
Prenesite celotna navodila za uporabo na http://
docs.whirlpool.eu ali pokličite telefonsko številko, 
navedeno v garancijski knjižici.

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna 
navodila. Navodila za prihodnjo uporabo hranite na 
dosegu roke. 
V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna 
varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in 
vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema 
odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih 
navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne 
nastavitve upravljalnih elementov. 

Ta navodila veljajo, če se na aparatu pojavi simbol 
države. Če se simbol ne pojavi na aparatu, glejte 
tehnična navodila, v katerih boste našli napotke 
glede prilagoditve aparata pogojem za uporabo v 
dani državi.

 POZOR: Uporaba plinskega kuhalnika v prostoru 
namestitve ustvarja toploto, vlago in ostanke 
zgorevanja. Poskrbite za dobro prezračevanje 
kuhinje, kar še posebej velja med uporabo aparata: 
prezračevalne odprtine naj bodo odprte, lahko pa 
namestite tudi mehansko prezračevalno napravo 
(mehanska kuhinjska napa). Če aparat dalj časa 
intenzivno uporabljate, boste morebiti morali 
poskrbeti za dodatno prezračevanje (npr. odprtje 
okna, zagotovitev učinkovitejšega prezračevanja, 
povečanje stopnje delovanja mehanskega 
prezračevalnega sistema, če je ta nameščen).

 OPOZORILO: Aparat in dostopni deli se med 
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete 
grelnikov. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati 
v bližini aparata, če niso pod stalnim nadzorom.

 OPOZORILO: če na površini kuhalne plošče 
opazite razpoke, aparata ne uporabljajte, saj obstaja 
nevarnost električnega udara.

 OPOZORILO: Nevarnost požara: Na kuhalnih 
površinah ne shranjujte predmetov.

 POZOR: Postopek kuhanja je treba nadzorovati. 
Postopek kratkotrajnega kuhanja je treba nenehno 
nadzorovati.

 OPOZORILO: nenadzorovano kuhanje na kuhalni 
plošči z mastjo ali oljem je lahko nevarno, saj obstaja 
možnost požara. NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z 
vodo, ampak napravo izključite in nato pokrijte 
plamen npr. s pokrovom ali požarno odejo.

Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovni pult ali 
podlago. Pazite, da aparat ne pride v stik s krpami ali 
drugimi vnetljivimi predmeti, dokler se vse komponente 
povsem ne ohladijo, saj lahko pride do požara.

Če informacij v tem priročniku ne upoštevate 
dosledno, lahko pride do požara ali eksplozije, ki 
lahko povzroči gmotno škodo ali telesne poškodbe.

 Zelo majhni otroci (0–3 leta) ne smejo biti v bližini 
aparata. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini 
aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali 
več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali 
razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo 
izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so 
pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi 
aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci 
se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora 
ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

 POZOR: če steklo kuhalne plošče poči, nemudoma 
izklopite vse gorilnike in električne grelnike ter 
prekinite napajanje aparata; - ne dotikajte se površine 
aparata; - aparata ne uporabljajte.
Če se stekleni pokrov segreje, lahko poči. Preden 
zaprete pokrov, izklopite vse gorilnike in električne 
plošče. Pokrova ne zaprite, ko gorilnik deluje.
DOVOLJENA UPORABA

 POZOR: aparat ni namenjen upravljanju z 
zunanjimi upravljalnimi napravami, kot sta časovnik 
ali ločen daljinski upravljalnik.

 Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in 
temu podobnim načinom uporabe, kot so: v kuhinjah 
za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih 
okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih in 
prebivalce drugih stanovanjskih okolij.

Druga uporaba ni dovoljena (npr. segrevanje 
prostorov).

 Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata 
ne uporabljajte na prostem.

Uporabljajte posodo, ki ima dno enake širine kot 
gorilniki ali rahlo širše (glejte ustrezno preglednico). 
Pazite, da posode na rešetkah ne segajo čez rob 
kuhališča.

