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1 Alkotórészek
Rács -

Kezelőgomb -

Takarékos égőfej 0,90 / 1,00 kW

Normál égőfej 1,60 / 1,75 kW

Erős égőfej 2,80 / 3,00 kW

Miniwok többkoronás égő 3,30 / 3,50 kW

Wok többkoronás égő 3,80 / 4,00 kW

Dualwok többkoronás égő 4,60 / 5,00 kW

Főkapcsoló 2 -
1 A használati utasításban szereplő képek tájékoztató

jellegűek.
2 A készülék kivitelétől függően
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1 Componentă
Grătar -

Butonul de comandă -

Arzător economic 0,90 / 1,00 kW

Arzător normal 1,60 / 1,75 kW

Arzător puternic 2,80 / 3,00 kW

Arzător cu coroană multiplă
mini wok

3,30 / 3,50 kW

Arzător cu coroană multiplă
wok

3,80 / 4,00 kW

Arzător cu coroană multiplă
wok dual

4,60 / 5,00 kW

Comutator principal 2 -
1 Imaginile prezentate în aceste instrucţiuni sunt cu

scop orientativ.
2 În funcţie de dotările aparatului

1 Материал
Решётка -

Регулятор -

Экономичная газовая
горелка

0,90 / 1,00 кВт

Стандартная газовая
горелка

1,60 / 1,75 кВт

Газовая горелка
повышенной мощности

2,80 / 3,00 кВт

Горелка Miniwok с широким
охватом пламени

3,30 / 3,50 кВт

Горелка Wok с широким
охватом пламени

3,80 / 4,00 кВт

Горелка Dualwok с широким
охватом пламени

4,60 / 5,00 кВт

Главный выключатель 2 -
1 Приведенные в данном руководстве рисунки

являются ориентировочными.
2 В зависимости от комплектации

1 Komponent
Ruszt -

Pokrętło obsługi -

Palnik oszczędny 0,90 / 1,00 kW

Palnik zwykły 1,60 / 1,75 kW

Palnik o dużej mocy 2,80 / 3,00 kW

Palnik wielokoronowy Mini-
wok

3,30 / 3,50 kW

Palnik wielokoronowy Wok 3,80 / 4,00 kW

Palnik wielokoronowy Dual-
wok

4,60 / 5,00 kW

Włącznik główny 2 -
1 Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają

charakter orientacyjny.
2 Zależnie od wyposażenia urządzenia
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1 Biztonság
Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások
¡ Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
¡ Őrizze meg az útmutatót és a termékinfor-

mációkat a későbbi használat céljára, vagy
az újabb tulajdonos számára.

¡ Ha szállítás közben megsérült a készülék,
ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat
Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szak-
szerű beszerelés esetén garantált az üzembiz-
tonság. A szerelő felelős a felállítási helyen
való kifogástalan működésért.
A készüléket csak a következőkre használja:
¡ főzés céljára.
¡ működését felügyelve. A rövid főzési folya-

matokat mindig kövesse figyelemmel.
¡ a háztartásban és az otthoni környezetben.
¡ legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti

magasságig.
Ne használja a készüléket:
¡ vízi vagy egyéb járművön.
¡ helyiségfűtésként.
¡ külső jelzőórával vagy távvezérléssel törté-

nő kezeléssel.
¡ a szabadban

Kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot, amennyiben
más gázfajtára szeretne váltani.

1.3 A használók körének korlátozása
Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és
csökkent testi, érzékszervi vagy mentális ké-
pességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkező személyek is hasz-
nálhatják felügyelet mellett, vagy ha megtaní-
tották nekik a készülék biztonságos használa-
tát és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást
gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizáró-
lag felügyelet mellett végezhetik.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.4 Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS ‒ Robbanásveszély!
A gázszivárgás robbanást okozhat. VISELKE-
DÉS GÁZSZAG VAGY A GÁZKÉSZÜLÉK HI-
BÁJA ESETÉN
▶ Azonnal zárja el a gázellátást vagy a gázpa-

lack szelepét.
▶ Azonnal szüntesse meg a nyílt lángot és

oltsa el az égő cigarettát.
▶ A továbbiakban ne használja a villanykap-

csolót és a készülékek kapcsolóit.
▶ Ne húzza ki a hálózati csatlakozódugókat a

csatlakozóaljzatból.
▶ Ne használja az épületben található telefont

és mobilkészülékét.
▶ Nyissa ki az ablakot, és jól szellőztesse ki a

helyiséget.
▶ Hívja az ügyfélszolgálatot vagy a gázszol-

gáltató társaságot.
A gázszivárgás robbanást okozhat. A kisebb
mennyiségű gáz hosszabb idő során össze-
gyűlhet és begyulladhat.
▶ Ha a készüólék hosszabb ideje nincs hasz-

nálatban, zárja el a gázellátás biztonsági
szelepét.

A gázszivárgás robbanást okozhat. Ha a
cseppfolyós gáz palackja nem függőlegesen
áll, a cseppfolyós propán/bután a készülékbe
juthat. Ezáltal heves sugárláng csaphat fel az
égőfejeknél. Az alkatrészek megsérülhetnek
és idővel nem zárnak jól, ezáltal pedig ellen-
őrizetlenül gáz áramlik ki.
▶ A cseppfolyós gázt tartalmazó palackokat

mindig függőleges helyzetben használja.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Fulladásveszély!
Gázfőzőkészüléket használva hő és nedves-
ség képződik, valamint égéstermékek szaba-
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dulnak fel abban a helyiségben, ahol a készü-
lék található.
▶ Ügyeljen a konyha megfelelő szellőzésére,

különösen a gázfőzőkészülék üzeme során.
▶ A készülék intenzív és hosszan tartó hasz-

nálata esetén gondoskodjon kiegészítő
szellőzésről, hogy az égéstermékeket biz-
tonságosan a szabadba lehessen vezetni,
egy meglévő mechanikus szellőztető beren-
dezés esetén például állítson be nagyobb
teljesítményszintet, és ezzel egyidejűleg biz-
tosítsa a levegő cseréjét friss levegővel a
felállítási helyiségben.

▶ A kiegészítő szellőztető berendezés telepí-
tésével kapcsolatban forduljon szakember-
hez.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
Veszélyes lehet és tűzesetet okozhat, ha a fő-
zőlapot felügyelet nélkül hagyja, miközben
zsírral vagy olajjal főz.
▶ A forró olajat és zsírt soha ne hagyja fel-

ügyelet nélkül.
▶ Soha ne kísérelje meg a tüzet vízzel elolta-

ni, inkább kapcsolja ki a készüléket, majd a
lángokat pl. egy fedővel vagy oltókendővel
takarja le.

A készülék nagyon felforrósodik.
▶ Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főző-

lapra vagy annak közvetlen közelébe.
▶ Soha ne tároljon tárgyakat a főzőlapon.
A készülék forró.
▶ Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt

a főzőfelület alatti fiókokban.
▶ Ne helyezzen vagy ne használjon éghető

anyagokat, pl. dezodoros flakont vagy tisztí-
tószert a készülék alatt vagy annak közvet-
len közelében.

A főzőmező fedőlapjainak használata balese-
tet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhat-
nak vagy elpattanhatnak.
▶ Ne használja a főzőlapok fedőlapjait.
A gázégők működés közben nagy hőt termel-
nek, ha nincs rajtuk főzőedény. A föléjük sze-
relt páraelszívó károsodhat vagy kigyulladhat.
▶ Csak akkor üzemeltesse a gázégőket, ha

edényt helyezett rájuk.
A készülék nagyon forró,a textíliák és egyéb
tárgyak meggyulladhatnak.
▶ A textíliákat, pl. ruhadarabokat vagy füg-

gönyt, tartsa távol a nyílt lángtól.
▶ Soha ne nyúljon át a láng felett.

▶ Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, pl. mo-
sogatórongyot vagy újságpapírt a ksézülék-
re, a készülék mellé illetve a készülék mö-
gé.

A kiáramló gáz begyulladhat.
▶ Ha az égő 15 másodperc elteltével sem

gyullad be, fordítsa a kezelőgombot nulla
állásba, és nyissa ki a helyiség ajtaját vagy
ablakát. Az égő ismételt begyújtása előtt
várjon legalább egy percet.

▶ Ha a láng véletlenül kialszik üzem közben,
akkor forgassa a kezelőgombot nulla állás-
ba. Az égő ismételt begyújtása előtt várjon
legalább egy percet.

Az élelmiszerek lángra lobbanhatnak.
▶ Felügyelje a főzési folyamatot. Amennyiben

rövid a folyamat, az állandó felügyeletet igé-
nyel.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Égési sérülések
veszélye!
A berendezés hozzáférhető részei üzemelte-
tés közben felforrósodhatnak.
▶ A kis gyermekeket tartsa távol a készülék-

től.
A főzőlap védőrácsa balesetet okozhat.
▶ Soha ne használjon védőrácsot a főzőlap-

hoz.
Az üres főzőedény a bekapcsolt gázégőkön
felforrósodik.
▶ Ügyeljen rá, hogy a főzőedények soha ne

forrósodjanak fel.
A készülék üzem közben felforrósodik.
▶ Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés
veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek

javíthatják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótal-

katrészeket szabad használni.
▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke

megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése
érdekében csak a gyártó, a gyártó vevő-
szolgálata vagy egy hasonlóan képzett sze-
mély cserélheti ki.

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlako-
zóvezeték veszélyes.
▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
▶ Miközben a készüléket leválasztja az elekt-

romos hálózatról, soha ne a hálózati csatla-
kozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati
csatlakozóvezeték dugóját húzza.
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▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozó-
vezeték megsérült, azonnal húzza ki a háló-
zati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját,
vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben
lévő biztosítékot, és zárja el a gázbeveze-
tést.

▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → Oldal 13
A behatoló nedvesség áramütést okozhat.
▶ A készülék tisztításához ne használjon ma-

gasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
A forró készülékrészeknél az elektromos ké-
szülékek kábelszigetelése megolvadhat.
▶ Soha ne érintkezzen az elektromos készü-

lékekek csatlakozó kábele forró készülékré-
szekkel.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
A gép üzemzavara vagy sérülése illetve a
szakszerűtlen javításook veszélyesek lehet-
nek.
▶ Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket.
▶ Ha a készülék hibás, húzza ki a hálózati

csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a bizto-
sítékot a biztosítékszekrényben, zárja el a
gázellátást és hívja az ügyfélszolgálatot.

▶ A készülék javítását és a sérült gázvezeté-
kek cseréjét csak szakképzett személyek
végezhetik.

A nem illeszkedő edényméretek, a sérült illet-
ve hibásan elhelyezett edények súlyos sérülé-
seket okozhatnak.
▶ Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó utasí-

tásokat.
Az égő bekapcsolásakor a gyújtógyertyákon
szikrák képződnek.
▶ A gázkészülék begyújtásakor soha ne érint-

se meg a gyújtógyertyákat.
Ha egy kezelőgomb nem forgatható vagy la-
za, ne használja tovább.
▶ A kezelőgomb javításához vagy cseréjéhez

forduljon azonnal a vevőszolgálathoz.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Fulladásveszély!
A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejük-
re húzhatják vagy magukra tekerhetik, és
megfulladhatnak.
▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagoló-

anyagot.
▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a

csomagolóanyaggal.
A gyermekek az apró alkatrészeket belélegez-
hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tő-
lük.
▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatré-

szeket.
▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az

apró alkatrészekkel.

2  Dologi károk elkerülése
FIGYELEM!
A hőtorlasz károsíthatja az edényt.
▶ Soha ne fedje le a rozsdamentes acél főzőlapot, pl.

alufóliával vagy tűzhelyvédő fóliával.
▶ Csak az előírt tartozékokat használja.
A hő miatt károsodhatnak a szomszédos készülékek
vagy bútorok. Ha a készüléket hosszabb ideig üzemel-
tetik, hő és pára keletkezik.
▶ Nyisson ablakot, vagy kapcsoljon be egy kültérbe

vezető páraelszívót.
A hőtorlasz károsíthatja az edényt.
▶ Ne használjon két égőt vagy hőforrást egyetlen

edényhez.

▶ Ne használja hosszú időn át a grillserpenyőket,
agyagedényeket stb. teljes teljesítményen.

A hőtorlasz károsíthatja a kezelőelemeket.
▶ Ne használjon nagy edényt a kezelőgombok közelé-

ben lévő égőkön.
A kezelőgomb hibás pozíciója működési zavarokhoz
vezet.
▶ Ha a készülék ne üzemel, forgassa a kezelőgombot

mindig nulla állásba.
Az edény durva kezelése károsíthatja annak felületét.
▶ Óvatosan kezelje a főzőfelületen álló edényeket.
▶ Ne helyezzen nehéz tárgyakat a főzőfelületre.
A savas folyadékok, például a citromlé vagy az ecet ká-
rosíthatják a készülék felületét.
▶ Ne hagyjon savas folyadékot a főzőfelületen.
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3  Környezetvédelem és takarékosság
3.1 Energiamegtakarítás
Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke keve-
sebb energiát fogyaszt.
Az égőt az edény méretének megfelelően válasszuk
ki. Helyezze középre az edényt.
Tipp: Az edénygyártók sokszor az edény felső átmé-
rőjét adják meg. Ez gyakran nagyobb mint az alsó át-
mérő.
¡ A nem illeszkedó edények vagy a nem teljesen lefe-

dett főzőzónák sok eenrgiát fogyasztanak.
Az edényt fedje le egy megfelelő méretű fedővel.
¡ Fedél nélkül történő főzéskor a készüléknek sokkal

több energiára van szüksége.
A fedelet lehetőleg ritkán emelje meg.
¡ Ha a fedelet megemeli, sok energia távozik.

Használjon üvegfedőt.
¡ Az üvegfedő használatával anélkül is belelát az

edénybe, hogy meg kellene emelnie a fedelet.

Az élelmiszer-mennyiségnek megfelelő edényt hasz-
náljon.
¡ A kevés élelmiszert tartalmazó nagy edények felme-

legítéséhez több energia szükséges.
Kevés vízzel forraljon.
¡ Minél több víz van az edényben, annál több energia

szükséges a felmelegítéshez.
Időben váltson vissza alacsonyabb főzési fokozatra.
¡ Túl magas továbbfőzési fokozat esetén energiát pa-

zarol el.
A 66/2014 (EU) számú rendelet szerinti termékinformá-
ciót a mellékelt garanciajegyen és az interneten, a ké-
szülékét bemutató termékoldalon találja.

3.2 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása
A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és
újrahasznosíthatók.
▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ár-

talmatlanítsa.

4  Ismerkedés
4.1 Kezelőgomb
A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funk-
cióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.
A kezelőgombokkal a láng nagysága fokozatosan kü-
lönböző főzési fokozatokra állítható.

Kijelzés Jelentés
A kezelőgombhoz tartozó égő.
Égő ki.

 9 Az égő legmagasabb teljesítménye és
elektromos gyújtása.

1 Legkisebb teljesítmény.

Dualwok többkoronás égő
A Dualwok többkoronás égőnél a belső és külső lán-
gok egymástól függetlenül szabályozhatók.

Főzési
fokozat

Jelentés

 9 Belső és külső láng maximális teljesítmé-
nyen.

4 Külső láng minimális, belső láng maximá-
lis teljesítményen.

3 Belső láng maximális teljesítményen.
1 Belső láng minimális teljesítményen.
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4.2 Égő
Itt áttekintést talál az égő részeiről.

1
2

4
3

2
4

4
2

3

3

1

1

1 Égőfedél

2 Égőkehely

3 Thermoelem a láng felügyeletéhez

4 Gyújtógyertya

4.3 Rácsok
Helyesen helyezze fel a rácsokat.
Az edényt helyesen helyezze a rácsra. Az edényt soha
ne helyezze közvetlenül az égőre.
Mindig óvatosan vegye le a rácsokat. Egy rács eltolá-
sával a mellette lévő rácsokat is odébb tolhatja.
Tipp: Az edény mozgatása miatt a rácson maradt fém-
maradványok megfelelő tisztítással eltávolíthatók. 
→ "A rácsok tisztítása", Oldal 12

5  Tartozékok
Tartozékokat a vevőszolgálatnál, a szakkereskedések-
ben vagy az interneten vásárolhat. Kizárólag eredeti tar-
tozékokat használjon, mivel azok pontosan a készülé-
kéhez vannak szabva.
A tartozékok készülékspecifikusak. Vásárláskor mindig
pontosan adja meg készüléke azonosító számát (E-
Nr.). → Oldal 13

Katalógusunkból, az online shopban vagy a vevőszol-
gálatnál megtudhatja, hogy melyik tartozék áll rendelke-
zésre az Ön készülékéhez.
www.bosch-home.com

Tartozékok Leírás Használat
Wok kiegészítő rács ¡ Csak a Dualwok többkoronás égőn hasz-

nálja.
¡ Mindig ezt használja domború aljú edény-

nél.
¡ Javasolt a készülék élettartamának meg-

hosszabbításához.
Eszpresszófőző kiegészítő
feltét

¡ Csak a legkisebb teljesítményű égőn
használja.

¡ Csak 12-nél kisebb átmérőjű edényt hasz-
náljon.
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Tartozékok Leírás Használat
Simmer Cap ¡ A takarékos égőfej fölött rögzítse.

¡ Csak az égő legkisebb teljesítményével
használja.

¡ Az edényt a rácsra helyezze, soha ne köz-
vetlenül a Simmer Cap-re.

Simmer Plate ¡ Lassú tűzön történő főzéshez.
¡ A takarékos égőfejet vagy a normál égő-

fejet használja. Ha több normál égőfej áll
rendelkezésre, akkor lehetőleg a hátsó
vagy jobb első égőket használja.

¡ A kidomborodásokkal felfelé helyezze a
rácsra, soha ne közvetlenül az égőre.

