebbi
szervíznél.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dísztető üveglapos szerelt
Dísztető zománcos szerelt
Szerelvényfal 4 főzőhelyes gáztűzhely
Szerelvényfal 3 főzőhelyes gáztűzhely
Szerelvényfal 4 főzőhelyes kombinált tűzhely
Sütőajtó fogantyú
Sütőajtó ablak nélküli szerelt
Sütőajtó üveglapos szerelt
Díszburkolat vagy tárolórész burkolat
Fiók zománcos burkolattal szerelt
Tepsi
Sütőrács
Oldallap
Forgatógombok
Fedlap
Főzőrács

9.MÉRETTÁBLÁZAT

A *-gal jelzett értékek a magasság állításával változnak !
A fenti méretek csak tájékoztató jellegűek !
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10. KAPCSOLÁSI RAJZOK
Elektromos kapcsolás B tipus (3PB, 4PB)

Elektromos kapcsolás BZ tipus (3PBZ, 4PBZ)
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Elektromos kapcsolás Komfort tipus (Komfort L)

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére
vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv
értelmében.
A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a
lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az
önkormányzat által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben vagy az
elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőnél adható le. Az
elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé
teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet
és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a
készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős
energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási
készülékek szelektív gyűjtése és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a
terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés
mutatja.
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