Nepravilna uporaba mrež lahko poškoduje 
kuhališče: ne postavljajte mrež na glavo in ne vlecite 
jih po kuhališču.
Plamen gorilnika ne sme segati čez rob posode.
Ne uporabljajte: Rešetk iz litega železa, kamnitih posod in posod iz 
terakote. Difuzorjev toplote, kot je kovinska mrežica, ali drugih vrst. Dveh 
gorilnikov hkrati za eno posodo (npr. posoda za pripravo rib).
Če lokalni pogoji dovoda plina otežujejo vžig gorilnika, priporočamo, 
da postopek ponovite tako, da gumb obrnete na nastavitev za majhen 
plamen.
Če nad kuhalno površino namestite napo, glejte navodila nape za ustrezno 
razdaljo.
Gumirane zaščitne nogice pod rešetkami bi otroci lahko pogoltnili in 
se zadušili.Ko odstranite mreže, se prepričajte, da so vse noge pravilno 
nameščene.

NAMESTITEV
Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni 

najmanj dve osebi – nevarnost poškodb. Za 
odstranjevanje embalaže in namestitev aparata 
uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin. 

Namestitev aparata, vključno z dovodom vode 
(če je ta prisoten) in električnimi priključki, ter 
popravila smejo izvajati samo usposobljeni tehniki. 

VARNOSTNA NAVODILA POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE 
PREBRATI IN UPOŠTEVATI
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Ne popravljajte ali menjajte katerega koli dela 
aparata, razen če to ni izrecno navedeno v navodilih 
za uporabo. Otroci se mestu namestitve ne smejo 
približevati. Ko aparat odstranite iz embalaže, se 
prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. Če 
se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na 
najbližji servisni center. Ko je aparat nameščen, 
ostanke embalaže (plastika, deli iz stiropora itd.) 
shranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve. 
Preden aparat namestite, ga odklopite z električnega 
omrežja – nevarnost električnega udara. Med 
namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje 
napajalnega kabla – nevarnost požara ali električnega 
udara. Aparat vklopite šele, ko je namestitev končana.

Električni in plinski priključki morajo biti skladni z 
lokalnimi predpisi.

 OPOZORILO: način namestitve in prilagoditve 
aparata so zelo pomembni za varno ter pravilno 
uporabo aparata v vseh pogojih.

Uporabljajte tlačne regulatorje, ki so primerni za 
tlak plina, naveden v navodilih.

Prostor mora biti opremljen z odsesovalnim 
sistemom, ki odstrani vse hlape zgorevanja. To je 
lahko napa ali električni ventilator, ki se samodejno 
zažene ob vsakem vklopu aparata.

V prostoru mora biti poskrbljeno za ustrezno 
kroženje zraka, saj je zrak pomemben za zagotavljanje 
zgorevanja. Zračni tok ne sme pasti pod 2 m3/h na 
kW moči.

Sistem za kroženje zraka lahko s cevjo z notranjim 
presekom vsaj 100 cm2 zrak zajame neposredno od 
zunaj; nevarnost za zamašitev odprtine ne sme 
obstajati.

Sistem zrak za zgorevanje zagotavlja tudi 
neposredno iz sosednjih prostorov, pri čemer morajo 
biti nameščene cevi za kroženje zraka (kot je opisano 
zgoraj). Ti prostori ne smejo biti dnevna soba, 
spalnice in sobe, v katerih obstaja nevarnost požara.

Utekočinjen naftni plin se spusti na tla, saj je težji 
od zraka. Sobe, v katerih so jeklenke z utekočinjenim 
naftnim plinom, morajo biti opremljene z zračniki, ki 
omogočajo odvajanje plina v primeru puščanja. 
Polnih ali delno napolnjenih jeklenk z utekočinjenim 
naftnim plinom torej ni dovoljeno namestiti ali 
shranjevati v podzemnih prostorih ali skladiščih (kleti 
itd.). Priporočamo, da v prostoru hranite samo 
jeklenko, ki jo uporabljate, pri čemer jo namestite 
tako, da nanjo ne vpliva toplota zunanjih virov 
(pečice, kamini, štedilniki itd.), ki bi lahko jeklenko 
segreli nad 50 °C.

