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Sikkerhedsanvisninger
VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE

 Disse instruktioner er gyldige, hvis 
landesymbolet vises på apparatet. 
Hvis symbolet ikke vises på apparatet, 
henvises der til de tekniske 
instruktioner, som vil indeholde de 
nødvendige instruktioner angående 
ændring af apparatet i henhold til 
anvendelsesbetingelserne i landet.

 GIV AGT: Brug af gasapparatet 
resulterer i produktionen af varme, 
fugt og forbrændingsprodukter i det 
lokale hvor det er monteret. Sørg for, 
at køkkenet er vel udluftet, især når 
apparatet er i brug: hold naturlig 
ventilationshuller åbne, eller installer 
en mekaniske ventilationsenhed 
(mekanisk udsugningsemhætte). 
Langvarig intensiv anvendelse af 
apparatet kan kræve yderligere 
ventilation, så som et åbent vindue, 
eller en mere effektiv ventilation, f.
eks. ved at øge niveauet af mekaniske 
ventilation (hvor dette er muligt).

 Manglende overholdelse af 
oplysningerne i denne vejledning 
kan give anledning til brand eller 
eksplosion og medføre materielle 
skader eller personskader.
Læs disse sikkerhedsanvisninger før 
apparatet tages i brug. Opbevar dem 
i nærheden til senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet 
er forsynet med vigtige oplysninger 
om sikkerhed, der altid skal 
overholdes. Fabrikanten frasiger sig 
ethvert ansvar for manglende 
overholdelse af disse sikkerhedsregler, 
for uhensigtsmæssig brug af 
apparatet eller forkerte indstillinger.

 ADVARSEL: Hvis kogesektionens 
overflade er revnet må apparatet 
ikke bruges - risiko for elektriske stød.

 ADVARSEL: Risiko for brand: 
Opbevar ikke genstande på 
kogesektionerne.

 GIV AGT: Tilberedningsprocessen 
skal overvåges. En kort 
tilberedningsproces skal overvåges 
konstant.

 ADVARSEL: Tilberedning af retter 
med fedtstof eller olie på en 
kogesektion uden opsyn, kan være 
farligt og kan medføre brand. Forsøg 
ALDRIG at slukke en brand med 
vand, men sluk for apparatet, og dæk 
derefter flammen til med f.eks. et låg 
eller et brandtæppe.

 Kogesektionen må ikke anvendes 
som arbejdsbord eller understøtning.
Hold klude eller andre brændbare 
materialer væk fra apparatet, indtil 
alle apparatets dele er fuldstændig 
afkølede - brandfare.

 Meget små børn (0-3 år) skal 
holdes på afstand af apparatet. Små 
børn (3-8 år) skal holdes på afstand af 
apparatet med mindre de er under 
konstant opsyn. Apparatet kan 
bruges af børn på 8 år og derover, og 
personer med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller 
med manglende erfaring og viden, 
hvis disse er under opsyn eller er 
oplært i brugen af apparatet på en 
sikker måde og, hvis de forstår de 
involverede farer. Børn må ikke lege 
med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres af 
børn, medmindre de er under opsyn.

 GIV AGT: I tilfælde af brud på 
glaspladen: - sluk straks for alle blus 
og et eventuelt elektrisk 
varmelegeme, og isoler apparatet fra 
strømforsyningen; - apparatets 
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overflade må ikke berøres, - apparatet 
må ikke anvendes.

Glaslåget kan falde sammen 
hvis det opvarmes. Sluk for 
alle blus og de elektriske 
plader før du lukker låget. Du 

må ikke lukke låget ned når blusset 
er tændt.

 ADVARSEL: Apparatet og de 
tilgængelige dele kan blive varme, 
når apparatet er i brug. Der bør 
udvises forsigtighed, for at undgå at 
røre apparatets opvarmede dele. 
Børn under 8 år skal holdes væk fra 
ovnen, medmindre de er under 
konstant opsyn.
TILLADT BRUG

 GIV AGT: Apparatet er ikke 
beregnet til at blive startet ved hjælp 
af et eksternt tændingssystem, som 
f.eks. en timer, eller af et separat 
fjernbetjent system.

