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Üdvözöljük az Electrolux világában

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet
okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minoségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé
teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza
át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék elonyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyu
kezelhetosége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!
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Felállítás, tisztítás és
karbantartás
• A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges

későbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes
gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel,
szervizzel - lehet elvégeztetni.

• A tisztítási és karbantartási munkák előtt a készüléket
le kell választani az elektromos hálózatról.

• A gázkészülék üzemeltetésénél biztosítani kell, hogy
a helyiségnek megfelelő legyen a szellőzése. A rossz
szellőzés a helyiség oxigéntartalmának elvonásához
vezet.

• A készüléket csak a gyártó által beállított gáznemre
szabad csatlakoztatni, amelynek pontos adatait a
csatlakozórésznél felragasztott azonosító címke
tartalmazza.

• Abban a helyiségben, ahol a gázfőzőlap működik,
nedvesség és meleg keletkezik. A helyiség
természetes szellőzését ezért biztosítani kell, vagy
adott esetben fel kell szereltetni egy külső
szellőzőcsatornával ellátott páraelszívót.

• A készülék intenzív és hosszabb idejű
használatakor mindig szükség van a megfelelő
szellőzésre. Ehhez nyissa ki az ablakot, vagy
adott esetben kapcsolja be a páraelszívót.

• A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy nincs-e
valamilyen sérülés a készüléken és hogy, nem sérült-
e a hálózati vezeték.

• A készülék szakszerűtlen használatából eredő
károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem
vállal.

• Semmilyen körülmények között ne próbálja meg
saját maga javítgatni a készüléket. A szakszerűtlen
beavatkozás nemcsak veszélyes, hanem komoly
működési problémákat is okozhat. A készülék javítását
- beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is - kizárólag
a jótállási jegyben feltüntetett szerviz végezheti,
eredeti gyári alkatrészek felhasználásával.

Gyermekbiztonság
• Ezt a készüléket felnőttek által történő használatra

tervezték. Gyerekek csak felügyelet mellett
használhatják a készüléket. Ne engedje, hogy a
gyerekek játsszanak a kezelő gombokkal.

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt gyermekek
vagy másolyan személyek használják, akiket fizikai,
értelmi vagy mentális képességeik, illetve megfelelo
tapasztalatok ésismeretek hiánya megakadályoz
abban, hogy a készüléket biztonságosan használják,
hacsaka biztonságukért felelos személynem biztosít
számukra felügyeletet és útmutatást akészülék
biztonságos használatára vonatkozóan.

• A készülék elérhető részei nagyon felforrósodnak.

Az itt leírt figyelmeztetések a biztonságot szolgálják. A készülék elhelyezése és használata előtt figyelmesen
olvassa el az itt leírtakat.

 Biztonsági útmutatások

Tartsa távol a gyerekeket addig a készüléktől, amíg
ki le nem hűl teljesen.

Használat
• A Használati útmutatót tartsa mindig elérhető helyen.

Ha a készüléktől megválik, akkor a Használati
útmutatót is adja át az új tulajdonosnak, hogy ő is
tisztában legyen a követelményekkel.

• Ezt a készüléket a normál háztartásokban szokásos
főzésekhez gyártották, ezért más célokra nem szabad
használni.

• Tilos és életveszélyes a készülék jellemzőinek
megváltoztatása.

• Higiéniai és biztonsági szempontból a készüléket
tisztán kell tartani. A zsírfoltok, vagy egyéb
ételmaradékok tűzveszélyt jelentenek.

• A túlhevített olaj, vagy zsír könnyen meggyulladhat a
főzőhelyeken. Ezért. bő zsírban, vagy olajban való
sütéskor (pl. sültburgonya) ne hagyja felügyelet nélkül
az üzemelő készüléket.

• Ha a készüléket nem használja, akkor ellenőrizze,
hogy a kezelőgombok ki legyenek kapcsolva.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében használt
elektromos háztartási készülék csatlakozó vezetéke
ne érintkezhessen a főzőlap forró részeivel.

 Környezetvédelem
• A készülék kicsomagolása után a csomagoló

anyagokat adja le a megfelelő gyűjtőhelyre.

• Ha a készüléket kiselejtezi, vágja le róla a csatlakozó
vezetéket.