Vse potrebne izreze v element izvedite pred 
vgradnjo aparata ter odstranite vse lesene trske in 
žagovino.

Če aparat ni vgrajen nad pečico, je treba v predel 
pod aparatom vgraditi ločevalno ploščo (ni priložena).
Če se gumbi gorilnikov težko vrtijo, se obrnite na servisno službo za 
zamenjavo ventila gorilnika, če je pokvarjen.
Odprtin za prezračevanje in odvajanje toplote nikdar ne prekrivajte.

PLINSKI PRIKLJUČEK
 OPOZORILO: pred namestitvijo se prepričajte, da je 

nastavitev aparata skladna z lokalnimi oskrbovalnimi 
pogoji (vrsta plina in tlak plina).

Preverite, ali tlak dovoda plina ustreza vrednostim 
v preglednici 1 („Lastnosti gorilnika in šobe“).

 OPOZORILO: pogoji za nastavitev aparata so 
navedeni na nalepki (ali podatkovni ploščici).

 OPOZORILO: aparat ni povezan z napravo za 
odvajanje ostankov zgorevanja. Nameščen in 
priključen mora biti skladno z veljavnimi predpisi za 
namestitev. Posebej pozorni bodite na ustrezne 
zahteve glede ventilacije.

Če je aparat priključen na utekočinjen plin, mora 
biti regulacijski vijak popolnoma privit.

POMEMBNO: Če uporabljate plinsko jeklenko, 
morate jeklenko ali vsebnik pravilno obrniti (navpično).

 OPOZORILO: to delo mora izvesti usposobljen 
tehnik.

Za priklop plina uporabljajte samo upogibno ali 
togo kovinsko cev.

Priključek s togo cevjo (bakreno ali jekleno) 
Priključek na plinski sistem je treba izvesti tako, da ne 
obremenjuje aparata. Na vhodnem območju aparata 
je nastavljiv L-priključek za cev, v katerem je tesnilo 
za preprečevanje puščanja plina. Ob vsakem zasuku 
priključka za cev je treba zamenjati tesnilo (tesnilo je 
priloženo aparatu). Priključek cevi za dovod plina je 
cilindrični moški priključek 1/2 z navojem.

Namestitev gibke cevi iz nerjavnega jekla na navojni 
priključek. Priključek za dovod plina je cilindrični moški 
priključek 1/2 z navojem. Cevi morajo biti nameščene 
tako, da v popolnoma iztegnjenem stanju nikoli ne 
presežejo 2000 mm. Po priključitvi se prepričajte, da se 
gibka kovinska cev ne dotika premičnih delov in da ta 
ni stisnjena. Uporabljajte samo cevi in tesnila, ki so v 
skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

POMEMBNO: če uporabljate gibko cev iz 
nerjavnega jekla, mora biti nameščena tako, da se ne 
dotika premičnih delov pohištva (npr. predalov). 
Speljana mora biti skozi območje, kjer ni ovir in kjer 
jo je mogoče pregledati po celotni dolžini.

Aparat je treba na glavni dovod plina ali na plinsko 
jeklenko priključiti v skladu z veljavnimi nacionalnimi 
predpisi. Pred priključitvijo se prepričajte, da aparat 
ustreza dovodu plina, ki ga želite uporabiti. V 
nasprotnem primeru upoštevajte navodila v 
odstavku „Prilagoditev za različne vrste plina“.

Po priklopu na dovod plina preverite morebitno 
puščanje z milnico. Prižgite gorilnike ter gumbe zavrtite 
iz položaja za najvišjo vrednost 1* v položaj za najnižjo 
vrednost 2*, da preverite stabilnost plamena.
PRILAGODITEV ZA RAZLIČNE VRSTE PLINA

Za prilagoditev aparata na vrsto plina, za katero 
aparat ni bil proizveden (naveden na tipski ploščici), 
upoštevajte predpisane korake za shemo namestitve.



OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA
POMEMBNO: podatki o napetosti in porabi moči 

so navedeni na tipski ploščici.
Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da bo aparat 

mogoče priključiti na električno omrežje, ko bo ta 
nameščen na ustrezno mesto. Ne vlecite napajalnega 
kabla.

 Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z 
izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z večpolnim 
stikalom, ki je v skladu s predpisi za ožičenje nameščeno 
na vodu med vtičnico in aparatom. Aparat mora biti 
ozemljen v skladu z državnimi standardi glede 
električne varnosti. 

Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih 
vtičnic in adapterjev. Električne komponente po 
namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti 
dostopne. Aparata ne uporabljajte, kadar ste mokri 
ali bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan 
napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma 
če je bil poškodovan ali je padel.

Za preprečevanje nevarnosti lahko poškodovan 
napajalni kabel z enakim kablom nadomesti le 
proizvajalec, njegov serviser ali podobno 
usposobljena oseba – nevarnost električnega udara.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

 OPOZORILO: Aparat morate pred vzdrževalnimi 
deli izklopiti in izključiti z električnega napajanja; ne 

uporabljajte parnih čistilcev, saj obstaja nevarnost 
električnega udara.

Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih izdelkov, 
čistil na osnovi klora ali žičnatih gobic.
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE
Embalažo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za 
recikliranje .
Dele embalaže zato zavrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih 
služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV
Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno 
uporabiti. Aparat zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Dodatne 
informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih 
aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni 
službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z 
evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi 
(OEEO) in uredbami o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) iz 
leta 2013 (v veljavni različici).
Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite 
škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol  na izdelku ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat 
prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke. Oddati ga je treba na 
zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme. 
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
Uporabljajte posodo, ki ima dno enake širine kot kuhalno območje.
Uporabljajte samo posode z ravnim dnom.
Če je možno, naj bodo med kuhanjem na posodah pokrovke.
Z ekonom loncem prihranite še več energije in časa.
Postavite posodo na sredino kuhalnega območja, ki je označeno na 
kuhalniku.

IZJAVA O SKLADNOSTI
Ta naprava je skladna z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo uredbe 
Komisije (EU) št. 66/2014 in uredbami iz leta 2019 za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, in energetske informacije 
(sprememba) (izstop iz EU) v skladu z evropskim standardom EN 30-2-1.

TABELA INJEKTORJEV              KATEGORIJA II2H3B/P

Vrsta 
uporabljenega
plina

Vrsta gorilnika Oznaka
injektorja

Nazivni
toplotni pretok

kW

Nazivna
poraba

Zmanjšana
toplotna

kapaciteta

kW

Plinski tlak
mbar

najm. naz. najv.

ZEMELJSKI PLIN
(Metan)      G20

Hitri
Polhitro
Dodatni
2-Obročni

128 B
97 A
78 A

153 H3

3,00
1,65
1,00
4,00

286 l/h
157 l/h
 95 l/h
381 l/h

0,70
0,40
0,40
2,20

17 20 25

UTEKOČINJENI
NAFTNI PLIN
(Butan)      G30

Hitri
Polhitro
Dodatni
2-Obročni

85 A
66 A
50

102

3,00
1,65
1,00
4,00

218 g/h
120 g/h
 73 g/h
291 g/h

0,70
0,40
0,40
2,20

20 30 35

UTEKOČINJENI
NAFTNI PLIN
(Propan)      G31

Hitri
Polhitro
Dodatni
2-Obročni

85 A
66 A
50

102

3,00
1,65
1,00
4,00

214 g/h
118 g/h
 71 g/h
286 g/h

0,70
0,40
0,40
2,20

20 30 35

Vrsta uporabljenega
plina

Kon�guracija modela
5 GORILNIKI

Nazivni toplotni
pretok (kW)