6  A kezelés alapjai
6.1 A gázégő meggyújtása
A főzőfelület automatikus gyújtással rendelkezik.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
A kiáramló gáz begyulladhat.
▶ Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be,

fordítsa a kezelőgombot nulla állásba, és nyissa ki a
helyiség ajtaját vagy ablakát. Az égő ismételt be-
gyújtása előtt várjon legalább egy percet.

▶ Ha a láng véletlenül kialszik üzem közben, akkor for-
gassa a kezelőgombot nulla állásba. Az égő ismé-
telt begyújtása előtt várjon legalább egy percet.

FIGYELEM!
Ha a kezelőgombot közvetlenül a   és 1-es pozíció kö-
zött forgatja, hibás működés léphet fel.
▶ Ezért soha ne forgassa közvetlenül a   pozícióról az

1-es pozícióra vagy fordítva.

1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és
forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban
a legmagasabb fokozatig.
Tartsa lenyomva a kezelőgombot.

a Minden égőnél szikrák jönnek létre és a láng be-
gyullad.

2. Várjon néhány másodpercet és engedje el a kezelő-
gombot. 
→ "Biztonsági rendszer", Oldal 9

3. A kezelőgombot forgassa a kívánt fokozatra.
4. Ha a gyújtás nem sikerül, forgassa a kezelőgombot

a kikapcsolási pozícióra, majd ismételje meg a fenti
lépéseket. Ez alkalommal tartsa hosszabban (akár
10 másodpercig) benyomva a kezelőgombot.

Megjegyzés:
A készülék megfelelő működésének biztosítása
érdekében tartsa be a következő utasításokat:
¡ Az égőalkatrészek → Oldal 8 és a rács → Oldal 8 le-

gyenek helyesen behelyezve.
¡ Ne cserélje össze az égőfejek fedelét.
¡ Ügyeljen a legnagyobb tisztaságra. A gyújtógyertyá-

kat tisztítsa meg rendszeresen egy kis, nem fémes
kefével. Ügyeljen rá, hogy a gyújtógyertyákat ne érje
erős ütés.

¡ Az égő lyukainak és hornyainak tisztának kell lenni-
ük a megfelelő láng érdekében. 
→ "Az égő tisztítása", Oldal 11

6.2 Biztonsági rendszer
A biztonsági rendszer (hőelem) megszakítja a gázáram-
lást, ha az égők véletlenül kialszanak. Az égő meggyúj-
tásához aktiválnia kell a gázáramlást lehetővé tévő
rendszert.
1. Gyújtsa meg az égőt anélkül, hogy elengedné a ke-

zelőgombot.
a A láng létrejön.
2. Tartsa lenyomva a kezelőgombot további 4 másod-

percen át.

6.3 A gázégő meggyújtása kézzel
Áramkimaradás esetén kézzel is meggyújthatja az égőt.
1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és

forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban
a legmagasabb fokozatig.

2. Tartson egy öngyújtót vagy lángot (öngyújtó, gyufa
stb.) az égőhöz.

6.4 Egy égő kikapcsolása
▶ A kezelőgombot forgassa az óramutató járásával

megegyező irányban a  szimbólumra.

6.5 Normális viselkedés az üzemelés során
Ezek a viselkedések normálisak a készülék esetében:
¡ A meggyújtott égő enyhe sziszegése.
¡ Szagok felszabadulása első használatkor. Egy idő

után ezek a szagok elmúlnak.
¡ Narancsszínű láng. Ez a környezeti porra, kiömlött

folyadékokra stb. vezethető vissza.
¡ Pattogó hang néhány másodperccel az égő kikap-

csolása után. Ez a biztonsági rendszer bekapcsolá-
sára vezethető vissza. 
→ "Biztonsági rendszer", Oldal 9
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6.6 A főzőfelület lezárása a főkapcsolóval
A főkapcsoló megszakítja az általános gázáramlást. A
főkapcsolóval megakadályozhatja, hogy a gyermekek
véletlenül meggyújtsák az égőket, vagy az összes égőt
gyorsan kikapcsolhatja.

A főzőfelület lezárása
▶ Nyomja meg a főkapcsolót.
a Most minden bekapcsolt égő kialszik.
a A főzőfelület le van zárva.

A főzőfelület feloldása
Követelmény: Minden égő ki van kapcsolva.
▶ Nyomja meg a főkapcsolót és az óramutató járásá-

val megegyező irányban ütközésig forgassa el.

a A főzőfelület zárolása fel van oldva.

7  Edény
Ezek a tanácsok segítenek az energia-megtakarításban
és a főzőedények károsodásának elkerülésében.

7.1 Megfelelő edények
Csak megfelelő átmérőjű főzőedényt használjon. Az
edény ne nyúljon túl a főzőfelület peremén.
Soha ne használjon nagy égőkön kis edényt. A lángok
nem érhetnek az edény oldalfalához.

Égő Az edény aljának
minimális átmé-
rője

Az edény aljának
maximális átmé-
rője

Többkoronás
égő

22 cm 30 cm

Erős égőfej 20 cm 26 cm
Normál égőfej 14 cm 22 cm
Takarékos égő-
fej

12 cm 16 cm

Domború aljú edényt csak a többkoronás égőn hasz-
náljon.
¡ A főzőfelületnek többkoronás égővel és wok kiegé-

szítő ráccsal kell rendelkeznie.
¡ A wok kiegészítő rácsot megfelelően kell elhelyezni.
→ "Tartozékok", Oldal 8

7.2 Az edények használata
Az edények megválasztása és elhelyezése befolyásolja
készüléke biztonságosságát és energiahatékonyságát.
→ "Energiamegtakarítás", Oldal 7

FIGYELMEZTETÉS ‒ Tűzveszély!
A környező éghető bútordarabok meggyulladhatnak.
▶ Az edény és az éghető bútordarabok között tartson

legalább 50 mm távolságot.

Megjegyzés: Néhány edény használatakor a rozsda-
mentes acél főzőfelület ideiglenesen kissé deformálód-
hat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék
működőképességére.

Ne használjon deformálódott edényt. Csak lapos és
vastag aljú edényeket használjon.
¡ A deformált edények nem állnak stabilan a főzőla-

pon és felborulhatnak.
Az edényt igazítsa középre az égő fölött.
¡ Az edény felborulhat, ha nem az égő közepén he-

lyezkedik el.
Az edényt helyesen helyezze a rácsra.
¡ Az edény felborulhat, ha közvetlenül az égőre he-

lyezi.

8  Beállítási javaslatok a főzéshez
A kezelőgombokkal fokozatosan állíthatja be a láng
nagyságát az 1-től 9-ig tartó teljesítményfokozatoknak
megfelelően.
A főzési idő és a teljesítményfokozat az ételek fajtájától,
súlyától és minőségétől, a használt gáz típusától, vala-
mint az edények anyagától függ.
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Tippek
¡ Főzési tanácsok
– Levesek, krémlevesek, lencse vagy csicseriborsó

főzésekor minden hozzávalót egyszerre tegyen
az edénybe.

– Serpenyőben sült ételekhez először melegítse fel
az olajat. Miután elkezdte a sütést, tartsa egyen-
letesen a hőmérsékletet és szükség esetén mó-
dosítsa a teljesítményfokozatot. Több adag készí-
tésénél várja ki, amíg a készülék ismét eléri az
adott hőmérsékletet. Rendszeres időközönként
fordítsa meg az ételt.

¡ A főzési idő csökkentéséhez:
– Használjon kuktát krémek és hüvelyesek főzésé-

hez. Amennyiben kuktafazekat használ, kövesse
a gyártó utasításait.

– A víznek forrnia kell, mielőtt hozzáadja a tésztát,
rizst vagy krumplit. Ezt követően állítsa be a telje-
sítményfokozatot a főzés folytatásához.

– Burgonya és rizs főzése során használjon fedőt.

Teljesít-
ményfo-
kozat

Ételek készítése

9 ¡ Víz felforralása
¡ Sütés vízfürdőben: keksz, puding, ke-

nyérpuding
¡ Sütés magas hőmérsékleten: ázsiai éte-

lek

Teljesít-
ményfo-
kozat

Ételek készítése

7-9 ¡ Főzési folyamat elkezdése: tészták, le-
vesek, krémlevesek, paella, hüvelyesek,
tejberizs

¡ Sütés olajban: zöldségek tempura bun-
dában, krokettek, hasábburgonya, bur-
gonyaomlett, hússzelet, mélyhűtött éte-
lek, sütemény

¡ Sütés kevés olajban: francia omlett,
steak, Stroganoff-bélszín

¡ Sütés, pirítás: zöldég, hús
4-6 ¡ Főzési folyamat folytatása: tészták, leve-

sek, krémlevesek, paella, hüvelyesek,
tejberizs

¡ Olajban sütés kevés olajjal: hamburger,
virsli, grillezett lazac, fasírt

¡ Egytálétel, párolt sült: ragu, pörkölt, ra-
tatouille

¡ Párolás közepes hőmérsékleten: sajt-
szósz, besamel, carbonara, napoletana,
puding, francia palacsinta

¡ Kiolvasztás: mélyhűtött ételek
3-1 ¡ Készre főzés: rizs, paella, hüvelyesek,

tejberizs
¡ Gőzölés: halak, zöldségek
¡ Felmelegítés és melegen tartás: kész-

ételek
1 Olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin, méz,

karamell

9  Tisztítás és ápolás
Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig műkö-
dőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

9.1 Tisztítószerek
A megfelelő tisztítószereket a szaküzletben, a vevőszol-
gálatnál vagy az online áruházban vásárolhatja meg.
FIGYELEM!
A nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a készülék
felületét.
▶ Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereket.
▶ Ne használjon acélgyapotot.
▶ Ne használjon kést vagy éles tárgyakat a rászáradt

ételmaradékok eltávolításához a főzőfelületről.
▶ Ne használjon kést vagy éles tárgyat a fém és az

üveg- vagy alumíniumlemez közötti kapcsolat tisztítá-
sához.

▶ Ne használjon gőztisztító gépeket.

9.2 A készülék tisztítása
FIGYELEM!
Ha a készülék tisztítása közben eltávolítják a kezelő-
gombokat, a nedvesség behatolhat, és károsíthatja a
készülék belsejét.
▶ A készülék tisztításához ne távolítsa el a kezelőele-

meket.

1. Hagyja lehűlni a készüléket.

2. Szivaccsal, szappannal és vízzel tisztítsa.
3. Puha ronggyal törölje szárazra.
Tipp: A kiömlött folyadékokat azonnal távolítsa el. Ez
megakadályozza az ételmaradékok leragadását és
csökkenti a későbbi tisztítással járó erőfeszítéseket.

9.3 Az égő tisztítása
Minden használat után tisztítsa meg az égőalkatrészek
felületét. Ezzel megakadályozza, hogy ráégjenek az
ételmaradékok.
FIGYELEM!
Az égőalkatrészek sérülhetnek, ha mosogatógépben
tisztítja azokat.
▶ Ne tisztítsa az égőalkatrészeket mosogatógépben.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonat-
kozó útmutatást. 
→ "Tisztítószerek", Oldal 11
1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. Nemfém kefével és szappanos vízzel tisztítsa.
3. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni. Ha a fő-

zés kezdetén előfordulnak vízcseppek vagy nedves
területek, a zománc megsérülhet.

4. Helyezze be az égőalkatrészeket. Győződjön meg
róla, hogy az égőfejek fedele megfelelően van elhe-
lyezve az elosztón. 
→ "Égő", Oldal 8
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9.4 A rácsok tisztítása
Megjegyzés: Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonat-
kozó útmutatást. 
→ "Tisztítószerek", Oldal 11

FIGYELEM!
A rácsok sérülhetnek, ha mosogatógépben tisztítja azo-
kat.
▶ Ne tisztítsa a rácsokat mosogatógépben!

1. Hagyja lehűlni a készüléket.
2. Óvatosan vegye le a rácsokat.
3. Nemfém kefével és szappanos vízzel tisztítsa.

Óvatosan tisztítsa meg a gumibetétek környékét. Ha
a gumibetétek leválnak, a rács megkarcolhatja a fő-
zőfelületet.

4. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni. Ha a fő-
zés kezdetén előfordulnak vízcseppek vagy nedves
területek, a zománc megsérülhet.

5. Helyesen helyezze fel a rácsokat. 
→ "Rácsok", Oldal 8

9.5 Többkoronás égő és rozsdamentes acél
felületek
A magas hőmérséklettől a többkoronás égő és a rozs-
damentes acél felületek enyhén elszíneződhetnek. Ez
normális.
Ezeket a területeket minden használat után tisztítsa
meg rozsdamentes acél tisztítóval.
Tipp: Rendszeresen használja a műszaki vevőszolgála-
tunknál kapható tisztítószert.

FIGYELEM!
A rozsdamentes acél tisztítószerek eltávolíthatják a szi-
tanyomott kijelzéseket.
▶ Ezért a kezelőgomb körüli területen ne használjon

rozsdamentes acél tisztítót.

10  Zavarok elhárítása
A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is el-
háríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló in-
formációkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily
módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Sérülésveszély!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthat-

ják.
▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgála-

tot.

FIGYELMEZTETÉS ‒ Áramütés veszélye!
A szakszerűtlen javítás veszélyes.
▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthat-

ják.
▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket

szabad használni.
▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsé-

rül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében
csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy ha-
sonlóan képzett személy cserélheti ki.

10.1 Működési zavarok

Hiba Ok és hibaelhárítás
Az elektromos műkö-
dés általános zavara.

A biztosító meghibásodott.
▶ Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban.
Az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló kioldott.
▶ Ellenőrizze a biztosítószekrényben, hogy az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védő-

kapcsoló kioldott-e.
A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója nincs bedugva.
▶ Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra.
Az áramellátás kimaradt.
▶ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működ-

nek-e.
Az automatikus gyúj-
tás nem működik.

A gyújtógyertyák és az égők közötti területen ételmaradékok vagy szennyeződések találha-
tók.
▶ Tisztítsa meg a gyújtógyertyák és az égő közötti területet.
Az égőalkatrészek nedvesek.
▶ Szárítsa meg gondosan az égőalkatrészeket.
Az égő alkatrészei hibásan vannak elhelyezve.
▶ Helyezze el megfelelően az égőalkatrészeket.
A készülék nincs földelve, nem szakszerűen van csatlakoztatva, vagy a földelővezeték meg-
hibásodott.
▶ Lépjen kapcsolatba egy elektromos szakemberrel.

Az égő lángja nem
egyenletes.

Az égő alkatrészei hibásan vannak elhelyezve.
▶ Helyezze el megfelelően az égőalkatrészeket.
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Hiba Ok és hibaelhárítás
Az égő lángja nem
egyenletes.

A gázrózsák nyílásai beszennyeződtek.
▶ Tisztítsa és szárítsa meg a gázrózsák nyílásait.

A gázáramlás nem tű-
nik normálisnak vagy
nem jön gáz.

A beiktatott szelepek elzárják a gázbemenetet.
▶ Nyissa ki a beiktatott szelepeket.
A gázpalack kiürült.
▶ Cserélje ki a gázpalackot.

A konyhában gáz-
szag érezhető.

Egy kezelőgomb nyitva van.
▶ Zárja el a kezelőgombot.
A gázpalackot nem csatlakoztatták megfelelően.
▶ Ellenőrizze, hogy a gázpalack csatlakoztatása szakszerűen történt-e.
A készülékhez csatlakozó gázvezeték tömítetlen.
1. Zárja el a gázfőcsapot.
2. Szellőztesse ki a helyiséget.
3. Haladéktalanul hívjon egy szakképzett szerelőt, aki ellenőrzi a gázkészüléket, és kiállítja

az összeszerelési tanúsítványt.
4. Ne használja a készüléket mindaddig, amíg nem biztos abban, hogy sem csatlakozásnál,

sem a készüléknél nem távozik gáz.
Az égő kikapcsol, ha
elengedi a kezelő-
gombot.

A biztonsági gombot nem nyomták le elég hosszú ideig.
1. A begyújtás után néhány másodpercig tartsa lenyomva a biztonsági gombot.
2. Határozottan nyomja le a biztonsági gombot.
A gázrózsák nyílásai beszennyeződtek.
▶ Tisztítsa és szárítsa meg a gázrózsák nyílásait.

11  Vevőszolgálat
Ha a használattal kapcsolatban bármilyen kérdése van,
ha nem tudja önállóan elhárítani a zavart a készüléken,
vagy ha a készüléket meg kell javítani, forduljon vevő-
szolgálatunkhoz.
A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet
szerint a működés szempontjából releváns eredeti pót-
alkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Tér-
ségben való forgalomba hozatalától számítva legalább
10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.
Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói
garanciális feltételek keretében ingyenes.
Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanci-
ális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől
vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke
termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).
A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgá-
latok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

11.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám
(FD)
A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a ké-
szülék típustábláján találja.
A típustáblát megtalálja:
¡ A készülék műszaki adatlapján.
¡ A főzőfelület alján.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát
gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

12  Ártalmatlanítás
Itt megtudhatja, hogyan ártalmatlanítsa megfelelő mó-
don régi készülékét.

12.1 A régi készülék ártalmatlanítása
A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az
értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetéket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlaníttassa a készü-

léket.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakke-
reskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy ön-
kormányzatnál tájékozódhat.

Ez a készülék az elhasznált villamos-
sági és elektronikai készülékekről
szóló 2012/19/EU irányelvnek meg-
felelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt ké-
szülékek visszavételének és haszno-
sításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
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1 Siguranţa
Respectaţi următoarele instrucţiuni de sigu-
ranţă.

1.1 Instrucţiuni generale
¡ Citiţi cu atenţie acest manual.
¡ Păstraţi instrucţiunile, precum şi informaţiile

producătorului în vederea utilizării ulterioare
sau înmânării acestora următorului proprie-
tar.