A terméken vagy a csomagoláson található

szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő
helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba
helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és
az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező esetben a
termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

http://www.markabolt.hu
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!!!!!

A szimbólumok magyarázata
A következő szimbólumok a szöveges részeknél
találhatók és az alábbiakat jelentik:

Biztonsági tudnivalók

Működés leírása lépésről lépésre

Javaslatok és tanácsok

Környezetvédelmi tudnivalók

Tartalomjegyzék

Az üzembe helyezőnek
Műszaki adatok 8
Az üzembe helyezőnek szóló tudnivalók 8
Elektromos csatlakoztatás 9
Átállítás más gáznemre 10
Beépítés 11
Beépítési lehetőségek 12

A használónak
Biztonsági útmutatások 3
A használónak szóló tudnivalók 5
Tisztítás és ápolás 7
Szerviz és pótalkatrészek 13
Garancia/Vevőszolgálat 13

GYÁRTÓ:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298 – 47100 FORLÌ  (Olaszország)

Ez a készülék megfelel az alábbi E.E.C.-
irányelveknek:
• 2006/95 (Kisfeszültségü irányelv)
• 89/336 (EMC - irányelv)
• 90/396 (Gáz - irányelv)
• 93/68 (Általános előírások)

és módosítások.
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1 Erős égő

2 Kisegítő égő

3 Főzőégőket szabályzó gombok

21

3

A használónak szóló tudnivalók

Miután a főzőfelület beépítésre került,
távolítson el róla minden, a gyártás közben
rárakott védőanyagot.

Főzőégőket szabályzó gombok
A főzőlap égőit szabályzó gombok a jobboldalon kerültek
elhelyezésre. A szimbólumok jelentése:

 nincs gázhozzávezetés

 maximális gáznyitás

 minimális gáznyitás

!

A gázégők begyújtása
A gázégőt könnyebben lehet begyújtani a
főzőedény, vagy a serpenyő felhelyezése előtt.

A gázégő begyújtásához be kell nyomni és el kell
forgatni a kiválasztott gombot a maximális
pozícióba.

A gáz begyulladása után még kb. 5 mp-ig tartsa
benyomott állapotban a szabályzó gombot. A
hőérzékelő egység (1. kép D-vel jelölt alkatrész)
felmelegszik és a biztonsági szelep kikapcsol,
mert ellenkező esetben megszakad a
gázhozzávezetés.
Ezután ellenőrizze, hogy a láng stabilan ég-e, majd
a forgógombot állítsa a kiválasztott állásba.

Amennyiben a gázt többszöri kísérlet után sem
tudja begyújtani, akkor ellenőrizze, hogy helyesen
van-e felhelyezve az égőfedél (1. kép A-val jelölt
alkatrész) és a lángelosztó (1. kép B-val jelölt
alkatrész).
A gázhozzávezetés megszakításához forgassa
el a gombot az óra járásával ellenkező irányba a
" " pozícióba.

A = égőfedél
B = lángelosztó
C = gyújtógyertya
D = hőérzékelő

1. kép

A

B

C

D
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A főzőfelület megfelelő
használata
Az optimális és takarékos gázlánghoz csak olyan méretű
főzőedényéket használjon, amelyek átmérője megfelel
a gázégőkhöz. A láng soha ne csapjon ki az edény
palástja mellett. Ha a főzés közben a folyadék forrni kezd,
csökkentse le a gázlángot, hogy a továbbfőzéshez
szükséges forralás kisebb gázlánggal is fenntartható
legyen.

Forró olajban vagy zsírban történő sütéskor
óvatosan járjon el, mivel a túlhevült
kifröccsenő zsiradék könnyen lángra kaphat.

• A gázégőt könnyebb begyújtani a főzőedény
felhelyezése előtt.

• Csak lapos fenekű főzőedényeket és serpenyőket
használjon.

• Ha az ajánlott méretnél kisebb főzőedényt használ,
a láng túlterjed az edény alján, és túlhevíti az edény
fülét.

Főzőégő Minimális Maximális
átmérő (mm) átmérő (mm)

Nagy (Erős égő) 160 mm. 260 mm.
Kicsi (Kisegítő égő) 80 mm. 160 mm.

• Nem ajánljuk a kőedényekben, agyagedényekben
vagy öntöttvas lapokon való hosszan tartó főzést.
Ne használjon használat közben a fedél
védelmére alufóliát.

