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Safety Information
Before using the appliance, read
these safety instructions. Keep
them nearby for future reference.
These instructions and the
appliance itself provide important
safety warnings, to be observed
at all times. The manufacturer
declines any liability for failure to
observe these safety instructions,
for inappropriate use of the
appliance or incorrect setting of
controls.
These instructions are valid if
the country symbol appears on the
appliance. If the symbol doesn’t
appear on the appliance, it is
necessary to refer to the technical
instructions which will provide the
necessary instructions concerning
modification of the appliance
to the conditions of use of the
country.
CAUTION: The use of the
gas cooking appliance results in
the production of heat, moisture
and products of combustion in
the room in which it is installed.
Ensure that the kitchen is well
ventilated especially when the
appliance is in use: keep natural
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ventilation holes open or install
a mechanical ventilation device
(mechanical extractor hood).
Prolonged intensive use of the
appliance may call for additional
ventilation, for example opening
of the window, or more effective
ventilation,increasing the level
of mechanical ventilation where
present.
WARNING!: The appliance
and its accessible parts become
hot during use. Care should be
taken to avoid touching heating
elements. Children less than 8
years of age must be kept away
unless continuously supervised.
WARNING!: If the hob surface
is cracked, don’t use the appliance
– risk of electrical shock.
WARNING!: Danger of fire :
Do not store items on the cooking
surfaces.
CAUTION: The cooking process
has to be supervised.
A short cooking process has to be
supervised continuously.
WARNING!:Unattended
cooking on a hob with fat or oil
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can be dangerous – risk of fire.
NEVER try to extinguish a fire with
water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a
lid or a fire blanket.
Do not use the hob as a work
surface or support.
Keep clothes or other flammable
materials away from the
appliance, until all the components
have cooled down completely –
risk of fire.
IIf the information in this
manual is not followed exactly,
a fire or explosion , may result
causing property damage or
injury.
Very young children (0-3 years)
should be kept away from the
appliance. Young children (3-8
years) should be kept away from
the appliance unless continuously
supervised. Children from 8 years
old and above and persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge can
use this appliance only if they
are supervised or have been
given instructions on safe use and
understand the hazards involved.
Children must not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance must not be carried
out by children without supervision.
CAUTION: IIn case of hotplate
glass breakage:- shut immediately
off all burners and any electrical
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heating element and isolate the
appliance from the power supply;
- do not touch the appliance
surface; -do not use the appliance.
The glass lid can break in if it
is heated up. Turn off all the
burners and the electric plates
before closing the lid. Do not
shout down lid when burner
alight.
PERMITTED USE
CAUTION: the appliance is not
intended to be operated by means
of an external switching device,
such as a timer, or separate remote
controlled system.
This appliance is intended
to be used in household and
similar applications such as: staff
kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
farm houses; by clients in hotels,
motels, bed & breakfast and other
residential environments.
No other use is permitted (e.g.
heating rooms).
This appliance is not for
professional use. Do not use the
appliance outdoors.
Use pots and pans with
bottoms the same width as that of
the burners or slightly larger (see
specific table). Make sure pots on
the grates do not protrude beyond
the edge of the hob.
Improper use of the grids can
result in damage to the hob: do
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not position the grids upside down
or slide them across the hob.
Do not let the burner flame extend
beyond the edge of the pan.
Do not use : Cast iron griddles,
ollar stones, terracotta pots and
pans.
Heat diffusers such as metal mesh,
or any other types. Two burners
simultaneously for one receptacle
(e.g. Fish kettle).
Should particular local conditions
of the delivered gas make the
ignition of burner difficult, it is
advisable to repeat the operation
with the knob turned to small flame
setting.
In case of installation of a hood
above the cooktop, please refer
to the hood instructions for the
correct distance.
The protective rubber feet on the
grids represent a chocking hazard
for young children. After removing
the grids, please ensure that all the
feet are correctly fitted.
INSTALLATION
The appliance must be
handled and installed by two or
more persons - risk of injury. Use
protective gloves to unpack and
install - risk of cuts.
Installation, including water
supply (if any) and electrical
connections, and repairs must
be carried out by a qualified
technician. Do not repair or
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replace any part of the appliance
unless specifically stated in the
user manual. Keep children away
from the installation site. After
unpacking the appliance, make
sure that it has not been damaged
during transport. In the event of
problems, contact the dealer or
your nearest Aftersales Service.
Once installed, packaging waste
(plastic, styrofoam parts etc.)
must be stored out of reach of
children - risk of suffocation. The
appliance must be disconnected
from the power supply before
any installation operation - risk of
electrical shock. During installation,
make sure the appliance does not
damage the power cable - risk
of fire or electrical shock. Only
activate the appliance when the
installation has been completed.
The electrical and gas
connections must comply
with local regulation.
WARNING!: Modification of
the appliance and its method of
installation are essential in order
to use the appliance safely and
correctly in all the additional
countries.
Use pressure regulators
suitable for the gas pressure
indicated in the instruction.
The room must be equipped
with an air extraction system that
expels any combustion fumes.
The room must also allow
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proper air circulation, as air is
needed for combustion to occur
normally.
The flow of air must not be less
than 2 m3/h per kW of installed
power.
The air circulation system
may take air directly from the
outside by means of a pipe with
an inner cross section of at least
100 cm2; the opening must not
be vulnerable to any type of
blockages.
The system can also provide
the air needed for combustion
indirectly, i.e. from adjacent rooms
fitted with air circulation tubes as
described above. However, these
rooms must not be communal
rooms, bedrooms or rooms that
may present a fire hazard.
Liquid petroleum gas sinks to
the floor as it is heavier than air.
Therefore, rooms containing LPG
cylinders must also be equipped
with vents to allow gas to escape
in the event of a leak. As a result
LPG cylinders, whether partially
or completely full, must not be
installed or stored in rooms or
storage areas that are below
ground level (cellars, etc.). It is
advisable to keep only the cylinder
being used in the room, positioned
so that it is not subject to heat
produced by external sources
(ovens, fireplaces, stoves, etc. )
which could raise the temperature
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of the cylinder above 50°C.
Carry out all cabinet cutting
works before fitting the appliance
in the furniture and remove all
wood chips and sawdust.
If the appliance is Not installed
above an oven, a separator panel
(not included) must be installed
in the compartment under the
appliance.
Should you experience difficulty in
turning the burners knobs, please
contact After Sales Service for
replacement of the burner tap if
found to be faulty.
The openings used for the
ventilation and dispersion of heat
must never be covered.
GAS CONNECTION
WARNING!: Prior to
installation, ensure that the local
distribution conditions (nature of
gas and gas pressure) and the
adjustment of the appliance are
compatible.
Check that the pressure
of the gas supply is consistent
with the values indicated in
Table 1 (“Burner and nozzle
specifications”).
WARNING!: The adjustment
conditions for this appliance are
stated on the label (or data plate).
WARNING!: This appliance
is not connected to a combustion
products evacuation device. It
shall be installed and connected
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in accordance with current
installation regulations. Particular
attention shall be given to the
relevant requirements regarding
ventilation.
IIf the appliances is connected
to liquid gas, the regulation screw
must be fastened as tightly as
possible.
IMPORTANT: When gas
cylinder is adopted, the gas
cylinder or gas container must
be properly settled (vertical
orientation).
WARNING!: This operation
must be performed by a qualified
technician.
Use only flexible or rigid metal
hose for gas connection.
Connection with a rigid pipe
(copper or steel) Connection to
the gas system must be carried
out in such a way as not to
place any strain of any kind
on the appliance. There is an
adjustable L-shaped pipe fitting
on the appliance supply ramp
and this is fitted with a seal in
order to prevent leaks. The seal
must always be replaced after
rotating the pipe fitting (the seal
is provided with the appliance).
The gas supply pipe fitting is a
threaded 1/2 gas cylindrical male
attachment.
Connecting a flexible jointless
stainless steel pipe to a threaded
attachment The gas supply pipe
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fitting is a threaded 1/2 gas
cylindrical male attachment.
These pipes must be installed so
that they are never longer than
2000 mm when fully extended.
Once connection has been
carried out, make sure that the
flexible metal pipe does not
touch any moving parts and is
not compressed. Only use pipes
and seals that comply with current
National regulations.
IMPORTANT: If a stainless steel
hose is used, it must be installed
so as not touch any mobile part of
the furniture (e.g. drawer). It must
pass through an area where there
are no obstructions and where it
is possible to inspect it on all its
length.
The appliance should be
connected to the main gas supply
or to gas cylinder in compliance
with the current National
regulations. Before carry out the
connection, make sure that the
appliance is compatible with the
gas supply you wish to use. If this is
not the case, follow the instructions
indicated in the paragraph
“Adapting to different types of
gas”.
After connection to the gas
supply, check for leaks with soapy
water. Light up the burners and
turn the knobs from max position
1* to minimum position 2* to check
flame stability.
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ADAPTING TO DIFFERENT TYPES
OF GAS
In order to adapt the
appliance to a type of gas other
than the type for which it was
manufactured (indicated on the
rating label), follow the dedicated
steps provided after installation
drawings.
ELECTRICAL WARNINGS
IMPORTANT: The data
relevant to the voltage an power
absorptions are indicated on the
rating plate.
The power cable must be long
enough to connect the appliance,
once fitted in its housing, to the
main power supply. Do not pull the
power supply cable.
It must be possible to
disconnect the appliance from the
power supply by unplugging it if
plug is accessible, or by a multipole switch installed upstream of
the socket in accordance with the
wiring rules and the appliance
must be earthed in conformity
with national electrical safety
standards.
Do not use extension leads,
multiple sockets or adapters.
The electrical components must
not be accessible to the user
after installation. Do not use the
appliance when you are wet or
barefoot. Do not operate this
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appliance if it has a damaged
power cable or plug, if it is not
working properly, or if it has been
damaged or dropped.
If the supply cord is damaged,
it must be replaced with an
identical one by the manufacturer,
its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid
a hazard - risk of electrical shock.
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Product description
1 Removable panstand grids