¡ Nu este permisă punerea în funcţiune a
aparatului dacă acesta a fost deteriorat în
timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinaţiei
Numai la montajul regulamentar corespunză-
tor instrucţiunii de montaj este garantată sigu-
ranţa la utilizare. Instalatorul este responsabil
pentru funcţionarea ireproşabilă la locul de in-
stalare.
Utilizaţi acest aparat numai:
¡ la ustensilele pentru gătit.
¡ sub supraveghere. Supravegheaţi pentru

scurt timp procesul de preparare pentru ca
acesta să nu se întrerupă.

¡ în locuinţa proprie şi în mediul casnic.
¡ până la o înălţime de 2000 m deasupra ni-

velului mării.
Nu folosiţi aparatul:
¡ pe bărci sau în autovehicule.
¡ pentru încălzirea încăperii.

¡ cu un timer extern sau cu o telecomandă.
¡ în aer liber

Pentru modificarea pe un alt tip de gaz, che-
maţi unitatea service abilitată.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori
Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta
de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fi-
zice, senzoriale sau mintale reduse sau fără
experienţă şi/sau cunoştinţe numai dacă sunt
supravegheaţi sau au fost instruiţi referitor la
utilizarea în siguranţă a aparatului şi au înţeles
pericolele care rezultă din aceasta.
Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu apara-
tul.
Curăţarea şi întreţinerea realizată de către uti-
lizator nu trebuie făcută de copii, în afară de
cazul în care ei au vârsta de 15 ani şi mai
mari şi sunt supravegheaţi.
Copiii mai mici de 8 ani trebuie ţinuţi la dis-
tanţă de aparat şi de cablul de alimentare
electrică al acestuia.

1.4 Utilizarea în siguranţă

AVERTISMENT ‒ Pericol de explozie!
Scăpările de gaz pot duce la explozii. COM-
PORTAMENTUL ÎN CAZ DE MIROS DE GAZE
SAU DEFECŢIUNI LA INSTALAŢIA DE GAZ
▶ Închideţi imediat alimentarea cu gaz sau ro-

binetul buteliei.
▶ Stingeţi imediat focul deschis şi ţigările.
▶ Nu mai acţionaţi întrerupătoarele de curent

şi cele ale aparatelor.
▶ Nu scoateţi niciun ştecăr din priză.
▶ Nu folosiţi niciun telefon sau telefon mobil

în casă.
▶ Deschideţi ferestrele şi aerisiţi bine camera.
▶ Apelaţi unitatea de service abilitată sau so-

cietatea furnizoare de gaz.
Scăpările de gaz pot duce la explozii. Cantită-
ţile mici de gaze se pot acumula într-un timp
mai îndelungat şi apoi se pot aprinde.
▶ Dacă aparatul nu se foloseşte un timp mai

îndelungat închideţi robinetul de siguranţă
de pe conducta de alimentare cu gaz.

Scăpările de gaz pot duce la explozii. Dacă
butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propa-
nul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel
pot apărea jeturi puternice de flăcări la arză-
toare. Componentele se pot deteriora şi pot
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deveni neetanşe în timp, astfel încât iese gaz
necontrolat.
▶ Folosiţi buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna

în poziţie verticală.

AVERTISMENT ‒ Pericol de asfixiere!
Utilizarea aparatului de gătit pe gaz duce la
producerea de căldură, umezeală şi compuşi
rezultaţi din ardere în spaţiul în care acesta
este instalat.
▶ Asiguraţi o aerisire corespunzătoare a bu-

cătăriei, în special la utilizarea unei maşini
de gătit pe gaz.

▶ Dacă aparatul este utilizat timp îndelungat,
asiguraţi o aerisire suplimentară pentru a
putea evacua compuşii de ardere,
de exemplu, în cazul existenţei unei instala-
ţii mecanice de ventilare, se va alege o tre-
aptă de putere superioară şi, concomitent,
se va asigura aerisirea cu aer proaspăt a
spaţiului de instalare.

▶ Pentru instalarea instalaţiei suplimentare de
ventilare, consultaţi personalul de speciali-
tate.

AVERTISMENT ‒ Pericol de incendiu!
Fierberea nesupravegheată cu grăsimi sau
ulei pe plită poate fi periculoasă şi poate duce
la izbucnirea unui incendiu.
▶ Nu lăsaţi niciodată nesupravegheate uleiuri-

le şi grăsimile încinse.
▶ În cazul izbucnirii unui incendiu, nu încerca-

ţi niciodată să-l stingeţi cu apă, ci deconec-
taţi aparatul, iar apoi acoperiţi flăcările, de
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ex-
tinctoare.

Aparatul se încălzeşte puternic.
▶ Nu aşezaţi niciodată obiecte inflamabile pe

plită sau în apropierea acesteia.
▶ Nu depozitaţi niciodată obiecte pe plită.
Aparatul se încinge.
▶ Nu păstraţi niciodată obiecte inflamabile

sau doze de spray în sertarele aflate direct
sub plită.

▶ Nu depozitați niciodată şi nu folosiți obiecte
combustibile, de ex. sprayuri sau agenți de
curățare, sub sau în imediata apropiere a
aparatului.

Acoperitoarele pentru plită pot duce la surve-
nirea unor accidente, de ex. din cauza supra-

încălzirii, aprinderii sau a materialelor care se
pot sparge.
▶ Nu folosiţi niciun fel de acoperitoare pentru

plită.
Arzătoarele pe gaz pe care nu este aşezat
niciun vas eliberează o căldură puternică în
timpul funcţionării. O hotă amplasată deasu-
pra acestora se poate deteriora sau poate lua
foc.
▶ Utilizaţi arzătoarele pe gaz numai cu vase

de gătit aşezate pe acestea.
Aparatul se încinge foarte tare, materialele
textile şi alte obiecte se pot aprinde.
▶ Feriţi materialele textile, de ex. îmbrăcămin-

tea sau perdelele de flăcări.
▶ Nu ţineţi mâinile deasupra flăcărilor.
▶ Nu aşezaţi obiecte inflamabile, de ex. pro-

soape de bucătărie sau reviste pe, lângă
sau în spatele aparatului.

Gazele emanate se pot aprinde.
▶ Dacă arzătorul nu se aprinde după 15 se-

cunde, rotiţi butonul de comandă în poziţia
zero şi deschideţi uşa sau fereastra încăpe-
rii. Aşteptaţi cel puţin un minut înainte de a
încerca să reaprindeţi arzătorul.

▶ Dacă flacăra se stinge accidental în timpul
funcţionării, rotiţi butonul de comandă în
poziţia zero. Aşteptaţi cel puţin un minut
înainte de a încerca să reaprindeţi arzăto-
rul.

Alimentele se pot aprinde.
▶ Procesul de preparare trebuie să se desfă-

şoare sub supraveghere. Procesele scurte
de preparare trebuie suptavegheate con-
stant.

AVERTISMENT ‒ Pericol de arsuri!
Piesele accesibile se pot înfierbânta puternic
în timpul funcţionării.
▶ Copiii mici trebuie să fie ţinuţi la distanţă.
Grătarele amplasate pe plită pot provoca ac-
cidentări.
▶ Nu aşezaţi niciodată grătare pe plită.
Vasele goale amplasate pe arzătoarele pe
gaz se înfierbântă puternic.
▶ Nu încălziţi niciodată vase goale.
Aparatul se încălzește în timpul funcționării.
▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se ră-

cească.
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AVERTISMENT ‒ Pericol de
electrocutare!
Reparaţiile executate incorect sunt periculoa-
se.
▶ Numai personalul de specialitate are permi-

siunea de a efectua lucrări de reparaţii la
nivelul aparatului.

▶ La reparaţia aparatului trebuie utilizate nu-
mai piese de schimb originale.

▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare
la reţea al acestui aparat, acesta trebuie în-
locuit de către producător, de către servici-
ul său pentru clienţi sau de către o persoa-
nă calificată în mod similar, pentru a evita
pericolele.

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimen-
tare de la reţea deteriorat este periculos.
▶ Nu utilizaţi niciodată un aparat deteriorat.
▶ Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare

electrică pentru a deconecta aparatul de la
reţeaua de alimentare electrică. Scoateţi în-
totdeauna din priză ştecherul cablului de
alimentare electrică.

▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare
electrică este deteriorat, scoateţi imediat
ştecherul din priză sau decuplaţi siguranţa
din cutia cu siguranţe şi închideţi sistemul
de alimentare cu gaz.

▶ Contactaţi unitatea de service abilitată.
→ Pagina 24

Pătrunderea umidităţii în interiorul aparatului
poate provoca electrocutarea.
▶ Nu utilizaţi pentru curăţarea aparatului apa-

rate de curăţat cu jet sub presiune sau cu
jet de abur.

Izolaţia cablurilor aparatelor electrice se poate
topi la atingerea pieselor fierbinţi ale aparatu-
lui.
▶ Nu aduceţi niciodată cablurile de racordare

ale aparatelor electrice în contact cu piese-
le fierbinţi ale aparatului.

AVERTISMENT ‒ Pericol de rănire!
Defecţiunile sau deteriorările aparatului şi re-
paraţiile efectuate necorespunzător sunt peri-
culoase.
▶ Nu porniţi niciodată un aparat dacă acesta

este defect.
▶ Dacă aparatul este defect, scoateţi ştecărul

din priză sau deconectaţi siguranţa din ta-
bloul siguranţelor, închideţi alimentarea cu
gaz şi apelaţi la unitatea de service abilita-
tă.

▶ Numai personalul de specialitate are permi-
siunea de a efectua lucrări de reparaţii la
nivelul aparatului şi de a schimba conducte
de gaz deteriorate.

Mărimi nepotrivite a vaselor de gătit, vase de
gătit deteriorate sau poziţionate greşit pot ca-
uza răniri grave.
▶ Respectaţi instrucţiunile privitoare la vasele

de gătit.
La aprinderea arzătoarelor, se formează scân-
tei la generatorul de scântei.
▶ Nu atingeţi niciodată generatorul de scântei

în timpul în care arzătorul se aprinde.
În cazul în care un buton de comandă nu mai
poate fi rotit sau este slăbit, acesta nu mai
poate fi folosit.
▶ Contactaţi imediat unitatea de service abili-

tată şi solicitați repararea sau înlocuirea
acestuia.

AVERTISMENT ‒ Pericol de asfixiere!
Copiii se pot înfăşura în ambalaj sau şi-l pot
trage pe cap, asfixiindu-se.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea ambalajului.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu materialul de

ambalaj.
Copii pot aspira sau înghiţi piesele mici şi se
pot asfixia.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea pieselor mici.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu piesele mici.

2  Evitarea deteriorărilor
ATENŢIE!
Acumularea de căldură poate cauza defectarea apara-
tului.
▶ Nu acoperiţi forma din inox, de exemplu, cu folie din

aluminiu sau cu folie de protecţie pentru aragaz.
▶ Utilizaţi numai accesoriile specificate.

Căldura poate provoca deteriorări ale aparatelor sau
ale corpurilor de mobilier adiacente. Dacă aparatul es-
te utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, se ge-
nerează căldură şi umiditate.
▶ Deschideţi o fereastră sau porniţi hota în regimul de

evacuare a aerului.
Acumularea de căldură poate cauza defectarea apara-
tului.
▶ Nu utilizaţi două arzătoare sau două surse de căldu-

ră pentru un singur vas de gătit.
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▶ Nu utilizaţi la putere maximă pe o perioadă lungă de
timp plăcile pentru grill, vasele din lut etc.

O acumulare de căldură poate defecta elementele de
comandă.
▶ Nu aşezaţi vase de gătit de dimensiuni mari pe ar-

zătoarele din apropierea butoanelor de comandă.
Poziţia greşită a butonului de comandă cauzează pro-
bleme de funcţionare.
▶ Când aparatul nu este în funcţiune, aduceţi întotdea-

una butoanele de comandă în poziţia zero.

Manipularea neglijentă a vaselor de gătit poate provo-
ca deteriorarea suprafeţei aparatului.
▶ Manevraţi cu atenţie vasele de gătit care sunt aşeza-

te pe plită.
▶ Nu aşezaţi pe plită obiecte grele.
Lichidele acide, precum sucul de lămâie sau oţetul, pot
deteriora suprafaţa aparatului.
▶ Nu lăsaţi pe plită lichide acide.

3  Protecţia mediului şi economisirea
3.1 Economisirea de energie
Respectând aceste instrucţiuni, consumul electric al
aparatului dumneavoastră va fi şi mai scăzut.
Alegeţi arzătorul corespunzător mărimii oalei. Poziţio-
naţi centrat vasul de gătit.
Recomandare: Producătorii de vase de gătit menţio-
nează în mod frecvent diametrul de sus al oalelor.
Acesta este deseori mai mare decât diametrul bazei.
¡ Vasele de gătit necorespunzătoare sau cele care

nu acoperă complet zonele de gătit consumă multă
energie.

Acoperiţi întotdeauna oalele cu un capac potrivit.
¡ Dacă gătiţi într-un vas fără capac, aparatul va con-

suma mai multă energie.
Ridicaţi capacul cât mai rar posibil.
¡ Dacă ridicaţi capacul, se pierde multă energie.

Folosiţi un capac de sticlă.
¡ Prin capacul de sticlă puteţi vedea interiorul oalei

fără să fie necesar să ridicaţi capacul.

Utilizaţi vase de gătit corespunzătoare cantităţii de ali-
mente.
¡ Vasele de gătit voluminoase umplute cu o cantitate

mică de alimente necesită mai multă energie pentru
a se încălzi.

Preparaţi cu o cantitate mică de apă.
¡ Cu cât cantitatea de apă din vasul de gătit este mai

mare, cu atât mai multă energie este necesară pen-
tru încălzire.

Reveniţi cât mai repede posibil la o treaptă de prepa-
rare inferioară.
¡ Prin alegerea unei trepte de preparare îndelungată

prea înalte se va irosi energie.
Informaţiile despre produs conform (UE) 66/2014 se
găsesc în certificatul aparatului inclus şi pe internet, pe
pagina de produs a aparatului dumneavoastră.

3.2 Predarea la deşeuri a ambalajului
Ambalajele sunt ecologice şi reciclabile.
▶ Eliminaţi componentele separat, în funcţie de tipul

acestora.

4  Cunoaşterea
4.1 Butonul de comandă
Prin intermediul elementului de operare setaţi toate fun-
cţiile aparatului dvs şi primiţi informaţii cu privire la sta-
diul de operare.
Cu ajutorul butonului de comandă poate fi reglată pro-
gresiv mărimea flăcării pe diferite trepte de preparare.

Indicator Semnificaţie
Arzătorul alocat butonului de comandă.
Arzător oprit.

 9 Puterea maximă şi aprinderea electrică a
arzătorului.

1 Puterea minimă.
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Arzător cu coroană multiplă wok dual
În cazul arzătorului cu coroană multiplă wok dual, flăcă-
rile interioare şi cele exterioare pot fi reglate indepen-
dent unele de celelalte.

Treaptă
de prepa-
rare

Semnificaţie

 9 Flacăra interioară şi cea exterioară la pute-
re maximă.

4 Flacăra exterioară la putere minimă, flacă-
ra interioară la putere maximă.

3 Flacăra interioară la putere maximă.
1 Flacăra interioară la putere minimă.

4.2 Arzătorul
Aici găsiţi o prezentare generală a componentelor arză-
torului.

1
2

4
3

2
4

4
2

3

3

1

1

1 Capacul arzătorului

2 Corpul arzătorului

3 Termoelement pentru monitorizarea flăcării

4 Bujie

4.3 Grătare
Introduceţi corect grătarele.
Aşezaţi corect vasul de gătit grătare. Nu aşezaţi nicio-
dată vasul de gătit direct pe arzător.
Scoateţi întotdeauna cu atenţie grătarele. Mutarea unui
grătar poate cauza şi mutarea grătarelor adiacente.
Recomandare: Resturile de metale care rămân pe gră-
tar în urma deplasării anumitor vase de gătit pot fi înde-
părtate printr-o curăţare corespunzătoare. 
→ "Curăţarea grătarelor", Pagina 22
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5  Accesorii
Puteţi achiziţiona accesorii de la unităţile de service
abilitate, din comerţul de specialitate sau de pe inter-
net. Utilizaţi numai accesorii originale special destinate
pentru aparatul dumneavoastră.
Accesoriile sunt proiectate special pentru aparat. La
achiziţionare, precizaţi întotdeauna numărul de identifi-
care exact al aparatului dumneavoastră (Nr. E).
→ Pagina 24

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pen-
tru aparatul dumneavoastră, consultaţi catalogul nostru,
magazinul online sau adresaţi-vă reprezentanţei locale.
www.bosch-home.com

Accesorii Descriere Utilizare
Suportul suplimentar pentru
wok

¡ Utilizaţi numai pe arzătorul cu coroană
multiplă.

¡ Utilizaţi întotdeauna cu vase de gătit cu
bază bombată.

¡ Se recomandă pentru a prelungi durata
de viaţa a aparatului.

Suportul suplimentar pentru
espressor moka

¡ Utilizaţi-l numai pe arzătorul cu puterea
cea mai mică.

¡ Utilizaţi-l cu vase de gătit cu un diametru
mai mic de 12.

Simmer Cap ¡ Fixaţi-l cu ajutorul capacului pentru arzăto-
rul economic.

¡ Utilizaţi-l numai cu treapta cea mai mică
de putere a arzătorului.

¡ Aşezaţi vasele de gătit pe grătar, nicio-
dată direct pe Simmer Cap.

Simmer Plate ¡ Pentru prepararea la foc mic.
¡ Utilizaţi arzătorul economic sau arzătorul

normal. Dacă există mai multe arzătoare
normale, este recomandat să utilizaţi arză-
torul din dreapta spate sau faţă.

¡ Aşezaţi pe grătar cu proeminenţele orien-
tate în sus şi niciodată direct pe arzător.

6  Utilizarea de bază
6.1 Aprinderea unui arzător cu gaz
Plita este dotată cu o funcţie de aprindere automată a
arzătoarelor.