Skupna nazivna
poraba

Zahtevan zrak (m3) 
za izgorevanje 1m3 plina

G20    20 mbar 1R - 2SR - 1AUX - 1DCC 11,30 1076 l/h 9,52

G30    30 mbar 1R - 2SR - 1AUX - 1DCC 11,30 822 g/h 30,94

G31    30 mbar 1R - 2SR - 1AUX - 1DCC 11,30 807 g/h 23,80

ELEKTRIČNO NAPAJANJE: 220-240 V ~ 50-60 Hz -1,1W



NAMESTITEV
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TEHNIČNE INFORMACIJE ZA INŠTALATERJA
• Za delo, pripravo in nameščanje uporabite zaščitne rokavice.
• Ta izdelek lahko vdelate v delovno površino debeline od 20 do 60 mm, s standardno namestitvijo. Za podometno montažo 30 ÷ 68.
• Če pod kuhališčem ni pečice, vstavite ločevalno ploščo, katere površina je vsaj enaka odprtini v delovni površini. Ta plošča mora biti postavljena 

največ 150 mm pod zgornjo površino delovne površine, a ne manj kot 20 mm od dna kuhališča. Če nameravate pod kuhališče vgraditi pečico, 
mora ta biti opremljena s hladilnim sistemom.

DIMENZIJE IN RAZDALJE

Vgradnja namestitev

Standardna inštalacija

Preden uporabite silikon, kuhalno ploščo poravnajte v izrezu

9 mm 510 mm730 mm

469 mm 544 mm

42 mm

480 mm

560 mm
Min. 70 mm

min 20 mm
max 60 mm

R= 8 mm

12 mm

min 30 mm
max 68 mm

513   mm

733   mm

560 mm
480 mm

R= 6,5 mm

R= 8 mm

+2
0

+2
0

Min. 70 mm

min. 750mm 

min. 100mm

B

A

OPOMBA: Če je razdalja »A« med stenskimi elementi med 600mm in 730 mm, mora biti višina »B« najmanj 530 mm. Če je razdalja »A« 
med stenskimi omaricami večja od širine kuhalne plošče, mora biti višina »B« najmanj 400 mm. Če nad kuhalno površino namestite napo, 
glejte navodila nape za ustrezno razdaljo.

SESTAVLJANJE     
Ko očistite površino obsega, na kuhalno ploščo namestite priloženo tesnilo, kot je prikazano na sliki.

Postavite kuhališče v odprtino na delovni površini, ki je bila izrezana po dimenzijah v navodilih.

OPOMBA: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da ga lahko izvlečete v smeri navzgor.

Za pritrditev gorilnika uporabite priložene nosilce (A). Namestite nosilce v ustrezne izvrtine, prikazane s puščico, 
in jih privijte z vijaki glede na debelino delovne površine (glejte naslednje slike).

Standardna inštalacija

Vgradnja namestitev

20 30
60

40

A

68 mm
30 mm 40 mm

PLINSKI PRIKLJUČEK    
• Priklopite koleno (A)* ali (B)*, ki je priloženo kuhališču, na glavno dovodno cev kuhališča in namestite priloženo 

podložko (C) skladno z EN 549.
* Za Francijo uporabite koleno (A), za vse druge lokacije pa (B).

• Po priklopu na dovod plina preverite morebitno puščanje z milnico. Prižgite gorilnike in obrnite gumbe z največjega 

plamena  na najmanjši plamen  , da preverite stabilnost plamena.

POMEMBNO: Preden priključite napravo, odstranite čep, ki ob dobavi zapira odprtino za priključek plinske cevi kuhalne 
plošče.

C
B

C

C

A



OPIS IZDELKA

KAKO UPORABLJATI KUHALIŠČE

Plamen gorilnika ne sme segati čez rob posode.
POMEMBNO: pri uporabi kuhališča lahko celotno območje 
kuhališča postane vroče.
• Če želite prižgati en gorilnik, obrnite ustrezni gumb v nasprotni smeri 

urnega kazalca na maksimalno nastavitev plamena.
• Pritisnite gumb v nadzorno ploščo, da prižgete gorilnik.
• Ko se gorilnik prižge, pridržite gumb še nadaljnjih 5-10 sekund, da 

zagotovite pravilno delovanje naprave.
• Varnostna naprava gorilnika zapre dovod plina gorilniku, če se 

plamen po nesreči ugasne (npr. prepih, prekinitev dovoda plina, 
prekipevanje).