1
2
5
3

2 Rapid burner
3 Semirapid burner
4 Auxiliary burner
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5 Semirapid burner
4

6 Power burner
7

8

9

10

11

7 Power burner control knob
8 Semirapid burner control knob

Symbols

9 Auxiliary burner control knob

Solid disc

Tap closed

Large flame
and star

Maximum opening/
delivery and electric
ignition

Small flame

Minimum opening or
reduced delivery

10 Rapid burner control knob
11 Semirapid burner control knob

Daily use
Do not let the burner flame extend
beyond the edge of the pan.
IMPORTANT: when the hob is in use, the
entire hob area may become hot.
-- To ignite one of the burners, turn the
relative knob anti-clockwise to the
maximum flame setting.
-- Press the knob against the control panel
to ignite the burner.
-- After the burner has ignited, keep the
knob pressed for about 5-10 seconds to
allow proper device operation.
This burner safety device shuts off the gas
supply to the burner if the flame goes out
accidentally (because of sudden draught, an
interruption in the gas delivery, boiling over
of liquids, etc.).

-- The knob must not be pressed for
more than 15 sec. If, after that time has
elapsed, the burner does not remain lit,
wait at least one minute before trying to
light it again.
NOTE: should particular local conditions
of the delivered gas make the ignition of
burner difficult, it is advisable to repeat
the operation with the knob turned to small
flame setting.
The burner might go out when the knob is
released. This means that the safety device
has not warmed up enough. In this
case, repeat the operations described
above.
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Helpful hints and tips

This hob has burners of different diameters.
For better burner performance, please stick
to the following rules:
-- Use pots and pans with bottoms the
same width as that of the burners or
slightly larger (see following table).
-- Only use flat-bottomed pots and pans.
-- Use the correct amount of water
for cooking foods and keep the pot
covered.
-- Make sure pots on the grates do not
protrude beyond the edge of the hob.
Burner

Pot Ø

Power burner

from 24 to 26 cm

Rapid

from 24 to 26 cm

Maintenance and cleaning
WARNING!: Ensure that the appliance
is switched off and disconnected from
the power supply before performing any
maintenance operation; never use steam
cleaning equipment - risk of electric shock.
Do not use abrasive or corrosive
products, chlorine-based cleaners or pan
scourers.
CLEANING THE HOB PARTS
-- Grids, burner caps and burners can be
removed to be cleaned.
-- Clean them by hand with warm water
and non-abrasive detergent, removing
any food residues and checking that
none of the burner openings is clogged.
-- Rinse and dry
-- Refit burners and burner caps correctly
in the respective housings.
-- When replacing the grids, make sure
that the panstand area is aligned with
the burner.

Burner

Pot Ø

Semi-rapid

from 16 to 24 cm

Auxiliary

from 8 to 14 cm

IMPORTANT: improper use of the grids can
result in damage to the hob: do not position
the grids upside down or slide them across
the hob. Do not use:
-- Cast iron griddles, ollar stones,
terracotta pots and pans.
-- Heat diffusers such as metal mesh, or
any other types.
-- Two burners simultaneously for one
receptacle (e.g. fish kettle).

-- Models equipped with electrical
ignition plugs and safety device require
thorough cleaning of the plug end in
order to ensure correct operation.
Check these items frequently, and if
necessary, clean them with a damp
cloth. Any baked-on food should be
removed with a toothpick or needle.

NOTE: to avoid damaging the electric
ignition device, do not use it when the
burners are not in their housing.
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What to do if ...
Problem

Possible cause

Solution

The electric ignition does not
work

There is no electrical
supply

Check the unit is plugged in
and the electrical supply is
switched on.

The burner fails to ignite

The gas tap could be
closed

Check that the gas tap is
open

The gas ring burns unevenly

Burner crown may
be occluded by food
residues

Clean the burner crown
according to cleaning
instructions to make sure that
the burner crown is clear of
food residues.

Before calling the After-Sales Service:
1. Check “Troubleshooting guide” to see if
you can eliminate the problem yourself
2. Turn the hob on again to check if correct
operation has been restored.
3. If the problem persists, contact the Aftersales Service.
Give the following information:
• type of fault;
• hob model;
• service number (i.e. the number after the
word SERVICE on the dataplate under
the hob and on the warranty certificate);

• your full address;
• your telephone number.
If any repairs are required, contact an
authorised service centre, indicated in the
warranty.
In the unlikely event that an operation or
repair is carried out by an unauthorised
technician, always request certification
of the work carried out and insist on the use
of original spare parts.
Failure to comply with these instructions
may compromise the safety and quality of
the product.
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Injector table
Category II2H3B/P
Type of gas used

Type of
burner

Injector
marking

Rated
Rated
thermal consumption
flow rate
kW

Reduced
heat
capacity
kW

Gas pressure
(mbar)
min.

rat.

max.

LIQUEFIED
PETROLEUM GAS
(Butane) G30

power burner
rapid
semi-rapid
auxiliary

93
85
69
50

3,70
3,00
2,00
1,00

269 g/h
218 g/h
145 g/h
73 g/h

1,90
0,70
0,40
0,35

25

30

35

LIQUEFIED
PETROLEUM GAS
(Propane) G31

power burner
rapid
semi-rapid
auxiliary

93
85
69
50

3,70
3,00
2,00
1,00

264 g/h
214 g/h
143 g/h
71 g/h

1,90
0,70
0,40
0,35

25

30

35

NATURAL GAS
(Methane) G20

power burner
rapid
semi-rapid
auxiliary

146 A
115Y
101Z
72X

4,00
3,00
2,00
1,00

381 l/h
286 l/h
190 l/h
95 l/h

2,20
0,60
0,35
0,30

17

20

25

Type of gas used Model configuration
5 BURNERS

Rated thermal
flowrate (kW)

Total rated
consumption

Air required (m3) for
burning 1m3 of gas

G30 30 mbar

1 PB - 1 R 2 SR - 1 AUX

11,70

851 g/h

30,94

G31 30 mbar

1 PB - 1 R 2 SR - 1 AUX

11,70

836 g/h

23,80

G20 20 mbar

1 PB - 1 R 2 SR - 1 AUX

12,00

1142 l/h

9,52

Electric Power: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 0,6W
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Technical data
Dimensions
Width (mm)

730

Height (mm)

40

Length (mm)

510

Voltage (V)

220 - 240

The technical information are situated in the
rating plate on the bottom side of the
appliance.

Installation

After unpacking the hob, make sure that it
has not been damaged during transport. In
the event of problems, contact the dealer or
your nearest After-sales Service.
Technical information for the installer
-- This product can be embedded in a
worktop 20 to 50 mm thick.
-- If there is no oven beneath the hob,
insert a separator panel that has a
surface at least equal to the opening
in the work surface. This panel must be
positioned in no case less than 20 mm
from the bottom of the hob.
-- Before installation, make sure that:
-- the local gas delivery conditions (nature
and pressure) are compatible with the
settings of the hob (see the rating plate
and injector table);
-- the outer surfaces of the furniture or
appliances adjacent to the hob are heat
resistant according to local regulations;
-- This appliance is not connected to a
fume exhaust device. It shall be installed
in accordance with current installation
regulations. Particular attention shall
be given to the relevant requirement
regarding ventilation.

-- Combustion products are discharged
outdoors through specific hoods or wall
and/or window mounted electrical fans.
Gas connection
This operation must be performed by a
qualified technician.
The gas supply system must comply with
local regulations to the relavant gas
standard.
-- You can find specific local regulations for
some countries in the paragraph
-- “Reference to Local Regulations”. If no
information concerning your Country is
given, please ask details to a qualified
technician.
-- The connection of the hob to the gas
pipe network or gas cylinder must be
made by means of a rigid copper or
steel pipe with fittings complying with
local regulations, or by means of a
continuous-surface stainless steel hose
complying with local regulations. The
maximum length of the hose is 2 linear
metres.
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-- The earthing of this appliance is
compulsory by law.
L
Earth
(yellow/green)
N
-- Do not use an extension cord.

C

IMPORTANT: the data relevant to the
voltage and power absorption are indicated
on the rating plate.

A
D

C

B
D

-- Connect elbow (A) or (B) supplied with
to the hob inlet main pipe and interpose
the washer (C) supplied, in compliance
with EN 549.
-- Washer (D) not supplied with the
product.
IMPORTANT: if a stainless steel hose is
used, it must be installed so as not to touch
any mobile part of the furniture. It must
pass through an area where there are no
obstructions and where it is possible to
inspect it on all its length.
-- After connection to the gas supply, check
for leaks with soapy water. Light up the
burners and turn the knobs from max
position
to minimum position to
check flame stability
Electrical connection
WARNING
-- This operation must be performed by a
qualified technician.
-- The electrical connections must comply
with local regulations.