AVERTISMENT ‒ Pericol de incendiu!
Gazele emanate se pot aprinde.
▶ Dacă arzătorul nu se aprinde după 15 secunde, roti-

ţi butonul de comandă în poziţia zero şi deschideţi
uşa sau fereastra încăperii. Aşteptaţi cel puţin un mi-
nut înainte de a încerca să reaprindeţi arzătorul.

▶ Dacă flacăra se stinge accidental în timpul funcţio-
nării, rotiţi butonul de comandă în poziţia zero. Aş-
teptaţi cel puţin un minut înainte de a încerca să re-
aprindeţi arzătorul.

ATENŢIE!
În cazul rotirii butonului de comandă direct între poziţii-
le   şi 1, se pot produce defecţiuni.
▶ Din acest motiv, nu rotiţi niciodată butonul din pozi-

ţia   în poziţia 1 sau invers.

1. Apăsaţi butonul de comandă al arzătorului selectat
şi rotiţi-l în sens antiorar până la treapta cea mai
mare.
Menţineţi apăsat butonul de comandă.

a Se produc scântei la toate arzătoarele, iar flacăra se
aprinde.

2. Aşteptaţi câteva secunde şi eliberaţi butonul de co-
mandă. 
→ "Sistemul de siguranţă", Pagina 20

3. Rotiţi butonul de comandă în dreptul treptei dorite.
4. În cazul în care nu se realizează aprinderea, rotiţi ar-

zătorul în poziţia de deconectare şi repetaţi etapele
descrise mai sus. De data aceasta, menţineţi buto-
nul de comandă apăsat pentru mai mult timp (până
la 10 secunde).

Notă:
Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a
aparatului, respectaţi următoarele indicaţii:
¡ Piesele arzătorului → Oldal 18 şi grătarul → Oldal 18

trebuie să fie introduse corect.
¡ Nu schimbaţi capacele arzătoarelor.



ro Vasele de gătit

20

¡ Asiguraţi o curăţenie perfectă. Curăţaţi cu regularita-
te bujiile utilizând o perie mică, dar nu metalică.
Aveţi grijă ca bujiile să nu fie supuse unor lovituri
puternice.

¡ Pentru a obţine o flacără corectă, orificiile şi canel-
urile arzătoarelor trebuie să fie curate. 
→ "Curăţarea arzătoarelor", Oldal 22

6.2 Sistemul de siguranţă
Sistemul de siguranță (termoelementul) întrerupe fluxul
de gaz dacă arzătoarele se sting accidental. Pentru a
aprinde arzătorul trebuie să activaţi sistemul care per-
mite fluxul de gaz.
1. Aprindeţi arzătorul fără a elibera butonul de coman-

dă.
a Flacăra se aprinde.
2. Menţineţi butonul de comandă apăsat complet timp

de încă 4 secunde.

6.3 Aprinderea manuală a unui arzător cu
gaz
În cazul unei pene de curent, puteţi aprinde şi manual
arzătorul.
1. Apăsaţi butonul de comandă al arzătorului selectat

şi rotiţi-l în sens antiorar până la treapta cea mai
mare.

2. Plasaţi flacăra de la o brichetă sau de la o altă sur-
să (brichetă, chibrit etc.) lângă arzător.

6.4 Deconectarea unui arzător
▶ Rotiţi butonul de comandă în sens orar, în poziţia .

6.5 Comportament normal în timpul
funcţionării
Următoarele comportamente ale aparatului sunt norma-
le:
¡ Fâsâituri uşoare produse de arzătorul aprins.
¡ Eliberarea de mirosuri la prima utilizare. Aceste mi-

rosuri dispar după o anumită perioadă de timp.
¡ Producerea unei flăcări de culoare portocalie. Acest

lucru este cauzat de praful din mediul ambiant, lichi-
dele vărsate etc.

¡ Pocnituri după câteva secunde de la deconectarea
arzătorului. Acestea sunt cauzate de conectarea
sistemului de siguranţă. 
→ "Sistemul de siguranţă", Oldal 20

6.6 Blocarea plitei cu comutatorul principal
Comutatorul principal întrerupe fluxul general de gaz.
Cu ajutorul comutatorului principal puteţi evita aprinde-
rea accidentală de către copii a arzătoarelor sau deco-
nectarea rapidă a tuturor arzătoarelor.

Blocarea plitei
▶ Apăsaţi comutatorul principal.
a Toate arzătoarele conectate se sting acum.
a Plita este blocată.

Deblocarea plitei
Cerinţă: Toate arzătoarele sunt deconectate.
▶ Apăsaţi comutatorul principal şi rotiţi-l în sens orar

până la opritor.

a Plita este deblocată.

7  Vasele de gătit
Aceste observaţii vă ajută să economisiţi energie şi să
evitaţi deteriorarea vaselor.

7.1 Vasele de gătit adecvate
Utilizaţi numai vase de gătit cu un diametru corespun-
zător. Vasele de gătit nu trebuie să depăşească margi-
nea zonei de gătit.
Nu aşezaţi niciodată vase de gătit de dimensiuni mici
pe arzătoarele mari. Flăcările nu trebuie să atingă pe-
reţii laterali ai vasului de gătit.

Arzătorul Diametrul minim
al bazei vasului
de gătit

Diametrul maxim
al bazei vasului
de gătit

Arzător cu co-
roană multiplă

22 cm 30 cm

Arzător puternic 20 cm 26 cm
Arzător normal 14 cm 22 cm
Arzător econo-
mic

12 cm 16 cm

Utilizaţi vase de gătit cu bază bombată numai pe arză-
torul cu coroană multiplă.
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¡ Plita trebuie să dispună de un arzător cu coroană
multiplă şi de un suport suplimentar pentru wok.

¡ Suportul suplimentar pentru Wok trebuie să fie intro-
dus corect.

→ "Accesorii", Pagina 19

7.2 Utilizarea vaselor de gătit
Alegerea şi poziţionarea vasului de gătit influenţează si-
guranţa şi eficienţa energetică a aparatului dumnea-
voastră.
→ "Economisirea de energie", Pagina 17

AVERTISMENT ‒ Pericol de incendiu!
Elementele de conversie inflamabile se pot aprinde.
▶ Asiguraţi o distanţă de minimum 50 mm între vasul

de gătit şi elementele de conversie inflamabile.

Notă: Utilizarea unora dintre vasele de gătit poate de-
termina o deformare uşoară, temporară, a suprafeţei
de preparare din oţel inoxidabil. Acest lucru este nor-
mal şi nu influenţează funcţionalitatea aparatului.

Nu folosiţi vase de gătit deformate. Utilizaţi numai va-
se de gătit cu baza plată şi groasă.
¡ Vasele de gătit deformate nu au o poziţie stabilă pe

plită şi pot cădea.
Aşezaţi vasul de gătit central deasupra arzătorului.
¡ Vasul de gătit se poate răsturna dacă nu este aşe-

zat central pe arzător.
Aşezaţi corect vasul de gătit pe grătare.
¡ Vasul de gătit se poate răsturna dacă este aşezat

direct pe arzător.

8  Recomandări privind reglarea procesului de preparare
Cu ajutorul butonului de comandă al aparatului poate fi
reglată progresiv dimensiunea flăcării pe diferite trepte
de putere de la 1 până la 9.
Duratele de preparare şi treptele de putere depind de
tipul, greutatea şi calitatea alimentelor, de tipul de gaz
utilizat, precum şi de materialul vasului de gătit.
Recomandări
¡ Sugestii pentru gătit
– Atunci când preparaţi supe, creme, linte sau

mazăre, introduceţi toate ingredientele în acelaşi
timp în vasul de gătit.

– Pentru preparatele la tigaie, mai întâi încingeţi
uleiul. Imediat ce a început prăjirea, menţineţi
temperatura constantă şi, dacă este neceesar,
adaptaţi treapta de putere. La prepararea mai
multor porţii, aşteptaţi până la atingerea din nou
a temperaturii de preparare. Întoarceţi cu regula-
ritate alimentele.

¡ Pentru reducerea duratei de preparare:
– Pentru a prepara creme şi leguminoase, utilizaţi

o oală sub presiune. Dacă folosiţi o oală sub pre-
siune, respectaţi indicaţiile producătorului.

– Apa trebuie să fie fiartă înainte de a găti paste,
orez sau cartofi. Apoi, reglaţi treapta de putere
pentru a continua procesul de preparare.

– Când preparaţi cartofi şi orez, acoperiţi vasul cu
un capac.

Treapta
de putere

Prepararea alimentelor

9 ¡ Punerea apei la fiert
¡ Coacere în bain-marie: biscuiţi, bu-

dincă, budincă de pâine.
¡ Prăjire la temperatură înaltă: preparate

asiatice.

Treapta
de putere

Prepararea alimentelor

7-9 ¡ Începerea procesului de preparare:
tăiţei, supe, creme, paella, leguminoas,
orez cu lapte.

¡ Prăjire în ulei: legume tempura, croche-
te, cartofi prăjiţi, omletă cu cartofi,
şniţel, produse congelate, produse de
brutărie/patiserie.

¡ Prăjire cu o cantitate mică de ulei: om-
letă franţuzească, frpitură, stroganoff cu
muşchi de vită.

¡ Prăjire, frigere: legume, carne.
4-6 ¡ Continuarea procesului de preparare:

tăiţei, supe, creme, paella, leguminoas,
orez cu lapte.

¡ Prăjire cu o cantitate mică de ulei: ham-
burgeri, cârnăcior, somon la grătar,
chiftele.

¡ Tocană, friptură înăbuşită: ragout, gu-
laş, ratatouille.

¡ Preparare la temperaturi medii: sosuri
de brânză, béchamel, carbonara, nea-
politana, budincă, crepes.

¡ Decongelare: produse congelate.
3-1 ¡ Finalizarea preparării: orez, paella, legu-

minoase, orez cu lapte.
¡ Preparare cu aburi: peşte, legume.
¡ Încălzire şi menţinere la cald: semipre-

parate.
1 Topire: unt, ciocolată, gelatină, miere, ca-

ramel.
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9  Curăţare şi îngrijire
Pentru a asigura funcţionarea optimă a aparatului pen-
tru o perioadă îndelungată de timp, curăţaţi-l şi îngrijiţi-l
cu atenţie.

9.1 Produse de curăţare
Produsele de curăţare corespunzătoare pot fi achiziţio-
nate de la unităţile de service sau din magazinul online.
ATENŢIE!
Agenţii de curăţare neadecvaţi pot deteriora suprafaţa
aparatului.
▶ Nu folosiţi mijloace de curăţare ascuţite sau abrazi-

ve.
▶ Nu folosiţi bureţi din sârmă.
▶ Nu folosiţi cuţite sau obiecte ascuţite pentru a înde-

părta resturile alimentare uscate de pe plită.
▶ Nu utilizaţi cuţite sau obiecte ascuţite pentru a cură-

ţa racordul dintre metal şi sticlă sau placa din alumi-
nu.

▶ Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.

9.2 Curăţarea aparatului
ATENŢIE!
Dacă butonul de comandă este scos în timpul curăţării
aparatului, în interiorul aparatului poate pătrunde umea-
zeală care poate cauza deteriorarea acestuia.
▶ Nu scoateţi elementele de comandă în timpul cură-

ţării aparatului.

1. Lăsaţi aparatul să se răcească.
2. Curăţaţi aparatul utilizând un burete, detergent şi

apă.
3. Uscaţi-l cu o lavetă moale.
Recomandare: Îndepărtaţi imediat lichidele vărsate.
Astfel, evitaţi lipirea resturilor alimentare şi reduceţi
efortul depus în timpul curăţării ulterioare.

9.3 Curăţarea arzătoarelor
Curăţaţi suprafaţa pieselor arzătorului după fiecare utili-
zare. Astfel evitaţi arderea resturilor alimentare.
ATENŢIE!
Piesele arzătorului pot suferi deteriorări în cazul curăţă-
rii în maşina de spălat vase.
▶ Nu curăţaţi piesele arzătorului în maşina de spălat

vase.

Notă: Respectaţi indicaţiile privind produsele de curăţa-
re .
→ "Produse de curăţare", Pagina 22
1. Lăsaţi aparatul să se răcească.

2. Curăţaţi cu o perie nemetalică şi cu o soluţie de apă
cu detergent.

3. Lăsaţi aparatul să se usuce complet. Dacă la înce-
putul procesului de preparare sunt prezente picături
de apă sau zone umede, suprafaţa emailată se poa-
te deteriora.

4. Introduceţi piesele arzătoarelor. Asiguraţi-vă că ca-
pacele arzătoarelor sunt poziţionate corect pe repar-
titor. 
→ "Arzătorul", Pagina 18

9.4 Curăţarea grătarelor
Notă: Respectaţi indicaţiile privind produsele de curăţa-
re .
→ "Produse de curăţare", Pagina 22

ATENŢIE!
Grătarele pot suferi deteriorări în cazul curăţării în maşi-
na de spălat vase.
▶ Nu curăţaţi grătarele în maşina de spălat vase.

1. Lăsaţi aparatul să se răcească.
2. Scoateţi cu atenţie grătarele.
3. Curăţaţi cu o perie nemetalică şi cu o soluţie de apă

cu detergent.
Curăţaţi cu grijă zona din jurul suporturilor din cau-
ciuc. Dacă suporturile din cauciuc se desprind, rugi-
na poate zgâria plita.

4. Lăsaţi aparatul să se usuce complet. Dacă la înce-
putul procesului de preparare sunt prezente picături
de apă sau zone umede, suprafaţa emailată se poa-
te deteriora.

5. Introduceţi corect grătarele. 
→ "Grătare", Pagina 18

9.5 Arzătorul cu coroană multiplă şi
suprafeţele inoxidabile
Temperaturile înalte pot cauza decolorarea uşoară a ar-
zătorului cu coroană multiplă şi a suprafeţelor inxodabi-
le. Acest lucru este normal.
Curăţaţi aceste zone după fiecare utilizare utilizând un
produs de curăţare special pentru oţel inoxidabil.
Recomandare: Utilizaţi cu regularitate produsul de cu-
răţare disponibil la unităţile tehnice de service abilitate.

ATENŢIE!
Produsele de curăţare pentru oţel inoxidabil pot înde-
părta imdicatoarele serigrafiate.
▶ Din acest motiv, nu utilizaţi produse de curăţare

pentru oţel inoxidabil în zonele din jurul butoanelor
de comandă.
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10  Remediaţi defecţiunile
Defecţiunile minore pot fi remediate chiar de dumnea-
voastră. Înainte de a contacta unitatea de service, con-
sultaţi informaţiile privind remedierea defecţiunilor. Ast-
fel evitaţi cheltuielile inutile.

AVERTISMENT ‒ Pericol de rănire!
Reparaţiile executate incorect sunt periculoase.
▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a

executa reparaţii ale aparatului.
▶ Dacă aparatul este defect, înştiinţaţi unitatea de ser-

vice abilitată.

AVERTISMENT ‒ Pericol de electrocutare!
Reparaţiile executate incorect sunt periculoase.
▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea

de a efectua lucrări de reparaţii la nivelul aparatului.
▶ La reparaţia aparatului trebuie utilizate numai piese

de schimb originale.
▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la reţea al

acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către pro-
ducător, de către serviciul său pentru clienţi sau de
către o persoană calificată în mod similar, pentru a
evita pericolele.

10.1 Erori de funcţionare

Defecţiune Cauzele şi remedierea defectelor
Defecţiune la funcţio-
narea electrică gene-
rală.

Siguranţa este defectă.
▶ Verificaţi siguranţa din panoul de siguranţe.
S-a declanşat siguranţa automată sau un întrerupător cu protecţie diferenţială.
▶ Verificaţi la panoul de siguranţe dacă s-a declanşat siguranţa automată sau un întrerupă-

tor cu protecţie diferenţială.
Fişa de reţea a cablului de alimentare nu este introdusă în priză.
▶ Conectaţi aparatul la reţeaua de curent.
Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă.
▶ Verificaţi funcţionarea iluminării interiorului şi altor aparate din încăpere.

Aprinderea automată
nu funcţionează.

Între bujie şi arzător se află resturi de alimente sau depuneri de murdărie.
▶ Curăţaţi spaţiul intermediar dintre bujie şi arzător.
Piesele arzătorului sunt ude.
▶ Uscaţi cu grijă piesele arzătorului.
Piesele arzătorului sunt poziţionate greşit.
▶ Poziţionaţi corect piesele arzătorului.
Aparatul nu este legat la masă, nu este racordat regulamentar sau cablul de împământare
este deteriorat.
▶ Contactaţi un electrician calificat.

Flacără arzătorului
este neuniformă.

Piesele arzătorului sunt poziţionate greşit.
▶ Poziţionaţi corect piesele arzătorului.
Orificiile de la arzătoare sunt murdare.
▶ Curăţaţi şi uscaţi orificiile de la arzătoare.

Fluxul de gaz pare să
nu fie normal sau nu
iese gaz.

Alimentarea cu gaz este închisă prin supape cuplate pe traseu.
▶ Deschideţi supapele cuplate pe traseu.
Butelia de gaz este goală.
▶ Înlocuiţi butelia de gaz.

În bucătărie miroase
a gaz.

Butonul de comandă este deschis.
▶ Închideţi butonul de comandă.
Butelia nu a fost racordată regulamentar.
▶ Asiguraţi-vă că butelia este racordată regulamentar.
Racordul buteliei de gaz la aparat este neetanş.
1. Închideţi robinetul principal de gaz.
2. Aerisiţi încăperea.
3. Chemaţi imediat un instalator autorizat, care să verifice instalaţia de gaz şi să emită certi-

ficatul pentru instalaţie.
4. Nu utilizaţi aparatul până când nu aveţi siguranţa că nu iese gaz nici de la instalaţie şi

nici de la aparat.
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Defecţiune Cauzele şi remedierea defectelor
Arzătorul se deconec-
tează imediat ce eli-
beraţi butonul de co-
mandă.