• Ügyeljen arra, hogy a főzőedények ne nyúljanak túl
a főzőlap szélein, és hogy középre legyenek igazítva
a rózsák felett annak érdekében, hogy alacsonyabb
gázfogyasztás legyen elérhető.

• Ne tegyen instabil vagy deformálódott edényeket a
rózsákra: ezek felborulhatnak, vagy tartalmuk
kiömölhet, ami baleseteket okozhat.

• Az edényeket nem szabad a szabályozási zónára
tenni.

• Ha a szabályozógombok nehezen elforgathatóvá
válnak, kérjük, forduljon a helyi szervizhez.

• Amint egy folyadék forrni kezd, vegye lejjebb a
lángot, hogy a folyadék éppen csak forrásban
maradjon.

http://www.markabolt.hu
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Minden tisztítási munkálat megkezdése előtt
le kell választani a készüléket az elektromos
hálózatról.

Általános tisztítás
A zománcozott részeket meleg, szappanos vízzel
tisztítsa meg. Soha ne használjon súrolószert. Az
égőfedelet és a koronát forró szappanos vízzel mossa
le, hogy az ételmaradékokat eltávolítsa.

A főzőégők fedelét rendszeresen tisztítsa meg forró,
mosogatószeres vízzel és minden ráégési nyomot
távolítson el róla.  Kerülje a következők használatát:
• háztartási mosószer és fehérítőszer,

• nem tapadó felülettel rendelkező edényekhez
használatos tisztítópárna,

• fémszálas tisztítópárna,

• mosdók/mosogatók részére készült
folteltávolító.

A főzőlapra ráégett ételmaradékokat ne próbálja meg
lekaparni, hanem egy benedvesített, adott esetben forró
mosogatószeres ruhával áztassa fel. A könnyebb
tisztításhoz használja a kereskedelemből beszerezhető
speciális tisztítószereket.
• Ne hagyjon savas vagy lúgos kémhatású

anyagokat (pl. ecet, só, citromlé stb.) a
főzőfelületen.

Edénytartó
Az edénytartó rács mosogatógépben is elmosogatható.
Ha a foltokat nehéz eltávolítani, akkor használjon
karcmentes tisztítószert. Soha ne használjon fémszálas
súrolópárnát.

Gyújtógyertya
Az elektromos gyújtással rendelkező főzőlap
kerámiagyertyával és fémelektródával van felszerelve
(1. kép C alkatrész). Ezeket a részeket rendszeresen
meg kell tisztítani, hogy a gyújtás biztonságos legyen.
A tisztítás után ellenőrizze, hogy a lángelosztó nyílásai
nincsenek-e eltömődve.

Főzőfelület
Puha, enyhén mosogatószeres vízzel végezze a
tisztítást a felületen és az alumínium kereten is. Ne
használjon fémszálas súrolópárnát. Ha a felület nagyon
elszennyeződött, akkor használjon speciális tisztítót.

Rendszeres karbantartás
A szervizzel rendszeres időközönként ellenőriztesse a
készülék beszabályzását és a gázcső állapotát.

2. kép

Tisztítás és ápolás

http://www.markabolt.hu
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Gázégők jellemzői
Rapid égő 3 kW (G20) - 2,8 kW (G30) - 2,9 (G25.1)

Auxiliary égő 1,0 kW

Készülék minősítés Class 3
Kategória II2HS3B/P

Beállítás
Földgáz G20 - 25 mbar
Gázcsatlakozás G 1/2"

Műszaki adatok

Az üzembe helyezőnek szóló tudnivalók

Elektromos csatlakozás
230 V~   50 Hz

Főzőfelület beépítési méretei
Szélesség 270 mm
Mélység 490 mm

3. kép

GÁZCSATLAKOZTATÁS
A gázcsatlakoztatás merev, vagy flexibilis rozsdamentes
csővel végezhető el.
A fémtömlők használatánál ellenőrizni kell a szerelés
szilárdságát és minőségét is. Főzőlap és sütőkombináció
beszerelésénél is a fenti előírások betartása az irányadó.

Ez a főzőlap G25.1 típusú, 25 mbar, vagy G20 típusú 25
mbar nyomású földgázüzemre van beszabályozva. A két
típus közül bármelyik használható.