Assembly
After having cleaned the perimeter surface,
apply the supplied gasket to the hob.
Position the hob in the worktop opening
made respecting the dimensions indicated
in the Instruction.
NOTE: the power supply cable must be long
enough to permit its upward extraction.
To secure the hob, use the brackets provided
with it. Fit the brackets into the relevant
bores shown by the arrow and fasten them
by means of their screws in accordance with
the thickness of the worktop.
Make sure that the outlet is near the product
to install. So, if the cable that came with the
product is not long enough, you will need to
replace it with another one having the same
features but with the right length.
Adjustment to different type of gas
WARNING: This operation must be
performed by a qualified technician.
If the appliance is intended to operate with
a different gas from the gas type stated on
the rating plate and information label on
the top of the hob, change the injectors.
Remove the information label and keep it
with the instructions booklet.
Use pressure regulators suitable for the gas
pressure indicated in the Instruction.
-- The gas nozzles must be changed
by After Sales Service or a qualified
technician.
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-- Nozzles not supplied with the appliance
must be ordered from After Sales
Service.
-- Adjust the minimum setting of the taps.
NOTE: when liquid petroleum gas is used
(G30/G31), the minimum gas setting screw
must be tightened as far as it will go.
IMPORTANT: should you experience
difficulty in turning the burners knobs,
please contact the After Sales Service for
the replacement of the burner tap if found to
be faulty.
Replacing the injectors (see paragraph
“injector table”)
-- Remove grids (A).
-- Extract burners (B).
-- Using a socket spanner of the
appropriate size unscrew the injector
(C), unscrew the injector to be replaced.
-- Replace it with the injector suitable for
the new type of gas.
-- Re-assemble the injector in (D).
Before installing the hob, remember to affix
the gas calibration plate supplied with
the injectors in such a way that it covers
the existing information relating to gas
calibration.

D

C
A
B

Adjusting minimum gas setting of taps

E

To ensure that the minimum setting is
correctly adjusted, remove the knob (E) and
proceed as follows:
-- tighten screw to reduce the flame height
(-);
-- loosen screw to increase the flame
height (+).
The adjustment must be performed with the
tap in minimum gas setting position (small
flame).
-- The primary air of the burners does not
need to be adjusted.
-- At this stage, light up the burners and
turn the knobs from max position
to minimum position to check flame
stability.
Upon completion of adjustment, reseal
the work surface using sealing wax or an
equivalent material.

REFERENCE TO LOCAL REGULATIONS
Ensure that the installation and gas
connections are performed by a qualified
technician, following the manufacturer’s
instructions and in compliance with current
local safety regulations.
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WOK ADAPTER
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Take the kit with new knobs, which is located
in upper part of packaging and remove the
new knobs from the plastic bag.

Push each of knob on the valve shaft until
you feel the end of sliding (sparking may
occur).

KNOBS REPLACEMENT
Be sure that your hob is switched-off.

Make sure that all the knobs are in the right
position.

All knobs must be in closed position.

Verify correct installation by switching each
burner separately.
Pull upwards each knob of the cooktop and
store together after removal.

ENGLISH

17

Environmental concerns
DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS
The packaging material is 100% recyclable
and is marked with the recycle symbol .
The various parts of the packaging must
therefore be disposed of responsibly and
in full compliance with local authority
regulations governing waste disposal.
DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES
This appliance is manufactured with
recyclable or reusable materials.
Dispose of it in accordance with local waste
disposal regulations.
For further information on the treatment,
recovery and recycling of household
electrical appliances, contact your local
authority, the collection service for
household waste or the store where you
purchased the appliance. This appliance
is marked in compliance with European
Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent negative
consequences for the environment and
human health.
The symbol
on the product or on the
accompanying documentation indicates
that it should not be treated as domestic
waste but must be taken to an appropriate
collection center for the recycling of
electrical and electronic equipment.

Manufacturer
Ikea of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult, Sweden

ENERGY SAVING TIPS
Use pots and pans with bottom width equal
to that of the cooking zone.
Only use flat-bottomed pots and pans.
When possible, keep pot lids on during
cooking.
Use a pressure cooker to save even more
energy and time.
Place the pot in the middle of the cooking
zone marked on the hob.
DECLARATION OF CONFORMITY
This appliance meets the Ecodesign
requirements set out in European Regulation
n. 66/2014, in conformity to the European
standard EN 30-2-1.

ENGLISH
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IKEA GUARANTEE
How long is the IKEA guarantee valid?
This guarantee is valid for five (5) years - two
(2) years if the appliance is named LAGAN or
TILLREDA - from the original date of purchase
of your appliance at IKEA or from the
installation date with maximum limit of three
months from the purchase date.
The original sales receipt, is required as proof
of purchase.
If service work is carried out under guarantee,
this will not extend the guarantee period for
the appliance.
Once a warranted product has been replaced,
the replaced product warranty will be valid
for the balance period from date of original
purchase invoice
Who will execute the service?
IKEA service provider will provide the
service through its own service operations or
authorized service partner network.
What does this guarantee cover?
• The guarantee covers faults of the
appliance, which have been caused by
faulty construction or material faults from
the date of purchase from IKEA or from the
installation date with maximum limit of three
months from the purchase date.
• This guarantee applies to domestic use only.
• The exceptions are specified under the
headline “What is not covered under this
guarantee?” Within the guarantee period,
• The costs to remedy the fault e.g. repairs,
parts, labour and travel will be covered,
provided that the appliance is accessible for
repair without special expenditure. On these
conditions the respective local regulations
are applicable.
• Replaced parts become the property of
IKEA.
• In case of non-repairable product, the retail
value of the replacement will not exceed
the purchase price that was paid by the
customer

What will IKEA do to correct the problem?
• IKEA appointed Service Provider will
examine the product and decide, at its
sole discretion, if it is covered under this
guarantee. If considered covered, IKEA
Service Provider or its authorized service
partner through its own service operations,
will then, at its sole discretion, either repair
the defective product or replace it with the
same or a comparable product.
What is not covered under this guarantee?
• Normal wear and tear.
• Deliberate or negligent damage, damage
caused by failure to observe operating
instructions, incorrect installation or by
connection to the wrong voltage, damage
caused by chemical or electrochemical
reaction, rust, corrosion or water damage
including but not limited to damage caused
by excessive lime in the water supply,
damage caused by abnormal environmental
conditions.
• Consumable parts including batteries and
lamps.
• Non-functional and decorative parts which
do not affect normal use of the appliance,
including any scratches and possible colour
differences.
• Accidental damage caused by foreign
objects or substances and cleaning or
unblocking of filters, drainage systems or
soap drawers.
• Damage to the following parts: ceramic
glass, accessories, crockery and cutlery
baskets, feed and drainage pipes, seals,
lamps and lamp covers, screens, knobs,
casings and parts of casings. Unless such
damages can be proved to have been
caused by production faults.
• Cases where no fault could be found during
a technician’s visit.
• Repairs not carried out by our appointed
service providers and/or an authorized
service contractual partner or where nonoriginal parts have been used.

ENGLISH

• Repairs caused by installation which is faulty
or not according to specification
• The use of the appliance in a non-domestic
environment i.e. professional use.
• Transportation damages. If a customer
transports the product to his home or
another address, IKEA is not liable for any
damage that may occur during transport.
However, if IKEA delivers the product to the
customer’s delivery address, then damage
to the product that occurs during this
delivery will be covered by IKEA.
• Damage resulting from power outage,
power surges or dips, fluctuating voltage or
improper voltage All workout parts are not
covered by the guarantee e.g.: filters and
cleanliness.
• Cost for carrying out the initial installation
of the IKEA appliance. However, if an
IKEA appointed Service Provider or its
authorized service partner repairs or
replaces the appliance under the terms
of this guarantee, the appointed Service
Provider or its authorized service partner
will reinstall the repaired appliance or install
the replacement, if necessary.
• All plumping and electrical installation, are
not the responsibility of IKEA, and customer
must complete these work before the
execution work.
How country law applies
The IKEA guarantee gives you specific legal
rights, which cover or exceed all the local legal
demands. However these conditions do not
limit in any way consumer rights described in
the local legislation.
Area of validity
This warranty is valid only in the country where
the product has been purchased; the services
will be provided in the framework of the
guarantee conditions.
An obligation to carry out services in the
framework of the guarantee exists only if
the appliance complies and is installed in
accordance with:
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-- the technical specifications of the country in
which the guarantee claim is made;
-- the Assembly Instructions and User Manual
Safety Information.
The dedicated AFTER SALES for IKEA
appliances
Please don’t hesitate to contact IKEA
appointed After Sales Service Provider to:
• make a service request under this
guarantee;
• ask for clarifications on installation of the
IKEA appliance in the dedicated IKEA
kitchen furniture;
• ask for clarification on functions of IKEA
appliances.
To ensure that we provide you with the best
assistance, please read carefully the Assembly
Instructions and/or the User Manual before
contacting us.
How to reach us if you need our service
Please refer to the last
page of this manual for the
full list of IKEA appointed
Authorized Service Centre
and relative national phone
numbers.

In order to provide you a quicker
service, we recommend to use the
specific phone numbers listed on this
manual. Please also always refer to
the IKEA article number (8 digit code)
placed on the rating plate of your
appliance.
SAVE THE SALES RECEIPT!
It is your proof of purchase and required
for the guarantee to apply. The sales
receipt also reports the IKEA name and
article number (8 digit code) for each of
the appliances you have purchased.