Butonul de control nu a fost apăsat suficient timp.
1. Menţineţi apăsat butonul de control timp de câteva secunde după aprindere.
2. Apăsaţi ferm butonul de control.
Orificiile de la arzătoare sunt murdare.
▶ Curăţaţi şi uscaţi orificiile de la arzătoare.

11  Serviciul clienţi
În cazul în care aveţi întrebări privind utilizarea, s-a pro-
dus o defecţiune la aparat pe care nu o puteţi remedia
pe cont propriu sau este necesară repararea aparatu-
lui, adresaţi-vă unităţii noastre de service.
Piesele de schimb originale, relevante pentru siguranţă,
conform Regulamentului corespunzător referitor la de-
signul ecologic se procură de la unitatea noastră de
service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la
punerea în circulaţie în interiorul Spaţiului Economic
European.
Notă: Reparaţiile efectuate de personalul din cadrul
unităţii de service abilitate în cadrul perioadei de ga-
ranţie acordate de producător, în condiţiile impuse de
acesta, sunt gratuite.
Pentru informaţii detaliate despre perioada şi condiţiile
de garanţie din ţara dumneavoastră, adresaţi-vă servici-
ului de asistenţă pentru clienţi, distribuitorului local sau
accesaţi site-ul nostru web.

Dacă apelaţi la Serviciul pentru clienţi, trebuie să
menţionaţi numărul de identificare a produsului (E-Nr.)
şi numărul de fabricaţie (FD) al aparatului dumneavoas-
tră.
Datele de contact ale serviciului pentru clienţi le găsiţi
în lista ataşată a unităţilor de service pentru clienţisau
pe pagina noastră de internet.

11.1 Numărul de produs (Nr. E) şi numărul
de fabricaţie (FD)
Numărul produsului (Nr. E) şi numărul de fabricaţie
(FD) se găsesc pe plăcuţa de tip a aparatului.
Plăcuţa de fabricaţie se află:
¡ pe certificatul aparatului.
¡ pe partea inferioară a plitei.

Pentru găsi rapid şi uşor datele aparatului dvs. şi nu-
mărul de telefon al serviciului pentru clienţi le puteţi no-
ta undeva să le aveţi la îndemână.

12  Evacuarea ca deşeu
Aflaţi aici cum eliminaţi aparatele uzate corect ca şi
deşeu.

12.1 Predarea aparatului vechi
Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii pri-
me valoroase.
1. Scoateţi ştecherul cablului de racordare la reţea din

priză.
2. Separaţi cablul de alimentare.
3. Eliminaţi în mod ecologic aparatul.

Informaţii despre modalităţile curente de eliminare
ecologică a aparatelor pot fi obţinute de la distribui-
torii comerciali de specialitate, dar şi de la primăria
sau administraţia locală.

Acest aparat este marcat corespun-
zător directivei europene 2012/19/
UE în privinţa aparatelor electrice şi
electronice vechi (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga
UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
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1 Безопасность
Соблюдайте следующие указания по технике
безопасности.
1.1 Общие указания
¡ Внимательно прочитайте данное

руководство.
¡ Сохраните инструкцию и информацию о

приборе для дальнейшего использования
или для передачи следующему
владельцу.

¡ В случае обнаружения повреждений,
связанных с транспортировкой, не
подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению
Безопасность эксплуатации гарантируется
только при квалифицированной установке с
соблюдением инструкции по монтажу. За пра-
вильность установки ответственность несёт
установщик.За правильность установки ответ-
ственность несёт установщик.
Используйте прибор только:
¡ в кулинарных целях.
¡ под присмотром. Необходимо постоянно

контролировать кратковременный
процесс приготовления пищи.

¡ в бытовых условиях и в домашнем
хозяйстве.

¡ на высоте не более 2000 м над уровнем
моря.

Не используйте прибор:
¡ на лодках и в автомобилях.
¡ в качестве обогревателя помещения.
¡ с внешним таймером или пультом

дистанционного управления.
¡ вне помещений
Для переоборудования прибора на другой вид
газа вызовите сервисную службу.
1.3 Ограничение круга пользователей
Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или с недостат-
ком опыта и/или знаний, если они находятся
под присмотром или после получения указаний
по безопасному использованию прибора и по-
сле того, как они осознали опасности, связан-
ные с неправильным использованием.
Детям запрещено играть с прибором.
Очистку и обслуживание прибора запрещается
выполнять детям; это разрешается только де-
тям старше 15 лет под надзором взрослых.
Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и
его сетевому проводу.
1.4 Безопасная эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
взрыва!
Утечка газа может привести к взрыву. ПО-
ВЕДЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА
ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ГАЗОПРОВО-
ДЕ
▶ Сразу же перекрыть подачу газа или за-

крыть вентиль газового баллона.
▶ Сразу же затушить открытый огонь и поту-

шить сигареты.
▶ Не пользоваться больше выключателями

света и бытовых приборов.
▶ Не вынимать штепсельные вилки из розе-

ток.
▶ Не пользоваться в помещении стационар-

ным или мобильным телефоном.
▶ Oткрыть окна и хорошо проветрить помеще-

ние.
▶ Позвонить в сервисную или газовую служ-

бу.
Утечка газа может привести к взрыву. Не-
большие объемы газа могут накапливаться и
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воспламеняться на протяжении длительного
времени.
▶ Если прибор не используется в течение дли-

тельного времени, закрыть предохранитель-
ный кран на линии подачи газа.

Утечка газа может привести к взрыву. Если
баллон со сжиженным газом находится не в
вертикальном положении, то сжиженный
пропан-бутан может попасть в прибор. При
этом из горелок может вырваться сильное
пламя. Некоторые части прибора могут по-
вредиться и со временем стать негерметич-
ными из-за неконтролируемого выхода газа.
▶ Баллоны со сжиженным газом всегда сле-

дует держать в вертикальном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
удушья!
Использование газовой плиты приводит к по-
вышению температуры и влажности в поме-
щении, а также к появлению продуктов сго-
рания в воздухе.
▶ Обеспечивайте достаточную вентиляцию

кухни, особенно при эксплуатации газовой
плиты.

▶ При интенсивном и продолжительном ис-
пользовании прибора следует обеспечить
дополнительную вентиляцию, чтобы продук-
ты сгорания гарантированно выводились на-
ружу. Например, при наличии механической
вентиляционной системы установите более
высокую мощность и одновременно обес-
печьте поступление свежего воздуха в по-
мещение, где установлен прибор.

▶ В случае монтажа дополнительной вентиля-
ционной системы следует проконсультиро-
ваться со специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
возгорания!
Приготовление блюд на панелях с добавле-
нием жира или масла без присмотра может
быть опасным и привести к возникновению
пожара.
▶ Всегда следите за горячими маслами и жи-

рами.
▶ Не пытайтесь тушить огонь водой, выключи-

те прибор, а затем затушите пламя, напри-
мер накрыв крышкой или пламегасящим
покрывалом.

Прибор становится очень горячим.
▶ Не ставьте легковоспламеняющиеся пред-

меты на варочную панель или в непосред-
ственной близости от неё.

▶ Не кладите предметы на варочную панель.
Прибор нагревается.
▶ Ни в коем случае не хранить легковоспла-

меняющиеся предметы или аэрозольные
баллончики в ящиках под варочной пане-
лью.

▶ Ни в коем случае не храните и не исполь-
зуйте легковоспламеняющиеся предметы,
напр., аэрозольные баллончики или чистя-
щие средства под прибором или в непо-
средственной близости от него.

Крышка варочной панели может привести к
несчастным случаям, например, к перегреву
прибора, возгоранию или к растрескиванию
материала.
▶ Не использовать крышку варочной панели.
Включенная газовая конфорка, если на ней
не установлена посуда, производит очень
много тепла. Расположенная над ней вытяж-
ка может быть повреждена или может
воспламениться.
▶ Включайте газовую конфорку только при

установленной посуде.
При сильном нагреве прибора текстильные
изделия и другие предметы могут вспыхнуть.
▶ Текстильные изделия, напр., одежду или

шторы держать вдали от пламени.
▶ Ни в коем случае не касаться пламени.
▶ Не класть на прибор, рядом с ним или за

ним легковоспламеняющиеся предметы, та-
кие как кухонные полотенца или журналы.

Утечка газа можетт привести к возгоранию.
▶ Если по истечении 15 секунд горелка не за-

жглась, поверните регулятор в нулевое по-
ложение и откройте дверь или окно в поме-
щении. Выждите не менее минуты, прежде
чем зажечь горелку еще раз.

▶ Если пламя самопроизвольно погасло во
время работы, поверните регулятор в нуле-
вое положение. Выждите не менее минуты,
прежде чем зажечь горелку еще раз.

Продукты могут воспламениться.
▶ Необходимо контролировать процесс приго-

товления. Даже сли процесс приготовления
является непродолжительным, требуется
постоянный контроль.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность ожога!
Детали могут нагреваться в процессе экс-
плуатации.
▶ Не подпускайте маленьких детей к прибору.
Защитные решётки варочной панели могут
стать причиной несчастного случая.
▶ Не используйте защитные решётки для ва-

рочной панели.
Пустая посуда, установленная на включен-
ные газовые конфорки, становится очень го-
рячей.
▶ Никогда не ставьте на включенную конфор-

ку пустую посуду.
Во время работы прибор сильно нагревает-
ся.
▶ Перед очисткой дайте прибору остыть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
поражения электрическим током!
При неквалифицированном ремонте прибор
может стать источником опасности.
▶ Ремонтировать прибор разрешается только

квалифицированным специалистам.
▶ Для ремонта прибора можно использовать

только оригинальные запчасти.
▶ Во избежание опасностей замена повре-

жденного сетевого кабеля данного прибора
может быть выполнена только производи-
телем или авторизованной им сервисной
службой либо лицом, имеющим аналогич-
ную квалификацию.

Поврежденный прибор или поврежденный
сетевой кабель являются источником опас-
ности.
▶ Категорически запрещается эксплуатиро-

вать поврежденный прибор.
▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, что-

бы отсоединить прибор от сети электропита-
ния. Вынимайте из розетки вилку сетевого
кабеля.

▶ В случае повреждения прибора или сетево-
го кабеля немедленно выньте вилку сетево-
го кабеля из розетки или отключите
предохранитель в блоке предохранителей и
перекройте подачу газа.

▶ Обратитесь в сервисную службу.
→ Страница 35

Проникшая в прибор влага может стать при-
чиной поражения током.
▶ Не используйте для очистки прибора пароо-

чистители или очистители высокого давле-
ния.

Изоляция кабеля может расплавиться в слу-
чае контакта с горячими частями прибора.
▶ Следить за тем, чтобы сетевой кабель не со-

прикасался с горячими частями электропри-
боров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
травмирования!
Неисправности или повреждения прибора, а
также некомпетентный его ремонт опасны.
▶ Не включайте неисправный прибор.
▶ Если прибор неисправен, вынуть вилку се-

тевого провода из розетки или отключить
предохранитель в блоке предохранителей,
перекрыть подачу газа и вызвать специали-
ста сервисной службы.

▶ Ремонтировать прибор и заменять повре-
жденные газопроводы разрешается только
квалифицированным специалистам.

Кухонная посуда неподходящего размера,
поврежденная или неправильно установлен-
ная посуда может стать причиной тяжелых
травм.
▶ Учитывать указания в отношении посуды.
При включении горелки на свечах поджига
образуются искры.
▶ Ни в коем случае не дотрагивайтесь до све-

чей поджига во время зажигания горелки.
Если кнопка управления не поворачивается
или держится слишком слабо, ее нельзя ис-
пользовать.
▶ Обратитесь в сервисную службу для ре-

монта или замены кнопки управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
удушья!
Дети могут завернуться в упаковочный мате-
риал или надеть его себе на голову и задох-
нуться.
▶ Не подпускайте детей к упаковочному мате-

риалу.
▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным

материалом.
Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие
детали, в результате чего задохнуться.
▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
▶ Не позволяйте детям играть с мелкими де-

талями.
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2  Предотвращение материального ущерба
ВНИМАНИЕ!
Излишняя аккумуляция тепла может повредить при-
бор.
▶ Никогда не закрывайте варочную панель из не-

ржавеющей стали, например, алюминиевой фоль-
гой или защитной пленкой.

▶ Используйте только рекомендованные принадлеж-
ности.

Воздействие высокой температуры может привести к
повреждениям находящихся рядом приборов и мебе-
ли. При длительной эксплуатации прибора образуется
тепло и повышается влажность.
▶ Откройте окно или включите вытяжную систему с

выходом из помещения на улицу.
Излишняя аккумуляция тепла может повредить при-
бор.
▶ Не используйте две горелки или несколько источ-

ников тепла для разогревания одного предмета
посуды.

▶ Не используйте сковороды-гриль, глиняные горшки
и т. д. на полной мощности в течение длительного
времени.

Излишняя аккумуляция тепла может повредить эле-
менты управления.
▶ Не ставьте посуду большого размера на горелки

рядом с регуляторами.
Неправильное расположение регуляторов приводит к
функциональным неисправностям.
▶ Если прибор не используется, регуляторы всегда

должны быть повернуты в нулевое положение.
Неосторожное обращение с посудой может повре-
дить поверхности прибора.
▶ Осторожно обращайтесь с посудой, находящейся

на варочной панели.
▶ Не кладите тяжелые предметы на варочную па-

нель.
Кислые жидкости, такие как лимонный сок или уксус,
могут повредить поверхность прибора.
▶ Не оставляйте кислые жидкости на варочной пане-

ли.

3  Защита окружающей среды и экономия
3.1 Kaк cэкoнoмить элeктpoэнepгию
При соблюдении этих указаний прибор будет расхо-
довать меньше энергии.
Выбирайте конфорку, подходящую к размеру ка-
стрюли. Размещайте кухонную посуду по центру
конфорки.
Рекомендация: Производители посуды часто указы-
вают диаметр верхнего края кастрюли. Он часто
больше диаметра дна.
¡ Неподходящая кухонная посуда или не полностью

закрытые конфорки ведут к избыточному потреб-
лению электроэнергии.

Закрывайте кастрюли подходящими крышками.
¡ При приготовлении в посуде без крышки прибор

потребляет значительно больше электроэнергии.
Приподнимайте крышку как можно реже.
¡ Когда вы приподнимаете крышку, теряется много

энергии.
Используйте стеклянные крышки.
¡ Через стеклянную крышку можно увидеть содер-

жимое кастрюли.

Используйте посуду, соответствующую объёму про-
дуктов.
¡ Для нагрева посуды большого размера с не-

большим объёмом содержимого потребуется
больше электроэнергии.

При приготовлении наливайте немного воды.
¡ Чем больше воды налито в посуду, тем больше

электроэнергии требуется для разогрева.
Заблаговременно переключайте на более низкую
ступень нагрева.
¡ При слишком высокой ступени нагрева конфорки

напрасно расходуется много электроэнергии.
Информацию об изделии в соответствии с Регламен-
том (ЕС) 66/2014 можно найти в прилагаемом пас-
порте прибора и на странице с описанием вашего
прибора в Интернете.

3.2 Утилизaция yпaкoвки
Упаковочные материалы экологически безопасны и
могут использоваться повторно.
▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно

рассортировав их.
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4  Знакомство с прибором
4.1 Регулятор
Настроить все функции прибора и получить информа-
цию о его рабочем состоянии можно через панель
управления.
Мощность пламени можно регулировать пошагово,
устанавливая различные ступени нагрева, с помощью
регуляторов.

Индика-
тор

Значение

Каждая горелка управляется соответ-
ствующим регулятором.
Горелка выкл.

 9 Максимальная мощность и электриче-
ский поджиг горелки.

1 Минимальная мощность.

Горелка Dualwok с широким охватом пламени
С горелкой Dualwok с широким охватом пламени вы
можете управлять внутренним и внешним пламенем
независимо друг от друга.

Ступень
нагрева

Значение

 9 Максимальная мощность внутреннего и
внешнего пламени.

4 Минимальная мощность внешнего пла-
мени, максимальная мощность внутрен-
него пламени.

Ступень
нагрева

Значение

3 Максимальная мощность внутреннего
пламени.

1 Минимальная мощность внутреннего пла-
мени.

4.2 Газовая горелка
Здесь приведен обзор составных частей горелки.

1
2

4
3

2
4

4
2

3

3

1

1

1 Крышка горелки

2 Корпус горелки

3 Термоэлемент для контроля пламени

4 Свеча поджига

4.3 Решётки
Установите решётки правильно.
Установите посуду на решётку соответствующим об-
разом. Никогда не устанавливайте посуду прямо на
горелку.
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Всегда осторожно снимайте решётки. При перемеще-
нии одной решётки можно сдвинуть и находящиеся
рядом решётки.

Рекомендация: Вы можете удалить остатки металла
на решётке после перемещения посуды, тщательно
очистив решётку. 
→ "Очистка решёток", Страница 33

5  Принадлежность
Принадлежности можно приобрести через сервисную
службу или через интернет-магазин. Используйте
только оригинальные принадлежности, так как они в
точности подходят к вашему прибору.
Принадлежности относятся к конкретным приборам.
Поэтому при покупке всегда указывайте точное
обозначение (номер E) вашего прибора.
→ Страница 35

Информацию о том, какие принадлежности предлага-
ются для вашего прибора, вы можете найти в нашем
каталоге, в онлайн-магазине или запросить в сервис-
ной службе.
www.bosch-home.com

Принадлежности Описание Эксплуатация
Дополнительная решётка
Wok

¡ Используйте только для горелки с
широким охватом пламени.

¡ Всегда используйте посуду с выпуклым
дном.

¡ Рекомендуется для увеличения срока
службы прибора.

Дополнительная решётка
для кофеварки

¡ Используйте только для горелки с
установленной минимальной
мощностью.

¡ Используйте с посудой диаметром
менее 12.

Simmer Cap ¡ Установите крышку экономичной
горелки.