A beszerelés előtt meg kell vizsgálni, hogy a készülék
gázellátása megfelelően biztosítható-e. Teljes terhelésnél
a nyomáscsökkenés nem lehet 5%-nál magasabb. A
nyomásérték az alábbi tulajdonságoktól függ:

- gázmérő max. teljesítmény,

- gázmérő előtti és utáni csövek átmérője és hossza,

- elzáró szerelvény átengedő keresztmetszet,

- csatakozó közdarab átmérő.

FONTOS - A készülék biztonságos és energiatakarékos
üzemeléséhez az ajánlott ér tékek megtar tása
szükséges.

A keretnél lévő végdarabon felszerelt G 1/2" méretű
menetes anya és a csatlakozó részek közé egy
tömítőgyűrűt kell behelyezni a 3. kép szerint. A
csatlakozó részeket először könnyedén meg kell húzni,
majd a pontos beillesztés után szorosan meg kell húzni
a menetes csatlakozást.

FONTOS - A készülék csatlakoztatása után
szappanos oldattal ellenőrizni kell a szerelés
gáztömörségét. Az ellenőrzéshez tilos lángot
(pl. gyufa) használni.

##### A következő tudnivalók a telepítésről és a
karbantartásról szólnak, amelyet csak arra
feljogosított szakember végezhet az érvényes
biztonsági előírások figyelembe vételével.

##### A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges
későbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes
gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel,
szervizzel - lehet elvégeztetni. A készülék
csatlakoztatásához szükséges elektromos
szereléseket csak elektromos szakember, szerviz
végezheti el a vonatkozó biztonságtechnikai
előírások betartásával.

##### A készülékkel szomszédos konyhai bútorzat
oldalai nem lehetnek magasabbak, mint a készülék
munkalapja.

##### A készülék beépítési helyének közelében ne
legyenek gyúlékony anyagok (függöny, kárpit).

##### A készüléket minden szerelési munkálat
megkezdése előtt le kell választani az elektromos
hálózatról.

A GYÁRTÓ MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRIT
MAGÁTÓL, HA BÁRMILYEN BALESET, VAGY

MEGHIBÁSODÁS A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA MIATT KÖVETKEZIK BE.

FO 2365-hu
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A készülék 230 V / 50 Hz egyfázisú elektromos hálózatra
csatlakoztatható az érvényes biztonságtechnikai
előírások betartása mellett.

A készülék csatlakoztatása előtt kérjük, hogy vigyázzon
az alábbi előírásokra:

1. A lakás elektromos hálózatának terhelhetősége
(biztosítéktábla) meg kell, hogy feleljen a készülék
adattábláján megadott értékeknek.

2. A beszerelést az érvényes biztonsági előírásoknak
megfelelő földelt hálózati csatlakozóhelyre kell
elvégezni.

3. A csatlakozó dugasznak, vagy a többállású
kikapcsolónak a könnyű elérhetőségét a készülék
beszerelését követően is biztosítani kell.

A készüléket csatlakozó vezetékkel együtt szállítják. A
csatlakozáshoz szükséges elektromos biztosíték
nagysága az adattáblán található.

A csatlakozó dugasz felszereléséhez az 4. képen látható
jelzéseket kell figyelembe venni.

Ha a készüléket fix bekötéssel csatlakoztatják az
elektromos hálózatra, akkor egy kétállású kapcsolót kell
a készülék és a hálózat közé felszerelni. A kapcsolónak
3 mm-es érintkezőhézaggal kell rendelkezni az érvényes
biztonsági előírások szerint. A csatlakozó vezetéket úgy
kell elhelyezni, hogy azt sehol ne érhesse 90o C-nál
magasabb hőhatás.

A barna színű fázisvezetéket (ami az “L”-csatlakozótól
érkezik) az elektromos hálózat fázisához kell
csatlakoztatni.