UNITED ARAB EMIRATES
Toll free:
Web:
QATAR

EGYPT

800 4532
www.IKEA.com

Toll free:
Web:
e-mail:

800 4532
www.IKEA.qa
Ikea_qatar@alfuttaim.com

: رقم مجاني
: موقع اإلنترنت
: البريد اإللكتروني

Hotline:
Web:
e-mail:

16576
www.IKEA.eg
IkeaCairo.customerservice@alfuttaim.com

: الخط الساخن
: موقع اإلنترنت
: البريد اإللكتروني

+965 18 40 40 8
www.IKEA.com.kw
info@IKEA.com.kw

: مركز االتصال
: موقع اإلنترنت
: البريد اإللكتروني

STATE OF KUWAIT
Contact centre:
Web:
e-mail:
JORDAN

Contact centre:
Web:

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Contact centre:
Our phone lines are open:
Saturday - Thursday
Friday
BAHRAIN

: رقم مجاني
: موقع اإلنترنت

Contact centre:
Our telephone lines are open
all day

+962 6 400 1000
www.IKEA.jo
92000-4532

: مركز االتصال
: موقع اإلنترنت

09:00 AM - 10:00 PM
2:00 PM - 10:00 PM

: مركز االتصال
: خطوط الهاتف لدينا مفتوحة
 الخميس- السبت
يوم الجمعة

80001120
09:00 AM - 10:00 PM

: مركز االتصال
خطوط الهاتف لدينا مفتوحة طوال اليوم

عربي

تكلفة تنفيذ عملية التركيب األساسي لجهاز  .IKEAإذا قام
مقدم خدمة معتمد من  IKEAأو وكيل الخدمة المعتمد
الخاص به بإصالح الجهاز أو استبداله وفقا ألحكام هذا
الضمان ،سيقوم مقدم خدمة معتمد من  IKEAأو وكيل
الخدمة المعتمد الخاص به بإعادة تركيب الجهاز بعد
إصالحه أو الجهاز الجديد عند اللزوم.
شركة  IKEAليست مسؤولة عن جميع التركيبات الصحية
والكهربائية ،ينبغي على العميل تنفيذ هذا األعمال قبل
التركيب.
كيف تسري القوانين المحلية
يعطيك ضمان  IKEAحقوق قانونية محددة تغطي أو تتجاوز
كافة المتطلبات القانونية المحلية .إال أن هذا الوضع ال يحد بأي
حال من حقوق العميل التي تحددها التشريعات المحلية.
نطاق السريان
يسري هذا الضمان على البلد التي تم الشراء فيها ،يتم تقديم
الخدمات في إطار شروط الضمان.
ال يوجد إلزام بتنفيذ الخدمات المتاحة في إطار الضمان إال في
حالة مطابقة الجهاز وتركيبه وفقا لآلتي:
 المواصفات الفنية بالدولة التي تتم المطالبة فيها بحقوقالضمان،
 تعليمات التركيب ومعلومات السالمة الواردة في دليلالمستخدم.
مراكز خدمة ما بعد البيع المخصصة ألجهزة IKEA
يرجى االتصال بخدمة ما بعد البيع المعنية من  IKEAلغرض:
تقديم طلب خدمة في إطار هذا الضمان،
االستفسار بشأن تركيب جهاز  IKEAفي أثاث مطبخ
 IKEAالمخصص،
االستفسار عن وظائف أجهزة .IKEA
لضمان توفير أفضل خدمة لك يرجى قراءة تعليمات التركيب
بعناية و/أو دليل المستخدم قبل االتصال بنا.
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كيف تصل إلينا إذا احتجت لمساعدتنا
يرجى الرجوع إلى الصفحة األخيرة
من هذا الدليل لالطالع على قائمة
كاملة بمراكز الخدمة المعتمدة من
 IKEA.وأرقام الهواتف الخاصة بها

i

لتقديم الخدمة بشكل أسرع ننصح باستخدام األرقام
ضا الرجوع
الهاتفية المبينة في هذا الدليل .يرجى أي ً
دائ ًما إلى رقم الصنف الخاص بسلسلة ( IKEAالرمز
المكون من  8أرقام) الموجود على لوحة الصنع
الخاصة بجهازك.

i

احتفظ بفاتورة الشراء!
فهي الدليل الذي يثبت شراءك للمنتج وهي ضرورية
لسريان الضمان .تحتوي فاتورة الشراء على اسم
شركة  IKEAورقم الصنف (الكود المكون من 8
أرقام) لكل جهاز قمت بشرائه.

عربي

ضمان IKEA
ضمان
IKEA

ما هي مدة سريان ضمان IKEA؟
يسري هذا الضمان لمدة خمسة ( )5أعوام  -عامين ( )2إذا كان
مسمى الجهاز  LAGANأو  - TILLREDAمنذ التاريخ
األصلي لشراء جهازك من  IKEAأو من تاريخ التركيب بحد
أقصى ثالثة أشهر من تاريخ الشراء.
فاتورة الشراء األصلية مطلوبة كإثبات للشراء.
في حالة إجراء أعمال خدمة في إطار الضمان فلن يمدد هذا
فترة ضمان الجهاز.
في حالة استبدال المنتج في الضمان ،سيكون ضمان المنتج
المستبدل ساريا لفترة محددة من تاريخ فاتورة الشراء األصلية
من سيقوم بتنفيذ أعمال الخدمة؟
يقوم مقدم خدمة  IKEAبإتاحة الخدمة من خالل قسم أعمال
الخدمة الخاص به أو شبكة وكالء خدمة معتمدون.
ما الذي يغطيه الضمان؟
يغطي الضمان عيوب الجهاز الناتجة عن عيوب الصناعة
أو عيوب الخامات بدءا من تاريخ الشراء من  IKEAأو من
تاريخ التركيب بحد أقصى ثالثة أشهر من تاريخ الشراء.
يسري هذا الضمان في حالة االستخدام المنزلي فقط.
االستثناءات عن هذا الضمان واردة تحت العنوان « ما الذي
ال يغطيه الضمان؟» خالل فترة الضمان،
يتم تغطية نفقات إصالح األعطال ،على سبيل المثال
اإلصالحات واألجزاء والمصنعيات وبدالت االنتقال بشرط
أن يكون الجهاز متاحا لإلصالح دون الحاجة إلى نفقات
خاصة .في هذه الظروف ،تنطبق اللوائح المحلية المعنية.
األجزاء المستبدلة تصبح مملوكة لشركة .IKEA
إذا كان المنتج غير قابل لإلصالح ،لن تتجاوز قيمة البيع
بالتجزئة لالستبدال سعر الشراء المدفوع من قبل العميل
ما الذي تفعله شركة  IKEAلحل المشكلة؟
يقوم مقدم الخدمة المعتمد من قبل شركة  IKEAبفحص
الجهاز ،ويقرر بناء على تقديره الخاص ما إذا كان المشكلة
داخلة في إطار تغطية الضمان .في حالة اعتبار المشكلة
داخل إطار تغطية الضمان سيقوم مقدم خدمة  IKEAأو
وكيل الخدمة المعتمد من خالل قسم أعمال الخدمة الخاص
به إما بإصالح المنتج المعيب أو استبداله بنفس المنتج أو
منتج شبيه ،وفقا لتقديره الخاص.
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ما الذي ال يغطيه الضمان؟
االهتراء واالستهالك الطبيعي.
األضرار المتعمدة أو الناتجة عن اإلهمال ،األضرار الناتجة
عن عدم اتباع تعليمات التشغيل ،التركيب غير الصحيح أو
في حالة التوصيل بقيمة جهد كهربائية خاطئة ،األضرار
الناتجة عن التفاعالت الكيميائية أو الكهروكيميائية ،الصدأ،
التآكل أو الماء ،ويتضمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
الضرر الناتج عن زيادة نسبة الكالسيوم في ماء الصنبور،
األضرار الناتجة عن الظروف البيئية غير الطبيعية.
األجزاء المستهلكة بما في ذلك البطاريات واللمبات.
األجزاء غير الوظيفية وأجزاء الزينة التي ال تؤثر على
االستخدام العادي للجهاز ،بما في ذلك أي خدوش أو تغير
في اللون.
الضرر غير المتعمد الناتج عن األجسام أو المواد الخارجية
وعن التنظيف إزالة انسدادات الفالتر أو أنظمة الصرف أو
أدراج الصابون.
األضرار في األجزاء التالية :الزجاج الخزفي ،الملحقات،
سالل األواني الخزفية وأدوات المائدة ،أنابيب اإلمداد
والصرف ،موانع التسريب ،اللمبات وأغطية اللمبات،
الشاشات ،المفاتيح ،العلب وأجزاء العلب .إال أن يتم إثبات
أن هذه األضرار ناتجة عن أخطاء في الصناعة.
العلب طالما لم توجد بها عيوب أثناء زيارة الفني.
اإلصالحات التي لم تتم عن طريق مزودي الخدمة المحددين
و/أو وكيل الخدمة المعتمد الذي تم التعاقد معه أو في حالة
عدم تركيب األجزاء األصلية.
اإلصالحات الناتجة عن التركيب غير الصحيح أو الذي تم
بشكل مخالف للمواصفات
استخدام الجهاز في غير األغراض المنزلية ،على سبيل
المثال االستخدام التجاري.
األضرار الناتجة عن النقل .إذا قام العميل بنقل الجهاز إلى
منزله أو إلى عنوان آخر ،فإن شركة  IKEAغير مسؤولة
عن أية أضرار تنشأ أثناء النقل .أما إذا قامت شركة IKEA
بتسليم المنتج في عنوان العميل فتتحمل شركة IKEA
المسؤولية عن األضرار التي قد تنشأ أثناء عملية النقل.
التلفيات الناتجة عن انقطاع التيار أو اندفاعه أو انخفاضه
المفاجئ أو تذبذب الجهد أو الجهد غير الصحيح وجميع
األجزاء االستهالكية ال يغطيها الضمان ،على سبيل المثال:
الفالتر والنظافة.