• Gumba ne smete držati več kot 15 sekund. Če po tem času 
gorilnik ne ostane prižgan, počakajte vsaj minuto, preden ga 
znova poskusite prižgati.
OPOMBA: Če lokalni pogoji dovoda plina otežujejo vžig gorilnika, 
priporočamo, da ponovite postopek tako, da gumb obrnete na 
nastavitev za majhen plamen.

Gorilnik lahko ugasne, ko izpustite gumb. To pomeni, da se varnostna 
naprava ni dovolj segrela. V tem primeru ponovite postopek zgoraj.

UPORABNI NASVETI ZA UPORABO GORILNIKOV
To kuhališče ima gorilnike različnih premerov. Za boljše delovanje 
gorilnikov upoštevajte naslednja pravila:
• Uporabljajte posode, ki imajo dno enake širine kot gorilniki ali rahlo 

širše (glejte preglednico desno).
• Uporabljajte samo posode s ploskim dnom.
• Uporabljajte ustrezno količino vode za kuhanje hrane in pustite 

posodo pokrito.
• Pazite, da posode na rešetkah ne segajo čez rob kuhališča.
• Če uporabljate ponve s konveksnim dnom (vok), uporabite podporno 

rešetko (ni priložena), postavite pa jo lahko samo na gorilnik z več obroči.
• Izogibajte se naključnim udarcem z lonci, žari ali drugimi kuhinjskimi 

pripomočki.
• Ne puščajte praznih grezij na peči več kot 5 minut.
POMEMBNO: Nepravilna uporaba mrež lahko poškoduje kuhališče: 
ne postavljajte mrež na glavo in ne vlecite jih po kuhališču.

GORILNIK Ø POSODE

2-Obročni Оd 24 dо 26 cm

Hitri Оd 24 dо 26 cm

Polhitro Оd 16 dо 22 cm

Dodatni Оd 8 dо 14 cm

Ne uporabljajte:
• Rešetk iz litega železa, kamnitih posod in posod iz terakote.
• Difuzorjev toplote, kot je kovinska mrežica, ali drugih vrst.
• Dveh gorilnikov hkrati za eno posodo (npr. kotel za ribe).
Razlita tekočina na vročem kuhališču lahko poškoduje steklo.

NASTAVITEV ZA RAZLIČNE VRSTE PLINA

To delo mora izvesti usposobljen tehnik.

Če bo ta naprava delovala z drugačno vrsto plina, kot je navedena na 
tipski ploščici in informativni nalepki na vrhu kuhališča, zamenjajte 
injektorje. 
Odstranite informativno nalepko in jo shranite v knjižico z navodili.
Uporabljajte tlačne regulatorje, ki so primerni za tlak plina, 
naveden v navodilih.
• Injektor za plin mora zamenjati servisna služba ali usposobljen tehnik.
• Injektor, ki ni priložen napravi, morate naročiti pri servisni službi.
• Nastavite minimalno nastavitev ventilov.
OPOMBA: Če uporabljate utekočinjeni naftni plin (G30/G31), mora 
biti vijak za minimalno nastavitev plina zategnjen, kolikor je 
mogoče.
POMEMBNO: Če gumbe gorilnika stežka obračate, se obrnite na 
servisno službo za zamenjavo ventila gorilnika, če se ugotovi, da 
je okvarjen.
POMEMBNO: Če uporabljate plinsko jeklenko, morate jeklenko ali 
vsebnik pravilno obrniti (navpično).

ZAMENJAVA INJEKTORJEV (glejte preglednico injektorjev v 
navodilih)
• Odstranite mreže (A).
• Odstranite gorilnike (B).
• Z nasadnim ključem ustrezne velikosti odvijte injektor (C), ki ga boste 

zamenjali.
• Zamenjajte ga z injektorjem, ki je primeren za novo vrsto plina.
• Znova sestavite injektor v (D).
• Če imate gorilnik z več obroči, za zamenjavo injektorja uporabite 

stranski ključ (E).