¡ Используйте только на самой низкой
мощности горелки.

¡ Всегда ставьте посуду на решётку,
никогда не ставьте её прямо на горелку
Simmer Cap.

Панель для медленного
кипения

¡ Для приготовления на медленном огне.
¡ Используйте экономичную или обычную

горелку. При наличии нескольких
стандартных горелок, лучше
использовать заднюю или переднюю
правую.

¡ Ставьте на решётку выемками вверх, ни
в коем случае не на горелку.

6  Стандартное управление
6.1 Зажигание газовой горелки
На варочной панели предусмотрена функция автома-
тического поджига горелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность возгорания!
Утечка газа можетт привести к возгоранию.
▶ Если по истечении 15 секунд горелка не зажглась,

поверните регулятор в нулевое положение и
откройте дверь или окно в помещении. Выждите
не менее минуты, прежде чем зажечь горелку еще
раз.

▶ Если пламя самопроизвольно погасло во время
работы, поверните регулятор в нулевое положе-

ние. Выждите не менее минуты, прежде чем за-
жечь горелку еще раз.

ВНИМАНИЕ!
Если установить регулятор прямо между положения-
ми   и 1, это может стать причиной неисправности.
▶ Поэтому никогда не поворачивайте из положе-

ния   сразу в положение 1 и наоборот.
1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверни-

те его против часовой стрелки до максимального
уровня мощности.
При этом удерживайте регулятор нажатым.

a Все горелки производят искры для поджига.
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2. Подождите несколько секунд и отпустите регуля-
тор. 
→ "Система защиты", Страница 31

3. Поверните регулятор на нужный уровень.
4. Если поджиг не осуществляется, переведите регу-

лятор в положение «Выкл» и повторите описанные
выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор на-
жатым в течение более длительного времени (до
10 секунд).

Заметка:
Соблюдайте следующую информацию, чтобы
обеспечить правильную работу прибора:
¡ Детали горелки → Oldal 29 и решётка → Oldal 29

должны быть установлены правильно.
¡ Не заменяйте крышку горелки.
¡ Соблюдайте максимальную чистоту. Очищайте

свечи поджига регулярно небольшой
неметаллической щёткой. Будьте осторожны, не
допускайте сильных ударов по свечам поджига.

¡ Для правильного горения пламени отверстия и
канавки горелки должны быть чистыми. 
→ "Очистка горелки", Oldal 33

6.2 Система защиты
Система безопасности (термоэлемент) приостанавли-
вает подачу газа, если горелки случайно погаснут.
Чтобы зажечь горелку, вам нужно активировать си-
стему, которая запускает подачу газа.
1. Зажгите горелку, не отпуская регулятор.
a Вспыхивает пламя.
2. Удерживайте регулятор полностью нажатым ещё 4

секунды.

6.3 Зажигание газовой горелки вручную
При отключении электроэнергии вы можете зажечь
горелку вручную.
1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверни-

те его против часовой стрелки до максимального
уровня мощности.

2. Держите зажигалку или пламя (зажигалки, спички
и т. д.) возле горелки.

6.4 Выключение горелки
▶ Поверните регулятор в положение .

6.5 Нормальное состояние прибора при
работе
Следующие состояния являются нормальными при
работе прибора:
¡ Легкое шипение зажженной горелки.

¡ Специфические запахи при первом
использовании. Эти запахи исчезнут через
некоторое время.

¡ Пламя оранжевого цвета. Это происходит из-за
наличия пыли в воздухе в помещении, пролитой
жидкости и т. д.

¡ Хлопающий звук через несколько секунд после
выключения горелки. Это говорит об активации
системы безопасности. 
→ "Система защиты", Oldal 31

6.6 Блокировка варочной панели с
помощью главного выключателя
Главный выключатель перекрывает общий поток газа.
Главный выключатель можно использовать для
предотвращения случайного зажигания горелок
детьми или для быстрого выключения всех горелок.

Блокировка варочной панели
▶ Haжмитe главный выключaтeль.
a Все включенные горелки гаснут.
a Варочная панель заблокирована.

Снятие блокировки варочной панели
Требование: Все горелки выключены.
▶ Нажмите на главный выключатель и поверните его

по часовой стрелке до упора.

a Варочная панель разблокирована.
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7  Кухонная посуда
Следующие указания помогут вам сэкономить элек-
троэнергию и избежать повреждения посуды.

7.1 Подходящая посуда
Используйте посуду только подходящего диаметра.
Посуда не должна выступать за пределы варочной
панели.
Не ставьте небольшую посуду на большие горелки.
Пламя не должно касаться боковых стенок посуды.

Газовая горелка Минимальный
диаметр дна
посуды

Максимальный
диаметр дна
посуды

Горелка с широ-
ким охватом
пламени

22 см 30 см

Газовая горелка
повышенной
мощности

20 см 26 см

Стандартная га-
зовая горелка

14 см 22 см

Экономичная
газовая горелка

12 см 16 см

Посуду с выпуклым дном используйте только для го-
релки с широким охватом пламени.
¡ Варочная панель должна иметь горелку с широ-

ким охватом пламени и дополнительную решётку
Wok.

¡ Дополнительная решётка Wok должна быть пра-
вильно установлена.

→ "Принадлежность", Страница 30

7.2 Использование кухонной посуды
Выбор и установка кухонной посуды влияют на без-
опасность и энергоэффективность вашего прибора.
→ "Kaк cэкoнoмить элeктpoэнepгию", Страница 28

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность возгорания!
Легковоспламеняющиеся детали могут загореться.
▶ Расстояние между посудой и воспламеняющими-

ся деталями кухонного оборудования должно со-
ставлять не менее 50 мм.

Заметка: Использование посуды может вызвать вре-
менную деформацию варочной поверхности из не-
ржавеющей стали. Это нормально и не влияет на ра-
боту прибора.
Не используйте деформированную посуду. Исполь-
зуйте посуду с плоским толстым дном.
¡ Деформированная посуда неустойчиво стоит на

варочной панели и может опрокинуться.
Ставьте посуду точно по центру горелки.
¡ Если посуда расположена не по центру горелки,

она может опрокинуться.
Ставьте посуду на решетку соответствующим об-
разом.
¡ Посуда может опрокинуться, если поставить ее

прямо на горелку.

8  Советы по установкам для варки
С помощью регуляторов прибора можно плавно регу-
лировать уровень мощности пламени от 1 до 9.
Время приготовления и уровень мощности зависят от
вида, веса и качества продуктов, вида используемого
газа, а также от материала посуды.
Рекомендации
¡ Советы по приготовлению блюд
– При приготовлении супов, кремов, чечевицы

или нута, одновременно загрузите все
ингредиенты в посуду.

– При жарении на сковороде сначала добавьте
масло. В процессе приготовления
поддерживайте постоянную температуру и при
необходимости отрегулируйте уровень
мощности. При приготовлении нескольких
порций дождитесь, пока снова будет
достигнута температура приготовления.
Регулярно переворачивайте продукты.

¡ Чтобы сократить время приготовления:
– Используйте скороварку для приготовления

кремов и блюд из бобовых. Соблюдайте
инструкции производителя при использовании
скороварки.

– Добавляйте макароны, рис или картофель в
кипящую воду. Затем отрегулируйте уровень
мощности для продолжения варки.

– При приготовлении риса и картофеля
используйте крышку.

Уровень
мощно-
сти

Приготовление блюд

9 ¡ Кипячение воды
¡ Приготовление на водяной бане:

бисквит, пудинг и хлебный пудинг.
¡ Приготовление при высокой

температуре: блюда азиатской кухни.
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Уровень
мощно-
сти

Приготовление блюд

7–9 ¡ Начало приготовления: макароны,
супы, кремы, паэлья, блюда из
бобовых, молочный рис.

¡ Жарение во фритюре (в масле):
овощи в темпуре, крокеты, картофель
фри, картофельный омлет, шницель,
замороженные продукты, выпечка.

¡ Жарение в небольшом количестве
масла: омлет по-французски, стейк,
бефстроганов.

¡ Жарение, обжаривание: овощи, мясо.

Уровень
мощно-
сти

Приготовление блюд

4–6 ¡ Продолжение приготовления:
макароны, супы, кремы, паэлья,
блюда из бобовых, молочный рис.

¡ Жарение во фритюре (в небольшом
количестве масла): шницели по-
гамбургски, сосиски, лосось на
гриле, фрикадельки.

¡ Густой суп, тушеное мясо: рагу,
гуляш, рататуй.

¡ Приготовление при средней
температуре: сырный соус,
бешамель, паста карбонара, паста
неаполитана, пудинг, блины.

¡ Размораживание: замороженные
продукты.

1–3 ¡ Завершение приготовления: рис,
паэлья, блюда из бобовых, молочный
рис.

¡ Приготовление на пару: рыба, овощи.
¡ Поддержание в горячем состоянии и

разогревание: готовые блюда.
1 Растапливание: масло, шоколад, жела-

тин, мед, карамель.

9  Очистка и уход
Для долговременной исправной работы прибора тре-
буется его тщательная очистка и уход.

9.1 Чистящее средство
Подходящие чистящие средства можно приобрести в
сервисной службе или интернет-магазине.
ВНИМАНИЕ!
Неподходящие чистящие средства могут повредить
поверхности прибора.
▶ Не используйте агресивные или абразивные чистя-

щие средства.
▶ Не используйте металлическую мочалку.
▶ Не используйте ножи или острые предметы для

удаления присохших остатков пищи с варочной па-
нели.

▶ Не используйте ножи или острые предметы для
очистки места соединения между металлом и
стеклянной или алюминиевой пластиной.

▶ Не используйте приборы для очистки паром.

9.2 Очистка прибора
ВНИМАНИЕ!
Если во время очистки прибора снять регуляторы,
влага может проникнуть внутрь прибора и привести к
повреждению.
▶ Не снимайте элементы управления при очистке

прибора.
1. Дайте прибору остыть.
2. Очистите губкой с водой и мылом.
3. Насухо вытрите салфеткой из мягкой ткани.

Рекомендация: Сразу вытирайте пролитые жидкости.
Это предотвращает прилипание остатков пищи и сни-
жает затраты на последующую очистку.

9.3 Очистка горелки
Очищайте поверхности деталей горелки после каждо-
го использования. Это предотвратит пригорание
остатков пищи.
ВНИМАНИЕ!
Детали горелок могут быть повреждены в процессе
мытья в посудомоечной машине.
▶ Не очищайте детали горелки в посудомоечной ма-

шине.
Заметка: Соблюдайте указания, приведенные для
средств очистки.
→ "Чистящее средство", Страница 33
1. Дайте прибору остыть.
2. Очистите с помощью неметаллической щетки с

мыльной водой.
3. Дайте прибору полностью просохнуть. Если к нача-

лу приготовления сохранятся капли воды или сы-
рые участки, возможно повреждение эмали.

4. Установите детали горелки. Убедитесь, что крышки
горелок правильно расположены на распредели-
теле. 
→ "Газовая горелка", Страница 29

9.4 Очистка решёток
Заметка: Соблюдайте указания, приведенные для
средств очистки.
→ "Чистящее средство", Страница 33
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ВНИМАНИЕ!
Решетки могут быть повреждены в процессе мытья в
посудомоечной машине.
▶ Не мойте решетки в посудомоечной машине.
1. Дайте прибору остыть.
2. Осторожно снимите решетки.
3. Помойте водой с мылом с помощью неметалличе-

ской щетки.
Тщательно очистите область вокруг резиновых
прокладок. Если резиновые прокладки оторвутся,
решетка может поцарапать варочную панель.

4. Дайте прибору полностью просохнуть. Если к нача-
лу приготовления сохранятся капли воды или сы-
рые участки, возможно повреждение эмали.

5. Правильно установите решётки. 
→ "Решётки", Страница 29

9.5 Горелка с широким охватом пламени
и поверхности из нержавеющей стали
Высокие температуры могут привести к незначитель-
ному изменению цвета горелки с широким охватом
пламени и поверхностей из нержавеющей стали. Это
нормально.
Очищайте эти области с помощью очистителя для не-
ржавеющей стали после каждого использования.
Рекомендация: Регулярно используйте обычное чи-
стящее средство, которое можно приобрести через
нашу службу технической поддержки.
ВНИМАНИЕ!
Очистители из нержавеющей стали могут стереть на-
несенную трафаретную разметку.
▶ Поэтому не используйте очиститель для нержаве-

ющей стали в зоне регуляторов.

10  Устранение неисправностей
Вы можете самостоятельно устранить незначитель-
ные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь
информацией из главы «Устранение неисправностей»
перед обращением в сервисную службу. Это позво-
лит избежать дополнительных расходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность
травмирования!
При неквалифицированном ремонте прибор может
стать источником опасности.
▶ Ремонтировать прибор разрешается только обу-

ченным специалистам.
▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную

службу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ‒ Опасность поражения
электрическим током!
При неквалифицированном ремонте прибор может
стать источником опасности.
▶ Ремонтировать прибор разрешается только квали-

фицированным специалистам.
▶ Для ремонта прибора можно использовать только

оригинальные запчасти.
▶ Во избежание опасностей замена поврежденного

сетевого кабеля данного прибора может быть вы-
полнена только производителем или авторизован-
ной им сервисной службой либо лицом, имеющим
аналогичную квалификацию.

10.1 Сбои в работе

Неисправность Причина и устранение неисправностей
Прекращена работа
всех электроприбо-
ров.

Неисправен предохранитель.
▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
Сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения.
▶ Проверьте, сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения в

блоке предохранителей.
Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.
▶ Подключите прибор к электросети.
Сбой электропитания.
▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.

Автоматический под-
жиг не работает.

В пространстве между свечой поджига и горелкой находятся остатки пищи и загрязнения.
▶ Очистите пространство между свечой поджига и горелкой.
Детали горелок мокрые.
▶ Тщательно высушите детали горелок.
Детали горелки расположены неправильно.
▶ Детали горелки расположены правильно.
Прибор не заземлен, подключен ненадлежащим образом или защемлен провод заземле-
ния.
▶ Обратитесь к квалифицированному электрику.

Пламя горит нерав-
номерно.

Детали горелки расположены неправильно.
▶ Детали горелки расположены правильно.
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Неисправность Причина и устранение неисправностей
Пламя горит нерав-
номерно.

Отверстия горелки загрязнены.
▶ Очистите и просушите отверстия горелки.

Поток газа поступает
несоответствующим
образом или газ не
поступает.

Подача газа прервана из-за закрытых промежуточных вентилей.
▶ Откройте промежуточные вентили.
Газовый баллон пуст.
▶ Замените газовый баллон.

В кухне чувствуется
запах газа.

Регулятор открыт.
▶ Закройте регулятор.
Газовый баллон подключен ненадлежащим образом.
▶ Убедитесь, что газовый баллон подключен правильно.
Газопровод прибора негерметичен.
1. Перекройте главный газовый кран.
2. Проветрите помещение.
3. Немедленно позвоните в авторизованную компанию по установке, специалисты кото-

рой проверят газовую систему и выдадут акт об установке.
4. Не используйте прибор, пока не убедитесь, что из места установки или из самого при-

бора нет утечки газа.
Горелка отключится,
как только вы отпу-
стите регулятор.

Регулятор был нажат недостаточно долго.
1. После зажигания удерживайте регулятор нажатым в течение нескольких секунд.
2. Плотно прижмите регулятор.
Отверстия горелки загрязнены.
▶ Очистите и просушите отверстия горелки.

11  Сервисная служба
Если у вас имеются вопросы по использованию, вам
не удается самостоятельно устранить неисправность
прибора или требуется отремонтировать прибор,
обратитесь в нашу сервисную службу.
Важные для функционирования прибора оригиналь-
ные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по эко-
логическому проектированию электропотребляющей
продукции вы можете заказать в нашей сервисной
службе, как минимум, в течение 10 лет с момента
продажи вашего прибора в пределах Европейского
экономического пространства.
Заметка: При выполнении гарантийных условий
производителя работы выполняются сервисной служ-
бой бесплатно.
Подробную информацию о гарантийном сроке и усло-
виях гарантии в вашей стране вы можете запросить в
нашей сервисной службе, у вашего продавца или
найти на нашем сайте.
Пpи oбpaщeнии в сервисную службу укажите нoмep
издeлия (E-Nr.) и зaвoдcкoй нoмep (FD) прибора.
Адрес и телефон сервисной службы можно найти в
прилагаемом перечне сервисных служб или на на-
шем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса,
вы также можете использовать данный QR код.
https://www.bosch-home.ru

11.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской
номер (FD)
Нoмep издeлия (E-Nr.) и зaвoдcкoй нoмep (FD) вы
найдете на фирменной табличке своего прибора.
Типовая табличка находится:
¡ В паспорте прибора.
¡ С нижней стороны варочной панели.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефо-
на сервисной службы, вы можете записать эти дан-
ные.

https://www.bosch-home.ru
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12  Утилизация
Здесь приведены указания по надлежащей утилиза-
ции старых бытовых приборов.

12.1 Утилизaция cтapoгo бытового
прибора
Утилизация в соответствии с экологическими норма-
ми обеспечивает возможность вторичного использо-
вания ценных сырьевых материалов.
1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологиче-

скими нормами.
Сведения о возможных способах утилизации мож-
но получить в специализированном торговом пред-
приятии, а также в районных или городских орга-
нах управления.

Данный прибор имеет отметку о со-
ответствии европейским нормам
2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).
Данные нормы определяют действу-
ющие на территории Евросоюза
правила возврата и утилизации ста-
рых приборов.
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1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpie-
czeństwa.

1.1 Wskazówki ogólne
¡ Należy dokładnie przeczytać niniejszą inst-

rukcję.
¡ Instrukcję należy zachować i starannie prz-

echowywać jako źródło informacji, a także
z myślą o innych użytkownikach.