عربي
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متطلبات الحفاظ على البيئة
التخلص من مواد التغليف
مواد التغليف قابلة إلعادة التدوير بنسبة  %100ومميزة
.
برمز إعادة التدوير
لذا ،يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة
مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية
بخصوص التخلص من النفايات.
تكهين األجهزة المنزلية
تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير أو
إعادة االستخدام.
تخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من
المخلفات.
لمزيد من المعلومات حول المعالجة واالسترداد وإعادة
التدوير لألجهزة الكهربائية المنزلية ،اتصل بالجهة المحلية
المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي
اشتريت منه الجهاز .هذا الجهاز مميز حسب المواصفة
األوروبية ،EU/19/2012األجهزة الكهربائية
واإللكترونية القديمة (.)WEEE
من خالل التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة
الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة
وصحة اإلنسان.
الموجود على المنتج أو على المستندات
يشير الرمز
المرافقة للمنتج إلى أنه ال ينبغي التعامل مع هذا المنتج على
أنه من المخلفات المنزلية ،ولكن يجب تسليمه إلى مركز
تجميع مالئم إلعادة تدوير األجهزة الكهربية واإللكترونية.

الصانع
ايكيا السويد أب
 SE - 343 81ألمهولت  ،السويد

نصائح توفير الطاقة
مساو لنطاق
استخدم األواني والقدور التي لها قاعدة بعرض
ٍ
الطهي.
اقتصر على استخدام األواني والقدور ذات القواعد المستوية.
اترك أغطية األوعية باستمرار فوقها أثناء الطهي إذا أمكن.
استخدم طنجرة (حلة) الضغط لتوفير مزيد من الطاقة
والوقت.
ضع الوعاء في منتصف نطاق الطهي المميز على الموقد.
بيان المطابقة
هذا الجهاز يفي بمتطلبات التصميم االقتصادي المحددة في
اللوائح األوروبية رقم  ،2014/66بالتوافق مع المواصفة
األوروبية .EN 30‑2-1

عربي

مهايئ مقالي ووك
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قم بأخذ الطقم ذو المفاتيح الجديدة ،الموجود بالجزء العلوي
من التغليف وأزل المفاتيح الجديدة من الحقيبة البالستيكية.

ادفع كل مفتاح بعمود الصمام حتى تشعر بنهاية االنزالق
(قد يحدث شرر).

تأكد من أن جميع المفاتيح في الوضع المناسب.
تغيير المفاتيح
تأكد من إغالق الموقد الخاص بك.
يجب أن تكون جميع المفاتيح في وضع الغلق.
تأكد من التركيب الصحيح من خالل تشغيل كل شعلة على
حدة.

اسحب ألعلى كل مفتاح لسطح الطهي وقم بتخزينهم معًا بعد
الفك.
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مالحظة :في حالة استخدام غاز بترول مسال (/G30
 ،)G31فيجب ربط برغي ضبط الغاز األدنى حتى النهاية.

ضبط اإلعداد األدنى للمحابس

مهم :إذا واجهتك صعوبة في ربط مفاتيح الشعالت ،فيرجى
االتصال بخدمة ما بعد البيع.
تغيير الحاقنات (انظر الفقرة "جدول الحاقن")
	-قم بفك الشبكات (.)A
	-اسحب الشعالت (.)B
	-باستخدام مفك ربط بمقاس مناسب ،قم بفك الحاقن (،)C
وقم بفك الحاقن المراد تغييره.
	-استبدله بحاقن مناسب لنوع الغاز الجديد.
	-أعد تجميع الحاقن في (.)D
قبل تركيب الموقد ،ال تنس تثبيت لوحة معايرة الغاز الموردة
مع الحواقن بالطريقة التي تجعلها تغطي المعلومات الموجودة
المتعلقة بمعايرة الغاز.

D

C
A
B

E

لضمان ضبط اإلعداد األدنى بشكل صحيح ،أزل المفتاح
( )Eواتبع ما يلي:
	-أحكم ربط البرغي لتقليل ارتفاع اللهب (،)-
	-قم بحل البرغي لزيادة ارتفاع اللهب (.)+
يجب إجراء الضبط مع وجود محبس الغاز في أدنى وضع
ضبط للغاز (لهب صغير).
	-ال ضرورة لضبط الهواء األولي للشعالت.
	-في هذه المرحلة ،قم بإشعال الشعالت وأدر المفاتيح من
إلى الوضع األدنى للتحقق من
الوضع األقصى
ثبات اللهب.
بمجرد االنتهاء من الضبط ،أعد إحكام سطح العمل باستخدام
شمع إحكام الغلق أو مادة مناسبة.

مرجع للضوابط المحلية
تأكد من تنفيذ عمليات التركيب وعمل وصالت الغاز بمعرفة
فني مؤهل ،وذلك وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وضوابط
األمان المحلية المعمول بها حاليا.
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	-يعتبر تأريض هذا الجهاز إجباريا بموجب القانون.
لتر
أرضي
(أصفر/أخضر)
N
	-ال تستخدم سلك إطالة.
هام :البيانات الخاصة بالجهد الكهربائي واستهالك
الطاقة موضحة على لوحة الصنع.
A

C

D

B

C

D

	-قم بتوصيل الكوع ( )Aأو ( )Bالمورد مع األنبوبة
الرئيسية لمدخل الموقد وأدخل الوردة الموردة (،)C
طب ًقا للمواصفة .549 EN
	-الوردة ( )Dليست موردة مع المنتج.
مهم :في حالة استخدام خرطوم ستانلس ستيل ،فيجب تركيبه
بحيث ال يالمس أي جزء متحرك من قطع األثاث .ويجب أن
يمر عبر منطقة خالية من العوائق تتيح مراقبته بكامل طوله.
	-بعد التوصيل بمصدر الغاز ،تحقق من عدم وجود
تسريبات باستخدام ماء صابوني .قم بإشعال الشعالت
إلى الوضع
وأدر المفاتيح من الوضع األقصى
األدنى للتحقق من ثبات اللهب
التوصيل الكهربائي
تحذير
	-يجب أن تتم هذه العملية بمعرفة فني معتمد.
	-يجب أن تكون وصالت الكهرباء متوائمة مع الضوابط
المحلية.

التجميع
بعد تنظيف سطح المحيط ،استخدم الجوان المورد بالموقد.
ضع الموقد في الفتحة الموجودة في سطح العمل مع مراعاة
األبعاد الموضحة في التعليمات.
مالحظة :يجب أن يكون كابل الكهرباء طويال بما يكفي
لسحبه ألعلى.
لتثبيت الموقد ،استخدم الركائز الموردة معه .قم بتركيب
الركائز داخل الثقوب المعنية الموضحة بالسهم وقم بتثبيتهم
بالبراغي الخاصة بهم وف ًقا لسمك سطح العمل.
تأكد من أن المخرج قريب من المنتج لتركيبه .ولهذا ،إذا كان
الكابل المورد مع المنتج ليس طويل بما يكفي ،سيلزم عندئذ
تغييره بآخر يتميز بنفس الخصائص ولكن بطول مناسب.
ضبط أنواع الغاز المختلفة
تحذير :يجب أن تتم هذه العملية بمعرفة فني معتمد.
إذا كان من المقرر تشغيل الجهاز بنوع غاز مختلف عن نوع
الغاز المذكور في لوحة الصنع وملصق المعلومات الموجود
على السطح العلوي للموقد ،فقم بتغيير الحواقن.
قم بإزالة ملصق المعلومات واحتفظ به مع كتيب التعليمات.
استخدم منظمات ضغط مناسبة لضغط الغاز الموضح في
التعليمات.
	-يجب تغيير فوهات الغاز لدى خدمة ما بعد البيع أو
بمعرفة فني معتمد.
	-الفوهات غير الموردة مع الجهاز يجب طلبها من خدمة
ما بعد البيع.
	-اضبط اإلعداد األدنى للمحابس.
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عربي

البيانات الفنية
األبعاد
العرض (مم)

730

االرتفاع (مم)

40

الطول (مم)

510

الجهد الكهربي(فلط)

240 - 220

البيانات الفنية مدونة على لوحة الصنع على الجانب السفلي
من الجهاز.