Preden namestite kuhališče, morate pritrditi ploščico za umerjanje plina, 
ki je priložena injektorjem, tako da pokriva obstoječe informacije glede 
umerjanja plina.

PRVA UPORABA

1. Mreže za posode, ki jih je mogoče odstraniti

2. Pomocný horák

3. Polhitri gorilnik

4. Hitri gorilnik

5. Polhitri gorilnik

6. 2-obročni gorilnik

7. Krmilni gumb za normalni gorilnik

8. Krmilni gumb za normalni gorilnik

9. Krmilni gumb za 2-obročni gorilnik

10. Krmilni gumb za hitri gorilnik

11. AKrmilni gumb za pomožni gorilnik
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Simboli

Zasenčeni krog

Veliki plamen

Majhen plamen

Zaprta pipa

Največja odprtina/dovod
in električni vžig

Najmanjša odprtina
ali zmanjšani dovod



NASTAVLJANJE MINIMALNE NASTAVITVE PLINA
Da zagotovite, da je minimalna nastavitev pravilno nastavljena, 
odstranite gumb in storite naslednje:
• privijte vijak, da zmanjšate višino plamena (–);
• popustite vijak, da zvišate višino plamena (+).
Nastavitev morate izvesti, ko je ventil na položaju za minimalni dovod 
plina (majhen plamen)  :
• Primarnega dovoda zraka gorilnikov ni treba nastavljati.

• Nato prižgite gorilnike in obrnite gumbe z največjega plamena  na 
najmanjši plamen , da preverite stabilnost plamena.

Po zaključku nastavitve jih znova zatesnite s tesnilnim voskom ali 
ustreznim materialom.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Aparat izklopite iz električnega napajanja

ČIŠČENJE POVRŠINE GORILNIKA
• Emajlirane in steklene dele čistite s toplo vodo in nevtralno raztopino.
• Površine iz nerjavnega jekla lahko dobijo madeže zaradi vode, ki 

vsebuje kalcij, ali agresivnih detergentov, če so predolgo v stiku. 
Razlito hrano (voda, omake, kava itd.) takoj obrišite, preden se zasuši.

• Očistite s toplo vodo in nevtralnim detergentom, nato pa posušite 
z mehko krpo ali jelenovo kožo. Prižgano umazanijo odstranite z 
namenskimi čistili za površine iz nerjavnega jekla.

OPOMBA: Nerjavno jeklo čistite samo z mehko krpo ali gobico.
• Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih izdelkov, čistil na osnovi 

klora ali žičnatih gobic.
• Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
• Ne uporabljajte vnetljivih izdelkov.
• Na kuhališču ne puščajte kislih ali alkalnih snovi, kot so kis, gorčica, sol, 

sladkor ali limonov sok.

ČIŠČENJE DELOV KUHALIŠČA
• Steklene in emajlirane dele čistite samo z mehko krpo ali gobico.
• Mreže, pokrovčke gorilnikov in gorilnike lahko za čiščenje odstranite.
• Očistite jih ročno s toplo vodo in neabrazivnim detergentom, pri 

čemer odstranite ostanke hrane in preverite, da odprtine gorilnika 
niso zamašene.

• Sperite in osušite.
• Litoželezne rešetke lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Odstranite morebitne zažgane ostanke hrane, preden rešetko 
namestite v spodnjo košaro pomivalnega stroja.

• Znova namestite gorilnike in pokrovčke gorilnika v ustrezna ohišja.
• Ko znova nameščate mreže, pazite, da je območje za odlaganje 

posode poravnano z gorilnikom.
• Modeli, opremljeni z električnimi vžigalnimi svečkami in varnostno 

napravo, za delovanje potrebujejo temeljito čiščenje vžigalnega dela. Te 
predmete preverjajte manj pogosto, po potrebi pa jih obrišite z vlažno 
krpo. Vso prižgano hrano morate odstraniti z zobotrebcem ali iglo.