 Dette produkt er beregnet til 
husholdningsbrug samt til brug: I 
køkkenet på arbejdspladser, kontorer 
og/eller forretninger; På 
landbrugsejendomme; Af kunder på 
hoteller, moteller, bed & breakfast og 
andre beboelsesomgivelser.

 Enhver anden brug er forbudt (f.
eks. opvarmning af rum).

 Dette apparat er ikke beregnet til 
erhvervsbrug. Brug ikke apparatet 
udendørs.

 Brug kogegrej, hvis bund har 
samme bredde som blussene eller 
lidt større (se specifik tabel). Sørg for, 
at gryderne på ristene ikke når ud 
over kogesektionens kant.

 Ukorrekt brug af risten kan 
beskadige kogesektionen: Anbring 
aldrig ristene med bunden opad, og 
lad dem ikke glide hen over 
kogesektionen.
Lad aldrig flammerne nå ud forbi kogegrejets kant.
Anvend ikke: støbejernsgrillpander eller kogegrej i 
terrakotta.

Varmespredere i form af metalnet eller andre typer. 
To blus samtidig til et stykke kogegrej (f.eks. en 
fiskegryde).
I tilfælde af at lokale gasforhold gør tændingen 
vanskelig, tilrådes det at gentage proceduren med 
knappen stillet på positionen med den lille flamme.
Ved installation af en emhætte over kogepladen 
skal vejledningen til emhætten læses angående den 
korrekte afstand.
De beskyttende gummidupper på ristene udgør 
en risiko for kvælning for mindre børn. Efter at have 
fjernet risterne, skal det sikres, at alle fødderne er 
monteret korrekt.

INSTALLATION
 Flytning og opstilling af apparatet 

skal foretages af to eller flere personer 
- risiko for skader. Brug 
beskyttelseshandsker under 
udpakning og installation - snitfare.

 El- og gastilslutningerne skal 
overholde den lokale lovgivnings 
bestemmelser.

 Installation, inklusive 
vandforsyning (om forudset), 
elektriske tilslutninger, og reparation 
skal udføres af en kvalificeret tekniker. 
Reparer eller udskift ingen af 
apparatets dele, medmindre dette 
specifikt er anført i brugsvejledningen. 
Hold børn væk fra 
installationsområdet. Kontrollér, at 
apparatet ikke er blevet beskadiget 
under transporten. Kontakt 
forhandleren eller serviceafdelingen, 
hvis der opstår problemer. Efter 
installation skal emballagen (plastik-, 
flamingodele etc.) opbevares 
udenfor børns rækkevidde - 
kvælningsrisiko. Træk stikket ud af 
stikkontakten, før der udføres nogen 
form for installationsindgreb - risiko 
for elektrisk stød.
Kontrollér at apparatet ikke 
beskadiger el-kablet under 
installationen - brandfare eller risiko 
for elektrisk stød. Aktiver kun 
apparatet, når installationen er 
fuldendt.

 ADVARSEL: Ændring af apparatet 
og dens monteringsmetode er vigtig 
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for at anvende apparatet på sikker 
vis, samt korrekt i alle lande.

 Anvend trykregulatorer, der 
passer til det gastryk, der er anført i 
anvisningerne.

 Lokalet skal være udstyret med et 
udsugningssystem der udstøder 
enhver form for brandfarlig dampe.

 Lokalet skal også have en 
passende luftcirkulation, eftersom 
luft er påkrævet for en normal 
forbrænding.
Luftgennemstrømningen må ikke 
være mindre end 2 m³/t pr. kW af 
installeret strøm.

 Luftcirkulationssystemet kan tage 
luft direkte fra udendørsområdet via 
et rør med et indvendigt tværsnit på 
mindst 100 cm²; Åbningen må ikke 
indebære risiko for blokeringer.

 Systemet kan også levere luften til 
forbrænding indirekte, f.eks. fra 
tilstødende lokaler der er udstyret 
med cirkulationsrør som beskrevet 
ovenfor.
Disse lokaler må dog ikke være 
opholdsrum, soveværelser eller 
lokaler der repræsenterer en 
brandrisiko.