A csatlakozó vezeték cseréje
A kapcsoló résznél lévő vezeték csatlakozó “Y” típusú,
azaz a vezeték kicserélése csak egy olyan speciális
szerszám segítségével lehetséges, amellyel a szerviz
szakemberei rendelkeznek. Ha szükség van a
csatlakozó vezeték cseréjére, akkor kizárólag speciális
HO5V2V2-F T90 típust kell használni, mert ez megfelel
az elektromos terhelésnek és a keletkező hőhatásnak
is. A sárga/zöld színq földelő vezetéknek kb. 2 cm-rel
hosszabbnak kell lenni a fázisvezetéknél.
A szerelés befejezése után a fűtőegységeket, egy kb. 3
percig tartó üzembe helyezéssel kell megvizsgálni és
ellenőrizni.

Csak szerviz szakember számára
A beszereléshez a következőkben leírtak szerint nyissa
ki a kapocsvezeték fedelét:
- Vezesse be a lapos csavarhúzó végét a

kapocsvezeték doboz nyúlványa alá.
- Könnyedén nyomja meg és felfelé tör ténő

mozgatással emelje ki (5. kép).
A gyártó a biztonságtechnikai előírások be nem
tartásából eredő mindennemq felelősséget elhárít
magától.

4. kép

FO 0073

Elektromos csatlakozás

Neutral

Earth (yellow/green)

Nullavezeték

Földvezeték (zöld/sárga)

5. kép

FO 0257

6. kép

http://www.markabolt.hu
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7. kép FO 0392

A fúvókák cseréje
• Vegye le a főzőrácsot.

• Távolítsa el az égőkről a fedelet és a koronát.

• Egy 7-es dugókulccsal csavarozza ki és vegye ki a
gázfúvókát (7. kép), majd az alkalmazott gáznemnek
megfelelően cserélje ki a fúvókát (lásd 2. Táblázat).

• Az egyes alkatrészeket a fent leírtakkal fordított
sorrendben szerelje vissza.

• A gázcsatlakozó melletti adattáblát ki kell cserélni az új
gáznemnek megfelelő adattáblára. A megfelelő adattábla
a fúvókákat tartalmazó tartozékdobozban található.

Amennyiben szükséges, akkor a gázcsőre egy
nyomásszabályzót kell felszerelni a vonatkozó előírások
szerint.

A minimum érték beállítása
A minimum érték beállításhoz az alábbi lépéseket kell
elvégezni.
• Gyújtsa be az égőt.

• A gázszelepet állítsa a min. pozícióba.

• Vegye le a szabályzó gombot.

• Csavarhúzóval állítsa be a kiegyenlítő csavart. A különböző
gázcsap típusoktól függően ez lehet a csaptengely
belsejében vagy a csap testén (8. kép).

G20/G25.1 földgázról G30 folyékony gázra való
átállításnál a csavart teljesen csavarja el az óramutató
járásával megegyező irányba addig, míg a gáz
szabályos kis lánggal nem ég.
G30 folyékony gázról G20 földgázra való átállításnál a
csavart kb. fél fordulattal lazítsa meg, míg a gáz szabályos
kis lánggal nem ég.
G30 folyékony gázról G25.1 földgázra való átállításnál
a csavart kb. háromnegyed fordulattal lazítsa meg, míg a
gáz szabályos kis lánggal nem ég.
Minden esetben ellenőrizze, hogy a kis láng szabályosan
ég-e.

• Végül ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról
a kislángra való gyors átváltásnál.

A fenti eljárás minden gond nélkül elvégezhető, függetlenül
a főzőlap elhelyezésétől vagy munkaasztalba való
beépítésétől.

Átállítás más gáznemre
!!!!!

!!!!!

8. kép

By-pass csavar

1.Táblázat: by-pass átmérők

Égő By pass Ř
1/100 mm-ben

Kisegítő égő 28
Erős égő 42

2. Táblázat: égőfúvókák

GÁZTÍPUS GÁZÉGŐ FÚVÓKA Névleges telj.- Csökkentett      Névleges teljesítmény    Névleges
TÍPUS JELÖLÉS felvétel teljesítmény         nyomás

1/100 mm kW kW     m3/h              g/h        mbar

Erős égő 113 3,0 0,75 0,286 -
25Kisegítő égő 065 1,0 0,33 0,095 -

Erős égő 86 2,8 0,75 - 201
30Kisegítő égő 50 1,0 0,33 - 72

Erős égő 126 2,9 0,75 0,321 -
Kisegítő égő 071 1,0 0,33 0,111 - 25

FÖLDGÁZ
G 20

FOLYÉKONY
GÁZ
(Bután/
Propán)

FÖLDGÁZ
G 25.1

http://www.markabolt.hu
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Ezt a főzőlapot olyan konyhai bútorba lehet behelyezni,
ahol a beépítési mélység 550-600 mm között van és
rendelkezik a szükséges tulajdonságokkal is. A felületi
méreteknek a képen látható értékeknek kell megfelelni.