OPOMBA: Da bi preprečili poškodbe električne vžigalne naprave, 
je ne uporabljajte, če gorilniki niso v ohišju.

RAVEN

NAČIN PRIPRAVE/
VRSTA JEDI

(PRIPOROČENO 
ZA)

NASVETI ZA PRIPRAVO JEDI

1-2
OHRANJANJE JEDI 

TOPLE Idealno za mehčanje masla, nežno taljenje čokolade v vodni kopeli, odmrzovanje majhnih porcij, pripravo 
kremne rižote.

NEŽNO KUHANJE

3-4
POČASNO VRENJE Idealno za recepte, ki zahtevajo dolgotrajno kuhanje (riž, omake, pečenka, ribe) s tekočinami (voda, vino, juha) 

in za kremne testenine, z ohranjanjem blagega vrenja.DUŠENJE

5-6
PEČENJE

Idealno za praženje, dušenje zelenjave, daljše pripravljanje jedi, predgretje pribora, pripravo kremastih jedi.
CVRTJE

7-8
HITRO CVRTJE Idealno za površinsko pečenje, začetek kuhanja, hitro zavretje tekočin, cvrtje zamrznjenih izdelkov, pečenje 

mesa in rib, ohranjanje močnega vrenja.PEKA NA ŽARU

9 HITRO GRETJE Idealno za hitro pogrevanje živil ali za segrevanje tekočin (vode).

VEČ RAVNI PLAMENA

SL



SERVISNA SLUŽBA

Izdelek registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register, da 
vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podpor.

PREDEN POKLIČETE SERVISNO SLUŽBO:
1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami glede na predloge v poglavju 

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV.
2. Z izklopom in ponovnim vklopom aparata preverite, ali je napaka še 

vedno prisotna.

ČE VAM TUDI PO ZGORAJ NAVEDENIH UKREPIH NE USPE ODPRAVITI 
NAPAKE, POKLIČITE NAJBLIŽJO SERVISNO SLUŽBO.
Za pomoč pokličite številko, ki je navedena v garancijski knjižici, ali 
upoštevajte navodila na spletni strani  www.whirlpool.eu.

Ko stopite v stik z našo servisno službo, vedno navedite:
• kratek opis napake;
• tip in točen model aparata;

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMade in X

Type: XXX Mod.: XXX 01 XXXX XXX XXXXX XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• Serijska številka (številka po besedi SN na napisni ploščici na spodnji 
strani naprave). Serijska številka je navedena tudi v dokumentaciji; 

SERVICE
000000000000SN

• točen naslov;
• svojo telefonsko številko.

Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščeno servisno službo 
(za zagotovljeno uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilno 
izvedbo popravila).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če gorilnik ne deluje pravilno, preverite navodila za odpravljanje napak, 
preden kličete servis.
1. Gorilnik se ne prižge ali pa plamen ni enakomeren

Preverite, da:
• Dovod plina ali elektrike ni izklopljen, ventil za dovod plina je odprt.
• Jeklenka s plinom (utekočinjeni plin) ni prazna.
• Odprtine gorilnika niso zamašene.
• Del z vtičem ni umazan.
• Vsi deli gorilnika so pravilno postavljeni.
• V bližini kuhališča ni prepiha.

2. Gorilnik ne ostane prižgan
Preverite, da:
• Ko prižigate gorilnik, je bil gumb pritisnjen dovolj časa, da se je 

aktivirala zaščitna naprava.
• Odprtine gorilnika v bližini termočlena niso zamašene.
• Konec varnostne naprave ni umazan.
• Minimalna nastavitev plina je pravilna (glejte ustrezno poglavje).

3. Posode niso stabilne
Preverite, da:
• Dno posode je popolnoma ravno.
• Posoda je na sredini gorilnika.
• Rešetke niso bile zamenjane ali nepravilno postavljene.

Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite 
najbližjo servisno službo.
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