¡ Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zos-
tało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapew-
nione jest tylko po prawidłowym zamontowa-
niu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest
odpowiedzialny za prawidłowe działanie w
miejscu instalacji urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡ do gotowania.
¡ pod nadzorem. Nieprzerwanie nadzorować

krótkotrwałe procesy gotowania.
¡ w prywatnym gospodarstwie domowym i

pomieszczeniach domowych.
¡ do wysokości 2000 metrów nad poziomem

morza.
Nie używać urządzenia:
¡ na łodziach lub w pojazdach.
¡ jako jako urządzenie grzewcze.
¡ z zewnętrznym programatorem czasowym

lub pilotem.

¡ na dworze

W celu przestawienia na inny rodzaj gazu we-
zwać serwis.

1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez
dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ogra-
niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycz-
nych lub umysłowych albo osoby nieposiada-
jące wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy
tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod
nadzorem lub zostały dokładnie poinformowa-
ne o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia
oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych prze-
widzianych dla użytkownika czynności z zakre-
su czyszczenia i konserwacji urządzenia, chy-
ba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują
te czynności pod nadzorem.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy
trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.

1.4 Bezpieczne użytkowanie

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko wybuchu!
Ulatniający się gaz może doprowadzić do wy-
buchu. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYCZU-
CIA ZAPACHU GAZU LUB USTEREK INSTA-
LACJI GAZOWEJ
▶ Natychmiast zamknąć dopływ gazu lub za-

kręcić zawór butli gazowej.
▶ Natychmiast zgasić źródła otwartego ognia

oraz papierosy.
▶ Nie używać włączników oświetlenia i urzą-

dzeń.
▶ Nie odłączać wtyczek urządzeń elektrycz-

nych od gniazd sieciowych.
▶ Nie używać w domu telefonu stacjonarnego

ani komórkowego.
▶ Otworzyć okna i dobrze wywietrzyć po-

mieszczenie.
▶ Skontaktować się z serwisem lub pogoto-

wiem gazowym.
Ulatniający się gaz może doprowadzić do wy-
buchu. Niewielkie ilości gazu mogą się gro-
madzić przez dłuższy czas, a następnie zapa-
lić.
▶ Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane

przez dłuższy czas, zamknąć zawór bezpie-
czeństwa na przewodzie doprowadzającym
gaz.
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Ulatniający się gaz może doprowadzić do wy-
buchu. Jeśli butla nie stoi pionowo, płynny
propan/butan może się przedostać do urzą-
dzenia. W rezultacie przy palnikach mogą po-
wstawać słupy ognia. Podzespoły mogą ulec
uszkodzeniu i powolnemu rozszczelnieniu, co
w konsekwencji doprowadzi do niekontrolo-
wanego wypływu gazu.
▶ Butle z płynem należy stosować zawsze w

pozycji pionowej.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko uduszenia się!
Podczas korzystania z kuchenki gazowej w
pomieszczeniu powstają ciepło i wilgoć oraz
produktów spalania.
▶ Zapewnić dostateczną wentylację kuchni,

szczególnie przy korzystaniu z kuchenki ga-
zowej.

▶ W przypadku intensywnego i długotrwałego
użytkowania urządzenia zapewnić dodatko-
wą wentylację w celu niezawodnego odpro-
wadzania produktów spalania do atmosfe-
ry, np. ustawić wyższą prędkość obrotową
istniejącego wentylatora mechanicznego,
jednocześnie zapewniając wymianę powie-
trza w miejscu ustawiania urządzenia.

▶ Jeżeli konieczna jest instalacja dodatkowe-
go urządzenia wentylacyjnego, skonsulto-
wać się z wykwalifikowanym personelem.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko pożaru!
Gotowanie na tłuszczu lub oleju na płycie
grzewczej bez nadzoru może być niebezpiecz-
ne i prowadzić do pożaru.
▶ Nigdy nie pozostawiać gorących olejów i

tłuszczów bez nadzoru.
▶ Nigdy nie próbować gasić ognia wodą, tyl-

ko wyłączyć urządzenie a następnie przy-
kryć płomienie pokrywką lub kocem gaśni-
czym.

Urządzenie bardzo się nagrzewa.
▶ Nigdy nie kłaść łatwopalnych przedmiotów

na płytę grzewczą ani w jej pobliżu.
▶ Nigdy nie używać płyty grzewczej do prze-

chowywania jakichkolwiek przedmiotów.
Urządzenie silnie się nagrzewa.
▶ Nie przechowywać przedmiotów łatwopal-

nych ani sprayów w szufladach znajdują-
cych się bezpośrednio pod płytą grzewczą.

▶ Nigdy nie przechowywać i nie używać w
pobliżu urządzenia lub pod urządzeniem
palnych przedmiotów, takich jak, np. aero-
zole w puszkach lub środki czyszczące.

Pokrywy płyt grzewczych mogą powodować
wypadki, np. wskutek przegrzania, zapalenia
czy rozpryskania materiałów.
▶ Nie używać pokryw na płyty grzewcze.
Włączone palniki gazowe bez postawionych
na nich naczyń do gotowania wytwarzają dużo
ciepła. Może to prowadzić do uszkodzenia lub
zapalenia znajdującego się nad urządzeniem
okapu.
▶ Palników gazowych używać tylko wtedy,

gdy znajdują się na nich naczynia do goto-
wania.

Urządzenie bardzo silnie się nagrzewa, mogą
się od niego tkaniny i inne przedmioty.
▶ Trzymać tkaniny, np. ubrania, zasłony trzy-

mać z daleka od płomieni.
▶ Nigdy nie sięgać po cokolwiek nad płomie-

niami.
▶ Nie umieszczać łatwopalnych przedmiotów,

np. ścierek do naczyń, czasopism na urzą-
dzeniu, obok urządzenia lub za urządze-
niem.

Ulatniający się gaz może się zapalić.
▶ Jeżeli palnik nie zapalił się po 15 sekun-

dach, obrócić pokrętło w położenie zerowe
i otworzyć drzwi lub okno pomieszczenia.
Przed ponownym zapaleniem palnika od-
czekać co najmniej minutę.

▶ Jeśli płomień w niezamierzony sposób zga-
śnie podczas pracy, przekręcić pokrętło w
położenie zerowe. Przed ponownym zapale-
niem palnika odczekać co najmniej minutę.

Produkty spożywcze mogą się zapalić.
▶ Proces gotowania należy nadzorować. Krót-

ki proces gotowania należy stale nadzoro-
wać.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko oparzeń!
Dostępne części mogą ulec rozgrzaniu pod-
czas pracy urządzenia.
▶ Nie pozwalać, aby małe dzieci zbliżały się

do urządzenia.
Kratka ochronna płyty grzewczej może prowa-
dzić do wypadków.
▶ Nigdy nie używać kratki ochronnej płyty

grzewczej.
Puste naczynie do gotowania ustawione na
włączonych palnikach gazowych bardzo silnie
się nagrzewa.
▶ Nigdy nie podgrzewać pustych naczyń do

gotowania.
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Urządzenie silnie nagrzewa się podczas pra-
cy.
▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia od-

czekać, aż urządzenie ostygnie.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko porażenia
prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy sta-
nowią poważne zagrożenie.
▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywa-

ne wyłącznie przez wykwalifikowany perso-
nel.

▶ Do naprawy urządzenia należy używać wy-
łącznie oryginalnych części zamiennych.

▶ W przypadku uszkodzenia przewodu siecio-
wego tego urządzenia należy zlecić jego
wymianę wymieniony przez producenta, je-
go serwis lub przez odpowiednio wykwalifi-
kowaną osobę, co jest koniecznym warun-
kiem wykluczenia zagrożeń.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony prze-
wód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządze-

nia.
▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączenio-

wy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Za-
wsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłą-
czeniowego.

▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub
przewodu przyłączeniowego należy natych-
miast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłą-
czeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć do-
pływ gazu.

▶ Wezwać serwis. → Strona 47
Wnikająca wilgoć może prowadzić do poraże-
nia prądem.
▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia my-

jek parowych ani ciśnieniowych.
Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego
może się stopić w pobliżu gorących części
urządzenia.
▶ W żadnym wypadku nie może dojść do

kontaktu przewodu przyłączeniowego z go-
rącymi częściami urządzenia.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko odniesienia
obrażeń!
Usterki i uszkodzenia urządzenia oraz niepra-
widłowe naprawy stanowią poważne zagroże-
nie.
▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządze-

nia.
▶ Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy

odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego
albo wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bez-
piecznikowej, zamknąć dopływ gazu i skon-
taktować się z serwisem.

▶ Naprawy urządzenia i wymianą uszkodzo-
nych przewodów gazowych może przepro-
wadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany
personel.

Naczynia o niedopasowanej wielkości czy
uszkodzone lub źle ustawione naczynia go
gotowania mogą spowodować ciężkie zranie-
nie.
▶ Stosować się do wskazówek dotyczących

naczyń do gotowania.
Przy włączaniu palników zapalniki iskrzą.
▶ Podczas zapalania palników nigdy nie doty-

kać zapalników.
Jeżeli pokrętło obsługi nie daje się obracać,
nie należy go już używać.
▶ Należy natychmiast skontaktować się z ser-

wisem w celu naprawy lub wymiany pokrę-
tła obsługi.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko uduszenia się!
Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opa-
kowania na głowę lub zawinąć się w nie i udu-
sić się.
▶ Materiały z opakowania należy trzymać po-

za zasięgiem dzieci.
▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opako-

waniem, a szczególnie folią.
Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadła-
wić się nimi, co może doprowadzić do udu-
szenia.
▶ Drobne części należy trzymać poza zasię-

giem dzieci.
▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę

drobnymi częściami.
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2  Zapobieganie szkodom materialnym
UWAGA!
Nagromadzone gorące powietrze może uszkodzić urzą-
dzenie.
▶ Nie zakrywać płyty ze stali nierdzewnej, np. folią alu-

miniową lub folią ochronną do kuchenek.
▶ Używać wyłącznie zalecanego wyposażenia.
Wytwarzane ciepło może spowodować uszkodzenie są-
siednich urządzeń lub mebli. Jeśli urządzenie używane
jest przez dłuższy czas, wytwarza się bardzo wysoka
temperatura i wilgotność.
▶ Otworzyć okno lub włączyć wyciąg kuchenny z wy-

prowadzeniem na zewnątrz.
Nagromadzone gorące powietrze może uszkodzić urzą-
dzenie.
▶ Nie używać dwóch palników ani dwóch źródeł cie-

pła do tylko jednego naczynia.
▶ Płyty grillowe, gliniane garnki itp. nie mogą być uży-

wane przed dłuższy czas przy pełnej mocy.

Nagromadzone gorące powietrze może uszkodzić ele-
menty obsługi.
▶ Nie stawiać dużych naczyń do gotowania na palni-

kach w pobliżu pokręteł obsługi.
Niewłaściwe położenie pokrętła obsługi powoduje nie-
prawidłowe działanie.
▶ Gdy urządzenie nie jest używane, pokrętła obsługi

obracać zawsze na pozycję zero.
Nieostrożne obchodzenie się z naczyniem może spo-
wodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.
▶ Ostrożnie obchodzić się z naczyniami do gotowania

stojącymi na płycie grzewczej.
▶ Nie stawiać na płycie grzewczej ciężkich przedmio-

tów.
Kwaśne płyny, takie jak sok z cytryny lub ocet, mogą
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
▶ Nie pozostawiać kwaśnych płynów na płycie grzew-

czej.

3  Ochrona środowiska i oszczędność
3.1 Oszczędzanie energii
Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami
zużywa jeszcze mniej energii.
Wybierać palniki dostosowane do wielkości garnków.
Stawiać naczynia do gotowania pośrodku pól grzew-
czych.
Wskazówka: Producenci naczyń często podają górną
średnicę garnków. Jest ona często większa od średni-
cy dna.
¡ Niedopasowane naczynia do gotowania i niecałko-

wicie przykryte pola grzewcze zużywają dużo ener-
gii.

Przykrywać garnki dopasowanymi do nich pokrywka-
mi.
¡ Gotowanie bez pokrywki wymaga znacznie większej

ilości energii.
Pokrywkę należy podnosić jak najrzadziej.
¡ Przy podnoszeniu pokrywki następuje utrata dużej

ilości energii.
Używać szklanych pokrywek.
¡ Przez szklaną pokrywkę można widzieć zawartość

garnka bez podnoszenia pokrywki.

Używać naczyń do gotowania dopasowanych do ilości
artykułów spożywczych.
¡ Podgrzanie dużego naczynia z niewielką zawartości

zużywa większą ilość energii.
Gotować w niewielkiej ilości wody.
¡ Im większa ilość wody w naczyniu, tym większa

ilość energii potrzebna do jego podgrzania.
Jak najszybciej zmniejszać stopień mocy grzania.
¡ Zbyt wysoki stopnień mocy grzania podczas dogo-

towywania powoduje marnowanie energii.
Informacja o produkcie zgodnie z (UE) 66/2014 znaj-
duje się na dołączonym paszporcie urządzenia i w In-
ternecie na stonie produktu urządzenia.

3.2 Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i
nadają się do recyklingu.
▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodza-

jem materiału.
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4  Poznawanie urządzenia
4.1 Pokrętło obsługi
Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządze-
nia i zapewnia informacje o jego stanie.
Za pomocą pokręteł obsługi wielkość płomienia można
stopniowo dostosowywać do różnych stopni mocy
grzania.

Wskaza-
nie

Znaczenie

Palnik przypisany do pokrętła obsługi.
Palnik wył.

 9 Maksymalna moc i elektryczne zapalanie
palnika.

1 Najniższa moc.

Palnik wielokoronowy Dualwok
Dzięki palnikowi wielokoronowemu Dualwok możliwe
jest niezależne sterowanie płomieniem wewnętrznym i
zewnętrznym.

Stopień
mocy
grzania

Znaczenie

 9 Płomień wewnętrzny i zewnętrzny - moc
maksymalna.

4 Płomień zewnętrzny - moc minimalna, pło-
mień wewnętrzny - moc maksymalna.

3 Płomień wewnętrzny - moc maksymalna.
1 Płomień wewnętrzny - moc minimalna.

4.2 Palnik
W tym miejscu można znaleźć przegląd elementów pal-
nika.

1
2

4
3

2
4

4
2

3

3

1

1

1 Nakrywka palnika

2 Kołpak palnika

3 Termoelement do kontroli płomienia

4 Świeczka zapłonowa

4.3 Ruszty
Prawidłowo włożyć ruszty.
Ustawić prawidłowo naczynia na rusztach. Nigdy nie
stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.
Ruszty należy zawsze zdejmować z zachowaniem
ostrożności. Przesunięcie jednego rusztu może spowo-
dować zmianę położenia sąsiednich rusztów.
Wskazówka: Resztki metalu pozostałe na ruszcie w wy-
niku przesuwania niektórych naczyń do gotowania moż-
na usunąć za pomocą odpowiedniego czyszczenia. 
→ "Czyszczenie rusztów", Strona 45
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5  Akcesoria
Akcesoria można nabyć w serwisie, w sklepie specjali-
stycznym lub w Internecie. Używać tylko oryginalnych
akcesoriów, są one dokładnie dostosowane do urzą-
dzenia.
Akcesoria są przeznaczone dla konkretnych urządzeń.
Przy zakupie należy zawsze podawać dokładne ozna-
czenie (E-Nr.) urządzenia. → Strona 47

Informacje na temat akcesoriów dostępnych dla urzą-
dzenia można uzyskać w sklepie internetowym lub w
serwisie.
www.bosch-home.com

Akcesoria Opis Użytkowanie
Dodatkowy ruszt Wok ¡ Używać wyłącznie na palniku wielokoro-

nowym.
¡ Używać zawsze w przypadku stosowania

naczyń z wklęsłym dnem.
¡ Zalecane w celu wydłużenia okresu użyt-

kowania urządzenia.
Dodatkowy ruszt pod ka-
wiarkę

¡ Używać tylko na palniku o najniższej
mocy.

¡ Używać w przypadku stosowania naczyń,
których średnica jest mniejsza od 12.

Simmer Cap ¡ Zamocować nad nakrywką palnika
oszczędnego.

¡ Używać tylko z najniższą mocą palnika.
¡ Ustawić naczynie na ruszcie, a nie bez-

pośrednio na Simmer Cap.
Płyta simmer ¡ Do gotowania na małym ogniu.

¡ Używać palnika oszczędnego lub palnika
zwykłego. Jeśli dostępnych jest kilka pal-
ników zwykłych, najlepiej użyć tylnych lub
przednich palników po prawej stronie.

¡ Płytkę umieścić ruszcie tak, aby wypustki
były skierowane do góry, nigdy nie kłaść
jej bezpośrednio na palniku.

6  Podstawowy sposób obsługi
6.1 Zapalanie palnika gazowego
Płyta grzewcza posiada funkcję automatycznego zapa-
lania palników.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko pożaru!
Ulatniający się gaz może się zapalić.
▶ Jeżeli palnik nie zapalił się po 15 sekundach, obró-

cić pokrętło w położenie zerowe i otworzyć drzwi lub
okno pomieszczenia. Przed ponownym zapaleniem
palnika odczekać co najmniej minutę.

▶ Jeśli płomień w niezamierzony sposób zgaśnie pod-
czas pracy, przekręcić pokrętło w położenie zerowe.
Przed ponownym zapaleniem palnika odczekać co
najmniej minutę.

UWAGA!
Obrócenie pokrętła obsługi bezpośrednio pomiędzy
pozycją   a 1 może spowodować nieprawidłowe dzia-
łanie.
▶ Dlatego nigdy nie należy obracać pokrętła bezpo-

średnio z pozycji   na pozycję 1 ani odwrotnie.

1. Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i ob-
rócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara, ustawiając maksymalny stopień mocy.
Przytrzymać wciśnięte pokrętło obsługi.

a Wszystkie palniki wytwarzają iskry i zapala się pło-
mień.