التركيب

بعد إخراج الموقد من عبوته ،تحقق من عدم تضرره أثناء
النقل .وفي حالة وجود مشكالت ،اتصل بالموزع أو أقرب
مركز لخدمة ما بعد البيع.
معلومات فنية لفني التركيب
	-يمكن دمج هذا المنتج في سطح عمل بسُمك  20إلى 50
مم.
	-في حالة عدم وجود فرن أسفل الموقد ،أدخل لوحة
فاصلة سطحها يساوي على األقل الفتحة الموجودة في
سطح العمل .يجب وضع هذه اللوحة على أي وضع أقل
من  20مم من الجزء السفلي من الموقد.
	-قبل التركيب ،تأكد مما يلي:
	-تتوافق االشتراطات المحلية إلمداد الغاز (النوع
وضغطه) مع إعدادات الموقد (انظر لوحة الصنع
وجدول الحواقن)،
	-مقاومة األسطح الخارجية لقطع األثاث أو األجهزة
القريبة من الموقد للسخونة حسب الضوابط المحلية،
	-عدم توصيل هذا الجهاز بتجهيزة لتصريف العادم.
ويجب تركيبه طبقا لتشريعات التركيب المعمول بها.
يجب االنتباه بشدة إلى المتطلبات المتعلقة بالتهوية.
	-يتم تصريف نواتج االحتراق للخارج عبر شفاطات
محددة أو مراوح كهربائية مركبة في الحائط و/أو
النافذة.

وصلة الغاز
يجب أن تتم هذه العملية بمعرفة فني معتمد.
يجب أن يتوافق نظام إمداد الغاز مع الضوابط المحلية
بمستوى الغاز المعني.
	-تجد الضوابط المحلية ذات الصلة لبعض البلدان في
فقرة
	"-مرجع للضوابط المحلية" .في حالة لم يتوفر أي
معلومات بشأن دولتك ،يرجى طلب التفاصيل من فني
مؤهل.
	-يجب أن تكون وصلة الموقد بشبكة مواسير الغاز أو
أسطوانة الغاز مصنوعة من مواسير فوالذية أو نحاسية
صلبة مع وحدات تركيب مستوفية للضوابط المحلية ،أو
مصنوعة من خرطوم ستانلس ستيل بالكامل مستوفي
للضوابط المحلية .الحد األقصى لطول الخرطوم هو 2
متر طولي.
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عربي

جدول الحواقن
الفئة II2H3B/P
نوع الغاز المستخدم نوع الشعلة

عالمة الحاقن تصنيف معدل االستهالك االسمي
التدفق
الحراري
بالكيلووات

قدرة
السخونة
المخ ّفضة
كيلوواط

الغاز الطبيعي
(ميثان) G20

الشعلةالكهربائية
السريعة
متوسطة السرعة
إضافية

146A
115Y
101Z
72x

4,00
3,00
2,00
1,00

 381لتر/ساعة
 286لتر/ساعة
 190لتر/ساعة
 95لتر/ساعة

2,20
0,60
0,35
0,30
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الغاز
غاز البترول
(بيوتان) G30

الشعلةالكهربائية
السريعة
متوسطة السرعة
إضافية

93
85
69
50

3,70
3,00
2,00
1,00

 269جم/ساعة
 218جم/ساعة
 145جم/ساعة
 73جم/ساعة

1,90
0,70
0,45
0,35

25

الغاز
غاز البترول
(بروبان) G31

الشعلةالكهربائية
السريعة
متوسطة السرعة
إضافية

93
85
69
50

3,70
3,00
2,00
1,00

 264جم/ساعة
 214جم/ساعة
 143جم/ساعة
 71جم/ساعة

1,90
0,70
0,45
0,35

25

نوع الغاز المستخدم

تهيئة الموديل
 5شعالت

المعدل االسمي للتدفق االستهالك اإلجمالي
االسمي
الحراري (كيلوواط)

ضغط الغاز (مللي بار)
حد أدنى.

اسمي .حد أقصى.
20

30

30

35

35

الهواء المطلوب (م )3لحرق
1م 3من الغاز

G20 20مللي بار

1 PB - 1 R 2 SR - 1 AUX

12,00

 1142لتر/ساعة

9,52

 30 G30مللي بار

1 PB - 1 R 2 SR - 1 AUX

11,70

 851جم/ساعة

30,94

G31 30مللي بار

1 PB - 1 R 2 SR - 1 AUX

11,70

 836جم/ساعة

23,80

الطاقة الكهربية 240 - 220 :فلط  60 - 50هرتز

25
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عربي

ما العمل عندما ...
المشكلة

السبب المحتمل

الحل

اإلشعال الكهربائي ال يعمل

ال يوجد مصدر كهربائي

تحقق من أن الوحدة موصلة وأن المصدر
الكهربائي مُشغل.

يتعذر إشعال الشعلة

يمكن غلق محبس الغاز

تحقق من أن محبس الغاز مفتوح

تشتعل حلقة الغاز بشكل غير متساوي

قد ينسد تاج الشعلة من خالل بقايا
األطعمة

قم بتنظيف تاج الشعلة وف ًقا لتعليمات
التنظيف لتتأكد من أن تاج الشعلة خالي
من بقايا األطعمة.

قبل االتصال بخدمة ما بعد البيع:
1 .راجع " دليل التغلب على األعطال " للتحقق ما إذا كان يمكنك حل المشكلة بنفسك
2 .أعد تشغيل الموقد للتحقق من استعادة العمل بشكل صحيح.
3.إذا استمر العطل ،اتصل بخدمة ما بعد البيع.
اذكر المعلومات التالية:
•نوع الخطأ،
•موديل الموقد،
•رقم الخدمة (هو الرقم الوارد بعد كلمة  Serviceعلى
لوحة البيانات أسفل الموقد وفي شهادة الضمان)،

•عنوانك بالكامل،
•رقم هاتفك.
إذا لزم القيام بأية إصالحات ،اتصل بمركز خدمة معتمد
مشار إليه في الضمان.
في الحاالت غير المحتملة التي يتم فيها التشغيل أو اإلصالح
بمعرفة فني غير معتمد ،اطلب دائما شهادة إثبات
العمل الذي تم تنفيذه وكن حريصا على استخدام قطع غيار
أصلية.
عدم االلتزام بهذه التعليمات قد يؤثر سلبا على سالمة وجودة
المنتج.
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عربي

إرشادات ونصائح للمساعدة

يحتوي هذا الموقد على شعالت مختلفة األقطار .لضمان أداء
أفضل للشعالت ،فيرجى االلتزام بالقواعد التالية:
	-استخدم األواني والمقالي التي لها نفس عرض الشعالت
أو التي تزيد قليال عنه (انظر الجدول التالي).
	-اقتصر على استخدام األواني والقدور ذات القواعد
المستوية.
	-استخدم الكمية الصحيحة من الماء لطهي األطعمة ،وقم
بتغطية الوعاء باستمرار.
	-تأكد أن األوعية المستندة على دعامات ال تبرز خارج
حافة الموقد.
الشعلة

قطر الوعاء

الشعلة الكهربائية

من  24إلى  26سم

سريعة

من  24إلى  26سم

الصيانة والتنظيف
تحذير! :تأكد من غلق الجهاز وفصله من مصدر التيار
قبل القيام بأي عملية صيانة ،تجنب مطل ًقا استخدام أجهزة
التنظيف بالبخار  -خطر التعرض لصدمة كهربائية.
ال تستخدم منتجات أكالة أو كاشطة أو منظفات كلورية
أو مسحوق تنظيف األواني.
تنظيف أجزاء الموقد
	-يمكن فك الشبكات وأغطية الشعالت والشعالت
لتنظيفها.
	-قم بتنظيفها يدويا باستخدام الماء ومنظف غير أكال ،مع
إزالة أية بقايا لألطعمة والتأكد من عدم انسداد أية
فتحات للشعالت.
	-الشطف والتجفيف
	-أعد تركيب الشعالت وأغطية الشعالت بشكل صحيح
في مكامنها المعنية.
	-عند إعادة تركيب الشبكات ،تأكد من محاذاة نطاق
استناد األوعية مع الشعلة.

الشعلة

قطر الوعاء

متوسطة السرعة

من  16إلى  24سم

إضافية

من  8إلى  14سم

مهم :االستخدام غير الصحيح للشبكات يمكن أن يؤدي إلى
إلحاق ضرر بالموقد :ال تضع الشبكات بشكل مقلوب أو
تحركها على الموقد .ال تستخدم:
	-الشوايات المصنوعة من الحديد المسبوك واألواني
الخزفية واألوعية واألواني المصنوعة من التراكوتا.
	-ناشرات السخونة ،مثل الشبكات المعنية ،أو أية أنواع
أخرى.
	-شعلتين في نفس الوقت لوعاء واحد (على سبيل المثال
غالية األسماك).

	-الموديالت المزودة بشمعات إشعال كهربائية وتجهيزة
أمان تتطلب تنظيف طرف شمعة اإلشعال بعناية لضمان
تشغيلها بشكل صحيح.
افحص هذه األجزاء من وقت آلخر ،وعند اللزوم ،قم
بتنظيفها بقطعة قماش مبللة .يجب إزالة أية أطعمة
محروقة باستخدام خلة أسنان أو إبرة.