A kivágás nyílásának legalább 55 mm-re kell lenni a
hátfaltól. A jobb-, vagy baloldali oldalfalaknál legalább
100 mm-re kell lenni az alsó beépítésben a kivágási
nyílásnak a környező bútortól.
A konyhabútor méreteinek a 10. képen látható adatoknak
kell megfelelni.

A főzőfelület beillesztése
munkafelületbe
A főzőlapot a 10. képen látható kivágási méretekkel
rendelkező munkalap kivágásba kell beépíteni.
Amennyiben több főzőlapot szeretne egymás mellé
beszereltetni (pl. két gázégős főzőlap + két főzőlap),
akkor szigorúan be kell tartani a rajzon megadott
különböző mérető kivágások közötti méreteket.
A főzőlapot az alábbi lépések szerint kell beépíteni a
bútorba:
1 A készülékhez mellékelt tömítést a kivágás teljes

felületére kell ráilleszteni, a két végét pedig átlapolás
nélkül egymásba kell nyomni.

2 A főzőlapot be kell helyezni a munkalap kivágási
nyílásába, miközben ügyelni kell a pontos
illeszkedésre.

3 A főzőlapot a megfelelő rögzítő darabokkal szilárdan
fel kell erősíteni a szomszédos bútorhoz (lásd 11.
kép).

4 A főzőlap keretén lévő kettős labirintus tömítés
biztos garanciát jelent a nedvesség és átázás ellen.

Beépítés

11. kép

FO 0199

a

a) tömítés

10. kép

9. kép

A szerelőkészlet segítségével 30 cm-es “domino”
főzőlapok helyezhetők el optimálisan egymás
mellett, a munkalapba készített egyetlen
kivágásba. Egy kivágásba legfeljebb 5 főzőlap
szerelhető be. Ez a tartozék megrendelhető az
Electrolux alkatrész ellátásánál.

http://www.markabolt.hu
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a) Levehető lap
b) Szabadon lévő csatlakozási tér

12. kép 13. kép

Ajtóval rendelkező bútorzat
A bútor gyártójának néhány fontos méretet be kell tartani
ahhoz, hogy üzemelés közben a forró főzőlap alsó oldalán
lévő csatlakoztatások ne érintkezzenek a forró részekkel.
Ehhez a 12. képen megadott ajánlott beszerelési
méretek biztosítására van szükség.
A főzőlap alatt lévő elválasztó lapot könnyen kivehetően
kell beszerelni és rögzíteni, hogy üzemzavar esetén a
szerviz szakembere kényelmesen hozzáférhessen a
készülékhez.

14. kép

Sütővel rendelkező bútorzat
A beépítési méreteknek a 10. képen megadott értékeknek
kell megfelelni. A szellőzéshez két távtartót kell
felszerelni. A 13. és 14. kép két lehetséges megoldást
ábrázol.
A készülék és a sütő elektromos csatlakoztatását külön-
külön kell elvégezni úgy, hogy javítás esetén a
hozzáférhetőség biztosítható legyen.

Beépítési lehetőségek

FO 2044 FO 2041 FO 2042

http://www.markabolt.hu
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Ezt a készüléket a gyárból való kiszállítás előtt már
ellenőrizték.
Ha ennek ellenére bármilyen javítást kell végezni, akkor
azt csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti el.
A javításhoz csak a képen látható emblémával jelölt új
alkatrészek használhatók fel.

Ha bármilyen megvásárolható pótalkatrészre van
szüksége, akkor forduljon az Alkatrészellátáshoz,

melynek címe:
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

Szerviz és pótalkatrészek

Garancia/Vevőszolgálat
Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként
a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást.  Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik
országba te-lepül át, az alábbi követelmények teljesítése e-setén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -
• A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója

által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.

• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és
alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő
jótállás.

• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.

• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és
kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.

• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelőoen helyezték
üzembe.

• A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.

http://www.markabolt.hu
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