2. Odczekać kilka sekund i zwolnić pokrętło obsługi. 
→ "System bezpieczeństwa", Strona 43

3. Obrócić pokrętło obsługi na żądany stopień.
4. Jeśli nie nastąpi zapłon, obrócić pokrętło obsługi na

pozycję Wył. i powtórzyć czynności opisane powy-
żej. Tym razem przytrzymać wciśnięte pokrętło ob-
sługi dłużej (do 10 sekund).

Uwaga:
Przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapewnić
prawidłowe działanie urządzenia:
¡ Elementy palnika → Oldal 41 oraz ruszt → Oldal 41

muszą być prawidłowo włożone.
¡ Nie zamieniać nakrywek palnika.
¡ Należy zadbać o wysoki poziom czystości. Świeczki

zapłonowe należy regularnie czyścić małą szczo-
teczką wykonaną z materiału innego niż metal. Na-
leży dopilnować, aby świeczki zapłonowe nie były
narażone na silne uderzenia.
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¡ Aby zapewnić prawidłowy płomień, otwory i rowki
palnika muszą być czyste. 
→ "Czyszczenie palników", Oldal 45

6.2 System bezpieczeństwa
System bezpieczeństwa (termoelement) przerywa prze-
pływ gazu, jeśli palniki przypadkowo zgasną. Aby zapa-
lić palnik, należy aktywować system, który umożliwia
przepływ gazu.
1. Zapalić palnik, nie zwalniając pokrętła obsługi.
a Zapala się płomień.
2. Przytrzymać całkowicie wciśnięte pokrętło obsługi

przez kolejne 4 sekundy.

6.3 Ręczne zapalanie palnika gazowego
W przypadku awarii zasilania palniki można zapalić
również ręcznie.
1. Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i ob-

rócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara, ustawiając maksymalny stopień mocy.

2. Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapal-
niczkę, zapałkę, itp.).

6.4 Wyłączanie palnika
▶ Obrócić pokrętło obsługi w kierunku zgodnym z ru-

chem wskazówek zegara, ustawiając na .

6.5 Normalne zjawiska w trakcie pracy
Poniższe zjawiska są normalne dla urządzenia:
¡ Odgłos lekkiego syczenia dochodzący z zapalonego

palnika.
¡ Wydzielanie się zapachów przy pierwszym użyciu.

Zapachy ulatniają się po pewnym czasie.
¡ Płomień w kolorze pomarańczowym. Jest to spowo-

dowane pyłem w otoczeniu, rozlanymi płynami itp.
¡ Trzaskanie kilka sekund po wyłączeniu palnika. Jest

to spowodowane włączeniem systemu bezpiec-
zeństwa. 
→ "System bezpieczeństwa", Oldal 43

6.6 Blokowanie płyty grzewczej włącznikiem
głównym
Włącznik główny przerywa ogólny przepływ gazu.
Włącznik główny pozwala zapobiec przypadkowemu
zapaleniu palników przez dzieci lub szybko wyłączyć
wszystkie palniki.

Blokada płyty grzewczej
▶ Nacisnąć włącznik główny.
a Wszystkie palniki, które są włączone, teraz zgasną.
a Płyta grzewcza jest zablokowana.

Odblokowanie płyty grzewczej
Wymaganie: Wszystkie palniki są wyłączone.
▶ Nacisnąć włącznik główny i obrócić do oporu w kie-

runku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

a Płyta grzewcza jest odblokowana.

7  Naczynia
Poniższe wskazówki pozwalają oszczędzać energię i
zapobiec uszkodzeniom naczyń.

7.1 Odpowiednie naczynia do gotowania
Używać wyłącznie naczyń o odpowiedniej średnicy. Na-
czynie nie może wystawać poza krawędź płyty grzew-
czej.
Nigdy nie używać małych naczyń do gotowania na du-
żych palnikach. Płomienie nie mogą dotykać bocznych
ścianek naczynia.

Palnik Minimalna śred-
nica spodu na-
czynia do goto-
wania

Maksymalna
średnica spodu
naczynia do go-
towania

Palnik wielokoro-
nowy

22 cm 30 cm

Palnik o dużej
mocy

20 cm 26 cm

Palnik zwykły 14 cm 22 cm
Palnik oszczęd-
ny

12 cm 16 cm

Naczyń z wklęsłym dnem używać wyłącznie na palniku
wielokoronowym.
¡ Płyta grzewcza musi być wyposażona w palnik wie-

lokoronowy i dodatkowy ruszt Wok.
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¡ Dodatkowy ruszt Wok musi być umieszczony w od-
powiedniej pozycji.

→ "Akcesoria", Strona 42

7.2 Stosowanie naczyń do gotowania
Wybór i ustawienie naczyń do gotowania wpływa na
bezpieczeństwo użytkowania i efektywność energetycz-
ną urządzenia.
→ "Oszczędzanie energii", Strona 40

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko pożaru!
Łatwopalne elementy mogą się zapalić.
▶ Zachować odstęp minimalny 50 mm między naczy-

niem do gotowania a elementami palnymi.

Uwaga: Używanie niektórych naczyń do gotowania mo-
że spowodować tymczasowe, niewielkie odkształcenie
się powierzchni grzewczej ze stali nierdzewnej. Jest to
normalne zjawisko, które nie wpływa na prawidłowe
działanie urządzenia.

Nie używać odkształconych naczyń do gotowania.
Używać wyłącznie naczyń z płaskim i grubym dnem.
¡ Zdeformowane naczynia do gotowania nie stoją

stabilnie na płycie grzewczej i mogą się przewrócić.
Postawić naczynie dokładnie na środku nad palni-
kiem.
¡ Jeśli naczynie nie jest ustawione centralnie na pal-

niku, może się przewrócić.
Ustawić prawidłowo naczynia na rusztach.
¡ W przypadku ustawienia naczynia bezpośrednio na

palniku może dojść do jego przewrócenia.

8  Zalecane ustawienia przy gotowaniu
Za pomocą pokręteł obsługi urządzenia można stop-
niowo dostosowywać wielkość płomienia do różnych
stopni mocy od 1 do 9.
Czasy gotowania i stopnie mocy zależą od rodzaju, wa-
gi i jakości potraw, od rodzaju używanego gazu, jak
również od materiału, z którego wykonane jest naczy-
nie do gotowania.
Wskazówki
¡ Porady dotyczące gotowania
– W przypadku gotowania zup, kremów, soczewicy

lub ciecierzycy wszystkie dodatki włożyć równo-
cześnie do naczynia.

– W przypadku potraw smażonych na patelni najpi-
erw rozgrzać olej. Po rozpoczęciu smażenia
utrzymywać stałą temperaturę, dostosowując w
razie potrzeby stopień mocy. W przypadku
przyrządzania kilku porcji odczekać, aż żądana
temperatura zostanie ponownie osiągnięta. Regu-
larnie obracać potrawy.

¡ W celu skrócenia czasu gotowania:
– Do gotowania kremów i warzyw strączkowych

używać szybkowaru. W przypadku korzystania z
szybkowaru stosować się do zaleceń producen-
ta.

– Przed włożeniem makaronu, ryżu lub ziemniaków
woda musi się zagotować. Następnie dopasować
stopień mocy, aby kontynuować gotowanie.

– Podczas gotowania ziemniaków i ryżu używać
pokrywki.

Stopień
mocy

Przyrządzanie potraw

9 ¡ Zagotowanie wody
¡ Pieczenie w kąpieli wodnej: biszkopt,

pudding, pudding chlebowy.
¡ Smażenie w wysokiej temperaturze: da-

nia kuchni azjatyckiej.

Stopień
mocy

Przyrządzanie potraw

7-9 ¡ Rozpoczęcie procesu gotowania: maka-
rony, zupy, kremy, paella, warzywa
strączkowe, ryż na mleku.

¡ Smażenie w głębokim oleju: warzywa w
tempurze, krokiety, frytki, omlet ziem-
niaczany, sznycle, mrożonki, wypieki.

¡ Smażenie na niewielkiej ilości oleju:
omlet francuski, stek, stek z polędwicy
Strogonoff.

¡ Smażenie, podsmażanie: warzywa, mię-
so.

4-6 ¡ Kontynuowanie procesu gotowania: ma-
karony, zupy, kremy, paella, warzywa
strączkowe, ryż na mleku.

¡ Smażenie z użyciem niewielkiej ilością
oleju: hamburgery, kiełbaski, grillowany
łosoś, klopsiki.

¡ Dania jednogarnkowe, pieczeń duszo-
na: ragout, gulasz, ratatouille.

¡ Gotowanie w średniej temperaturze:
sos serowy, beszamelowy, carbonara,
neapolitański, pudding, naleśniki.

¡ Rozmrażanie: produkty mrożone.
3-1 ¡ Dogotowywanie: ryż, paella, warzywa

strączkowe, pudding ryżowy.
¡ Gotowanie na parze: ryby, warzywa.
¡ Podgrzewanie i podtrzymywanie ciepła:

potrawy gotowe.
1 Roztapianie: masłom czekolada, żelatyna,

miód, karmel.
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9  Czyszczenie i pielęgnacja
Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je
starannie czyścić i pielęgnować.

9.1 Środek czyszczący
Odpowiednie środki czyszczące są dostępne w serwi-
sie lub w sklepie internetowym.
UWAGA!
Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić
powierzchnie urządzenia.
▶ Nie należy stosować ostrych ani ciernych środków

czyszczących.
▶ Nie używać wełny stalowej.
▶ Nie należy używać noży ani ostrych przedmiotów do

usuwania zaschniętych resztek potraw z płyty grzew-
czej.

▶ Nie używać noży ani ostrych przedmiotów do czysz-
czenia miejsca połączenia między elementami meta-
lowymi a szklaną lub aluminiową płytą.

▶ Nie używać myjek parowych.

9.2 Czyszczenie urządzenia
UWAGA!
Jeżeli podczas czyszczenia urządzenia zostaną usunię-
te pokrętła obsługi, wilgoć może przedostać się do
wnętrza urządzenia, powodując jego uszkodzenie.
▶ Podczas czyszczenia urządzenia nie usuwać ele-

mentów obsługi.

1. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Czyścić gąbką, mydłem i wodą.
3. Osuszyć miękką ściereczką.
Wskazówka: Natychmiast usuwać rozlane płyny. Zapo-
biega to przywieraniu resztek potraw i zmniejsza wysi-
łek związany z późniejszym czyszczeniem.

9.3 Czyszczenie palników
Po każdym użyciu wyczyścić powierzchnię elementów
palnika. Zapobiegnie to przypaleniu się resztek potraw.
UWAGA!
Czyszczenie elementów palnika w zmywarce do naczyń
może spowodować ich uszkodzenie.
▶ Nie czyścić elementów palnika w zmywarce do na-

czyń.

Uwaga: Przestrzegać wskazówek dotyczących środków
czyszczących.
→ "Środek czyszczący", Strona 45
1. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

2. Czyścić niemetalową szczoteczką i roztworem wody
z mydłem.

3. Pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
Jeśli na początku gotowania pojawią się krople wo-
dy lub wilgotne miejsca, emalia może ulec uszko-
dzeniu.

4. Włożyć elementy palnika. Upewnić się, że nakrywki
palników są prawidłowo umieszczone na rozdziela-
czu. 
→ "Palnik", Strona 41

9.4 Czyszczenie rusztów
Uwaga: Przestrzegać wskazówek dotyczących środków
czyszczących.
→ "Środek czyszczący", Strona 45

UWAGA!
Czyszczenie rusztów w zmywarce do naczyń może spo-
wodować ich uszkodzenie.
▶ Nie myć rusztów w zmywarce.

1. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
2. Ostrożnie zdjąć ruszty.
3. Czyścić niemetalową szczoteczką i roztworem wody

z mydłem.
Starannie oczyścić obszar wokół gumowych podkła-
dek. Jeśli gumowe podkładki odpadną, rdza może
uszkodzić płytę grzewczą.

4. Pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
Jeśli na początku gotowania pojawią się krople wo-
dy lub wilgotne miejsca, emalia może ulec uszko-
dzeniu.

5. Prawidłowo włożyć ruszty. 
→ "Ruszty", Strona 41

9.5 Palnik wielokoronowy i powierzchnie ze
stali nierdzewnej
Wysokie temperatury mogą spowodować lekkie odbar-
wienie palnika wielokoronowego i powierzchni ze stali
nierdzewnej. Jest to normalne zjawisko.
Po każdym użyciu oczyścić te obszary środkiem do
czyszczenia stali nierdzewnej.
Wskazówka: Regularnie używać środka czyszczącego
dostępnego w naszym serwisie technicznym.

UWAGA!
Środki czyszczące do stali nierdzewnej mogą usuwać
oznaczenia wykonane w technice sitodruku.
▶ Dlatego nie należy stosować środków czyszczących

do stali nierdzewnej w obszarze wokół pokręteł ob-
sługi.
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10  Usuwanie usterek
Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodziel-
nie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się
zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego
usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
kosztów.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią po-
ważne zagrożenie.
▶ Naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wy-

szkolony i wykwalifikowany personel.
▶ Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy wezwać

serwis.

OSTRZEŻENIE ‒ Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią po-
ważne zagrożenie.
▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącz-

nie przez wykwalifikowany personel.
▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie

oryginalnych części zamiennych.
▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego te-

go urządzenia należy zlecić jego wymianę wymienio-
ny przez producenta, jego serwis lub przez odpo-
wiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym
warunkiem wykluczenia zagrożeń.

10.1 Zakłócenia działania

Usterka Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Nie działają funkcje
elektryczne urządze-
nia.

Uszkodzony bezpiecznik.
▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Zadziałał bezpiecznik automatyczny lub wyłącznik różnicowoprądowy.
▶ Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy zadziałał bezpiecznik automatyczny lub wy-

łącznik różnicowoprądowy.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie jest włożona.
▶ Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
Przerwa w dostawie prądu.
▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.

Nie działa funkcja au-
tomatycznego zapala-
nia.

Pomiędzy świeczką zapłonową a palnikiem znajdują się resztki potraw lub zanieczyszczenia.
▶ Przestrzeń pomiędzy świeczką zapłonową a palnikiem należy utrzymywać w czystości.
Elementy palnika są mokre.
▶ Elementy palnika należy starannie osuszyć.
Elementy palnika znajdują się w nieprawidłowym położeniu.
▶ Ustawić elementy palnika w prawidłowym położeniu.
Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia, jest nieprawidłowo podłączone lub przewód
uziemiający jest uszkodzony.
▶ Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Płomień palnika jest
nierównomierny.

Elementy palnika znajdują się w nieprawidłowym położeniu.
▶ Ustawić elementy palnika w prawidłowym położeniu.
Otwory w palniku są zanieczyszczone.
▶ Wyczyścić i osuszyć otwory w palniku.

Dopływ gazu jest nie-
prawidłowy lub gaz w
ogóle nie wypływa.

Dopływ gazu jest odcięty przez wstawione zawory.
▶ Otworzyć wstawione zawory.
Butla z gazem jest pusta.
▶ W razie potrzeby wymienić butlę.

W kuchni wyczuwalny
jest zapach gazu.

Pokrętło obsługi jest otwarte.
▶ Zamknąć pokrętła obsługi.
Butla gazowa jest nieprawidłowo podłączona.
▶ Upewnić się, że butla gazowa jest prawidłowo podłączona.
Przewód gazowy podłączany do urządzenia jest nieszczelny.
1. Zamknąć główny zawór gazu.
2. Przewietrzyć pomieszczenie.
3. Niezwłocznie wezwać autoryzowanego instalatora, który sprawdzi instalację gazową i wy-

stawi odpowiedni certyfikat.
4. Nie używać urządzenia, dopóki nie zostanie potwierdzona szczelność instalacji oraz urzą-

dzenia.
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Usterka Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Palnik wyłącza się w
momencie zwolnienia
pokrętła obsługi.

Pokrętło obsługi nie było wciśnięte przez odpowiednio długi czas.
1. Po zapaleniu palnika przytrzymać wciśnięte pokrętło obsługi przez kilka sekund.
2. Mocno wcisnąć pokrętło obsługi.
Otwory w palniku są zanieczyszczone.
▶ Wyczyścić i osuszyć otwory w palniku.

11  Serwis
Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące sposobu korzy-
stania z urządzenia, nie potrafi samodzielnie usunąć za-
kłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien
się zwrócić do naszego serwisu.
Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne
części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem
w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie
przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia
urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Uwaga: W ramach warunków gwarancji producenckiej
usługi serwisu są nieodpłatne.
Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwa-
rancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprze-
dawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer pro-
duktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia.
Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w
dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na na-
szej stronie internetowej.

11.1 Numer produktu (E-Nr) i numer
fabryczny (FD)
Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują
się na tabliczce znamionowej urządzenia.
Tabliczkę znamionową można znaleźć:
¡ na paszporcie urządzenia.
¡ na spodzie płyty grzewczej.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zano-
tować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki
dostęp.

12  Utylizacja
W tym miejscu można tu również znaleźć informacje o
sposobie prawidłowej utylizacji zużytych urządzeń.

12.1 Utylizacja zużytego urządzenia
Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala
odzyskać wartościowe surowce.
1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda

sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o

ochronie środowiska naturalnego.
Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji
można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie mia-
sta lub gminy.

To urządzenie jest oznaczone zgod-
nie z Dyrektywą Europejską
2012/09/UE oraz polską Ustawą z
dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego
kontenera na odpady. Takie oznako-
wanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może
być umieszczany łącznie z innymi od-
padami pochodzącymi z gospodar-
stwa domowego. Użytkownik jest zo-
bowiązany do oddania go prowadzą-
cym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowa-
dzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednost-
ka, tworzą odpowiedni system umożli-
wiający oddanie tego sprzętu. Właści-
we postępowanie ze zużytym sprzę-
tem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodli-
wych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikają-
cych z obecności składników niebez-
piecznych oraz niewłaściwego skła-
dowania i przetwarzania takiego
sprzętu.
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