مالحظة :لتجنب إلحاق ضرر بتجهيزة اإلشعال الكهربائي ،ال
تستخدمها عندما تكون الشعالت غير مركبة في مكامنها.
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عربي

شرح المنتج
 1شبكات استناد األوعية القابلة للفك

1

 2الشعلة السريعة

2
5
3
6

 3شعلة متوسطة السرعة
 4الشعلة اإلضافية
 5شعلة متوسطة السرعة

11

10

9

8

7

4

 7مفتاح التحكم بالشعلة الكهربائية
 8مفتاح التحكم بالشعلة متوسطة السرعة

الرموز
قرص صلب

 6الشعلة الكهربائية

 9مفتاح التحكم في الشعلة اإلضافية
نطاق علوي مغلق

اللهب الكبير
والنجمة

أقصى فتح/إمداد واإلشعال
الكهربائي

اللهب الصغير

أدنى فتحة أو تقليل اإلمداد

 10مفتاح التحكم في الشعلة السريعة
 11مفتاح التحكم بالشعلة متوسطة السرعة

االستخدام اليومي
ال تترك لهب الشعلة يتجاوز حافة الوعاء.
مهم :أثناء استخدام الموقد ،قد يصبح نطاق الموقد بالكامل
ساخنا.
	-إلشعال إحدى الشعالت ،أدر المفتاح المعني عكس اتجاه
حركة عقارب الساعة حتى اإلعداد األقصى للهب.
	-اضغط المفتاح باتجاه لوحة التحكم إلشعال الشعلة.
	-بعد إشعال الشعلة ،احتفظ بالمفتاح مضغوطا لمدة 10-5
ثانية تقريبا إلتاحة التشغيل الصحيح للتجهيزة.
تقوم تجهيزة أمان الشعالت هذه بقطع إمداد الغاز عن الشعلة
في حالة انطفاء اللهب بشكل غير مقصود (بسبب تيار هواء
مفاجئ أو قطع إمداد الغاز أو فوران السائل فوق الشعلة
وخالفه).

	-ال يجوز الضغط على المفتاح ألكثر من  15ثانية .إذا لم
تظل الشعلة مشتعلة بعد انقضاء هذا الوقت ،فانتظر لمدة
دقيقة واحدة على األقل قبل إعادة إشعالها.
مالحظة :إذا كانت الظروف المحلية الخاصة تشكل صعوبة
في اشتعال الغاز المسحوب ،يُنصح عندئذ بالتكرار
التشغيل بينما المفتاح مُدار على إعداد اللهب الصغير.
قد تنطفئ الشعلة عند ترك المفتاح .وهذا يعني أن تجهيزة
األمان لم تسخن بدرجة كافية .في هذه
الحالة ،كرر اإلجراءات الموضحة أعاله.

عربي

التحذيرات الكهربائية
هام :البيانات الخاصة بالجهد الكهربائي
واستهالك الطاقة موضحة على لوحة الصنع.
يجب أن يكون كابل الكهرباء طويال بما
يكفي لتوصيل الجهاز ،بمجرد تركيبه في
مبيته الخاص ،بمصدر التيار الرئيسي .ال
تسحب كابل اإلمداد بالكهرباء.
يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من
مصدر الكهرباء من خالل نزع القابس إن
أمكن الوصول إليه ،أو باستخدام مفتاح متعدد
األقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع
قواعد التوصيل ،ويجب أن يكون الجهاز
مؤرضًا ،بالتوافق مع مواصفات األمان
الكهربائية المحلية.
ال تستخدم أسالك التمديد ،المقابس
المتعددة أو المهايئات .يجب أال تكون األجزاء
الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب.
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ال تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو قدميك
عاريتين .ال تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان
هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء ،أو إذا
لم يكن يعمل بشكل سليم ،أو إذا كان تال ًفا ،أو
إذا سقط على األرض.
إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب
استبداله عن طريق جهة الصنع أو وكيل
الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس
الدرجة وذلك لتجنب المخاطر  -خطر
التعرض لصدمة كهربائية.

عربي

وصلة الغاز
تحذير! :قبل التركيب ،تحقق من
اشتراطات التوزيع المحلية (نوع الغاز
والضغط) والتأكد أن ضبط الجهاز يتوافق
معها.
تأكد أن ضغط مصدر الغاز مماثال لقيم
الضغط الواردة في الجدول "( 1مواصفات
الشعلة والفوهة").
تحذير! :اشتراطات الضبط الخاصة بهذا
الجهاز مذكورة على الملصق (أو لوحة
البيانات).
تحذير! :هذا الجهاز غير متصل بتجهيزة
إلزالة نواتج االحتراق .ويجب تركيبه
وتوصيله طبقا لتشريعات التركيب المعمول
بها .يجب االنتباه جيدا للمتطلبات الضرورية
للتهوية.
في حالة توصيل الجهاز بالغاز المسال،
فيجب تثبيت برغي الضبط وإحكامه قدر
اإلمكان.
هام :عند استعمال أسطوانات الغاز،
يجب ضبط تموضع أسطوانة أو حاوية الغاز
بشكل صحيح (بوضع عمودي).
تحذير! :يجب أن تتم هذه العملية بمعرفة
فني معتمد.
اقتصر على استخدام خرطوم معدني
مرن أو صلد لوصلة الغاز.
االتوصيل باستخدام أنبوب صلب )نحاس
أو فوالذ( يجب أن يتم التوصيل بنظام الغاز
على النحو الذي يحمي الجهاز من التعرض
قابلة للضبط  Lألي ضغط أو إجهاد .يوجد
تجهيزة أنبوبية شكل بمجرى إمداد الجهاز
وهي مزودة بإطار إحكام لمنع التسريبات.
ويجب تغيير إطار اإلحكام دائما بعد تدوير
التجهيزة األنبوبية )يتم توريد إطار اإلحكام
مع الجهاز( .التجهيزة األنبوبية إلمداد الغاز
عبارة عن ملحق إدخال أسطواني ملولب 2/1
بوصة.
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توصيل أنبوب مرن خال من الوصالت
ومصنوع من االستانلس ستيل بالملحق
الملولب .التجهيزة األنبوبية إلمداد الغاز
عبارة عن ملحق إدخال أسطواني ملولب 2/1
بوصة .يجب تركيب هذه األنابيب بحيث ال
يتعدى طولها  2000مم وهي ممدودة
بالكامل .بمجرد أن يتم التوصيل تأكد أن
األنبوب المعدني المرن ال يالمس األجزاء
المتحركة وغير معرض للضغط .اقتصر على
استخدام األنابيب وإطارات اإلحكام التي
تتوافق مع التشريعات المحلية المعمول بها.
المعمول بها.
هام :في حالة استخدام خرطوم استانلس
ستيل ،فيجب تركيبه بحيث ال يالمس أي جزء
متحرك من قطع األثاث (مثل األدراج)(.
ويجب أن يمر عبر منطقة خالية من العوائق
تتيح فحصه بكامل طوله.
يلزم توصيل الجهاز بمصدر الغاز
الرئيسي أو بأسطوانة غاز بالتوافق مع
التشريعات المحلية المعمول بها .قبل القيام
بالتوصيل يجب التأكد من توافق الجهاز مع
مصدر الغاز المراد استخدامه .وإن لم يكن
الوضع كذلك ،اتبع التعليمات الواردة في فقرة
"المواءمة مع نوع غاز آخر".
بعد التوصيل بمصدر الغاز ،تحقق من
وجود أي تسربات باستخدام ماء صابوني .قم
بإشعال الشعالت وأدر المفاتيح من الوضع
األقصى  *1إلى الوضع األدنى  *2للتحقق
من ثبات اللهب.
المالئمة لألنواع المختلفة للغاز
لغرض تهيئة الجهاز مع نوع غاز آخر
يختلف عن النوع المقرر من قبل الجهة
الصانعة (موضح على لوحة الصنع) ،قم
بمراعاة الخطوات الواردة بعد الرسومات
الموضحة للتركيب.

عربي

يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها
اإلمداد بالماء (إذا كان موجودا) والتوصيالت
الكهربائية واإلصالح بواسطة فني مؤهل .ال
تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من أجزاء
الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في
دليل االستخدام .أبعد األطفال عن موقع
التركيب .بعد إخراج الجهاز من عبوته ،تحقق
من عدم تضرره أثناء النقل .في حالة وجود
مشاكل ،اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة
ما بعد البيع .بعد اإلنتهاء من أعمال التركيب،
يجب تخزين مخلفات التغليف )البالستيك
وقطع الستايروفوم إلخ( بعيدا عن متناول
األطفال  -خطر االختناق .يجب فصل الجهاز
عن مصدر الكهرباء قبل التركيب  -خطر
التعرض لصدمة كهربائية .أثناء التركيب،
تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص
بالجهاز  -خطر الحريق أو صاعقة كهربائية.
ال تقم بتشغيل الجهاز إال بعد اكتمال إجراءات
التركيب.
يجب أن تكون وصالت الكهرباء والغاز
متوائمة مع التشريعات المحلية.
تحذير! :تعديل الجهاز وطريقة تركيبه
من األمور الهامة الستخدام الجهاز بصورة
آمنة وصحيحة في جميع البلدان األخرى.
استخدم منظمات ضغط مناسبة لضغط
الغاز الموضح في التعليمات.
يجب أن تكون الغرفة مجهزة بنظام شفط
الهواء الذي يساهم في تصريف أدخنة
االحتراق.
ويجب أن تتيح الغرفة حرية تدوير
الهواء على النحو السليم ،إذ يلزم وجود
الهواء لحدوث االحتراق بشكل صحيح .يجب
أال يقل تدفق الهواء عن  2متر /3ساعة لكل
كيلو واط من القدرة المقررة.
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يمكن لنظام تدوير الهواء أن يسحب
الهواء من الخارج مباشرة  ،عن طريق
أنبوب بمقطع عرضي خارجي ال يقل عن
 100سم  ،2يجب أال تكون الفتحة عُرضة
ألي نوع من االنسدادات.
ويمكن للنظام أيضا توفير الهواء الالزم
لالحتراق بشكل غير مباشر ،أي من خالل
الغرف المجاورة المجهزة بأنابيب تدوير
الهواء كما هو موضح أعاه .إال أنه يجب أال
تكون هذه الغرف هي المخصصة للمعيشة أو
النوم أو التي يوجد بها خطر نشوب حريق.
يُراعى أن الغاز البترولي المسال يهبط
إلى األرض ألنه أكثر كثافة من الهواء .ولذلك
يجب أن تشتمل الغرف المزودة بأسطوانات
غاز مسال على فتحات للسماح بتصريف
الغاز عند وقوع تسريب .وبناءًا عليه فإنه
يحظر تثبيت أسطوانات الغاز المسال ،سواء
كانت مملوءة جزئيا أو كليا ،أو حفظها في
الغرف أو مناطق التخزين الموجودة أسفل
مستوى األرض )كالسراديب مثال( .ننصح
بإبقاء أسطوانة الغاز المراد استخدامها فقط
في الغرفة ووضعها بحيث ال تكون معرضة
للسخونة الناتجة عن مصادر الحرارة
الخارجية )األفران والدفايات والمواقد( التي
قد ترفع درجة حرارة األسطوانة إلى أعلى
من ° 05م.
قم بتنفيذ جميع أعمال قطع الخزانة قبل
تركيب الجهاز في المبيت وتخلص بعناية من
جميع الرقاقات الخشبية ونشارة الخشب.
إذا لم يتم تركيب الجهاز فوق فرن،
فيجب تركيب لوح فاصل )غير مورد( في
الجزء الموجود أسفل الجهاز.
إذا واجهتك صعوبة في تدوير مقابض
الشعالت ،فيرجى االتصال بخدمة ما بعد البيع
لتغيير محبس الشعالت إن كان به خلل.
ال يجب أبدا تغطية الفتحات المستخدمة
للتهوية وتصريف الحرارة.

عربي

وعدم اتباع المعلومات الموضحة في هذا
الدليل بدقة قد ينتج عنه نشوب حريق أو
وقوع انفجار يتسبب في حدوث تلف مادي أو
إصابات.
يجب إبقاء األطفال الصغار (3-0
سنوات) بعيدا عن الجهاز .يجب إبقاء األطفال
( 8-3سنوات) بعيدا عن الجهاز إال في حالة
اإلشراف المستمر عليهم .يمكن استخدام هذا
الجهاز من قبل األطفال بدءا من عمر 8
سنوات فأكثر واألشخاص الذين يعانون من
نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية
أو األشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة
والمعرفة ،شريطة أن يتم مراقبتهم أو
توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة
آمنة واستيعابهم لألخطار التي ينطوي عليها
ذلك .يجب أال يعبث األطفال بهذا الجهاز.
يحظر على األطفال تنظيف الجهاز وصيانته
دون إشراف.
تنبيه :في حالة تحطم قرص زجاجي
ساخن-:قم بإطفاء كافة الشعالت على الفور
وكذلك أي عنصر تسخين كهربائي ،باإلضافة
إلى فصل الجهاز عن مصدر اإلمداد بالطاقة،
ال تقم بلمس سطح الجهاز- ،ال تستخدم
الجهاز.
قد يتلف الغطاء الزجاجي في حالة
تسخينه .قبل غلق الغطاء قم بإطفاء
كافة المشعالت واأللواح الكهربائية .ال
تغلق الغطاء بينما المشعالت مشغلة.
االستخدام المسموح به
تنبيه :الجهاز غير مخصص لالستخدام
عن طريق جهاز تشغيل خارجي ،مثل
الميقاتي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.
هذا الجهاز مخصص لالستخدام في
األغراض المنزلية وما شابهها مثل :منطقة
المطبخ في المحالت والمكاتب وبيئات العمل
األخرى ،البيوت الريفية ،ومن قبل نزالء
الفنادق والموتيالت والفنادق الصغيرة
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والبيئات األخرى ذات الطابع السكني.
وال يُسمح باستخدامه في أي أغراض
أخرى (مثال تدفئة ال ُغرف).
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام
التجاري .ال تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
استخدم األواني والقدور التي لها نفس
عرض العالت أو التي تزيد قليال عنه (انظر
الجدول المعني) .تأكد أن األوعية المستندة
على دعامات ال تبرز خارج حافة الموقد.
االستخدام غير الصحيح للشبكات يمكن
أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالموقد :ال تضع
الشبكات بشكل مقلوب أو تحركها على
الموقد.
ال تترك لهب الشعلة يتجاوز حافة الوعاء.
ال تستخدم :الشوايات المصنوعة من الحديد
المسبوك واألواني الخزفية واألوعية واألواني
المصنوعة من التراكوتا .ناشرات السخونة،
مثل الشبكات المعنية ،أو أية أنواع أخرى.
شعلتين في نفس الوقت لوعاء واحد (على
سبيل المثال غالية األسماك).
إذا كانت هناك ظروف محلية خاصة تعيق
اشتعال الغاز المسحوب بسهولة ،فيُنصح
بإعادة التشغيل باستخدام المفتاح مع إدارته
إلى إعداد اللهب الصغير.
في حالة تركيب فشاط فوق سطح الطهي،
فيرجى الرجوع إلى تعليمات الموقد لمعرفة
المسافة الصحيحة.
تمثل القدم المطاطية الواقية المثبتة على
الشبكات خطر اختناق األطفال الصغار .بعد
خلع الشبكات ،يرجى التأكد من تركيب القدم
بالكامل بشكل صحيح.
التركيب
يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة
شخصين على األقل  -خطر اإلصابة .استخدم
قفازات واقية إلخراج الجهاز من العبوة
ولتركيبه  -خطر اإلصابة بجروح قطعية.

عربي

فهرس المحتويات

معلومات السالمة
شرح المنتج
االستخدام اليومي
إرشادات ونصائح للمساعدة
الصيانة والتنظيف
ما العمل عندما ...
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معلومات السالمة
قم بتنزيل دليل التعليمات من الموقع
http://docs.whirlpool.eu
أو اتصل برقم الهاتف الموضح على كتيب
الضمان.
اقرأ تعليمات السالمة هذه قبل استخدام
الجهاز .واحتفظ بها في مكان قريب للرجوع
إليها مستقبالً.
تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات
هامة خاصة بالسالمة يجب مراعاتها في
جميع األوقات .ال تتحمل الجهة الصانعة أي
مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات
السالمة هذه ،أو استخدام الجهاز بطريقة غير
سليمة ،أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير
صحيحة.
تسري هذه التعليمات في حالة ظهور
رمز البلد على الجهاز .إذا لم يظهر الرمز
على الجهاز ،يتعين عليك الرجوع إلى
التعليمات الفنية التي توفر اإلرشادات
الضرورية المتعلقة بإجراء التعديالت على
الجهاز ليتواءم مع ظروف االستخدام في
البلد.
تنبيه :ينتج عن استخدام جهاز الطهي
العامل بالغاز توليد حرارة ورطوبة ونواتج
احتراق في الغرفة المثبت بها الجهاز .تأكد
من توفير تهوية جيدة بالمطبخ والسيما عند
استخدام الجهاز :اترك فتحات التهوية
الطبيعية مفتوحة أو قم بتركيب جهاز تهوية
ميكانيكي (فشاط أبخرة ميكانيكي) .استخدام
الجهاز بصورة مكثفة لفترات طويلة قد

جدول الحواقن
البيانات الفنية
التركيب
متطلبات الحفاظ على البيئة
الصانع
ضمان IKEA	
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يستدعي وجود تهوية إضافية كفتح النافذة
على سبيل المثال أو توفير تهوية أكثر فعالية
تساعد على زيادة مستوى التهوية الميكانيكية
حال توافرها.
تحذير! :يسخن الجهاز وأجزاؤه التي
يمكن الوصول إليها أثناء االستخدام .يجب
توخى االنتباه لتجنب مالمسة عناصر
التسخين .يجب إبعاد األطفال دون سن 8
سنوات إال إذا كانت هناك مالحظة وإشراف
دائم عليهم.
تحذير! :في حالة تشقق سطح الموقد ،ال
تستخدم الجهاز  -خطر الصعق الكهربائي.
تحذير! :خطر نشوب حريق :ال تقوم
بتخزين أشياء على أسطح الطهي.
تنبيه :يجب مراقبة عملية الطهي .يجب
أيضا مراقبة عمليات الطهي القصيرة بصفة
مستمرة.
تحذير! :طهي أطعمة تحتوي على دهون
أو زيوت على الموقد دون مراقبة يمكن أن
يكون خطيرا  -خطر نشوب حريق .ال تحاول
أبدا إطفاء اللهب في هذه الحالة باستخدام
الماء ،بل أطفئ الجهاز ثم قم بتغطية اللهب
بغطاء أو ببطانية إطفاء حريق.
ال تستخدم الموقد كسطح عمل أو كسطح
ارتكاز .احتفظ بالمالبس والمواد األخرى
القابلة لالشتعال بعيدا عن الجهاز إلى أن تبرد
جميع األجزاء تماما  -خطر نشوب حريق.

Min. 60 cm
Max 68 cm
Min. 52 cm

Min. 75 cm
Min. 15 cm
Min. 5 cm

> 68 cm

Min. 40 cm

Min. 75 cm
Min. 15 cm

Min. 5 cm

L

Min. 40 cm
Min. 15 cm

Min. 5 cm
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