 Flydende oliegas synker til gulvet 
eftersom det er tungere end luft. 
Derfor skal lokaler der er udstyret 
med LPG-gasflasker, også være 
udstyret med aftræk, så gassen kan 
slippe ud i tilfælde af en lækage.
Dette betyder, at LPG-gasflasker, 
hvad enten de er helt eller delvist 
fulde, ikke må installeres eller 
opbevares i lokaler eller 
opbevaringsområder der er under 
jordoverfladen (kældre, osv.). Det 
anbefales, at man positionerer den 
cylinder der anvendes i lokalet så 
den ikke udsættes for varme fra 
eksterne kilder (ovne, ildsteder, 
komfurer, osv.), hvilket kan få 

gasflaskernes temperatur til at stige 
til mere end 50°C.
Kontakt venligst Serviceafdelingen, som vil udskifte 
den defekte hane, hvis du synes at det er svært at 
dreje blussets knap.
Åbningerne, der anvendes til ventilation og 
udledning af varme, må aldrig dækkes til.

 Skær køkkenelementet til, så det 
passer, før apparatet anbringes heri, 
og fjern omhyggeligt eventuel 
savsmuld og træspåner.

 Hvis apparatet ikke installeres over 
en ovn, skal der installeret et 
skillepanel (medfølger ikke) i rummet 
under apparatet.
GASTILSLUTNING

 ADVARSEL: Før installation skal 
det sikres, at de lokale 
forsyningsbetingelser (type af gas og 
gastryk), samt apparatets 
konfiguration er kompatible.

 Kontroller, at trykket for 
gasforsyningen stemmer overens 
med de anførte værdier i tabel 1 
(“Specifikationer for blus og dyser”).

 ADVARSEL: Konfigurationsbetin-
gelserne for dette apparatet er anført 
på mærkatet (eller datapladen).

 ADVARSEL: Dette apparat er ikke 
koblet til en udledende 
afbrændingsenhed. Det skal 
installeres og tilsluttes i 
overensstemmelse med gældende 
bestemmelser for installation. Der 
skal især lægges vægt på gældende 
standarder for ventilation.

 Hvis apparatet er tilsluttet 
flydende gas, skal reguleringsskruen 
være spændt så stramt som muligt.

 VIGTIGT: Når der installeres en 
gasflaske eller gasbeholder skal den 
anbringes korrekt (i lodret position).

 ADVARSEL: Denne handling skal 
udføres af en faguddannet tekniker.

 Brug kun stålslanger eller stålrør 
ved tilslutning til gasforsyningen.

 Tilslutning med et stift rør (kobber 
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eller stål) Tilslutningen til gassystemet 
skal udføres således at apparatet ikke 
udsættes for nogen form af 
belastning. Der er en justerbar 
L-formet rørfitting på apparatets 
forsyningsrampe og dette er udstyret 
med en pakning, for at forebygge 
lækager. Denne pakning skal altid 
udskiftes efter rørsamlingen har 
været drejet (pakningen følger med 
apparatet). Gasforsyningens 
rørsamling er et 1/2 gascylindrisk 
hanstik med gevind.

 Tilslutning af en ledeløs slange af 
rustfrit stål til et gevindskåret 
tilslutningspunkt.
Gasforsyningens rørsamling er et 1/2 
gascylindrisk hanstik med gevind. 
Disse rør skal installeres så de aldrig 
er længere end 2000 mm når de er 
fuld udstrukket. Når tilslutningen er 
udført, skal det sikres, at det fleksible 
metalrør ikke rører nogen bevægelige 
dele og ikke er komprimeret. Der må 
kun anvendes rør og pakninger der 
overholder nuværende nationale 
regler.

 VIGTIGT: Hvis der anvendes en 
fleksibel stålslange, skal den 
monteres, så den ikke kan komme i 
kontakt med bevægelige dele (f.eks. 
en skuffe). Den skal være placeret, så 
den ikke kan blive klemt, og hvor det 
er muligt at undersøge den i hele 
dens længde.

 Apparatet skal tilsluttes til 
hovedgasforsyningen, eller til en 
gascylinder i overensstemmelse med 
nuværende nationale regler. Før 
tilslutningen udføres, skal det sikres, 
at apparatet er kompatibelt med den 
gasforsyning du ønsker at anvende.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du 
følge instruktionerne angivet i 
afsnittet "Tilpasning til forskellige 
gastyper".

 Efter gastilslutningen skal du 
kontrollere for udslip med sæbevand. 
Tænd for blussene, og drej knapperne 
fra maks. position 1* til min. position 
2* for at kontrollere flammens 
stabilitet.

 Tilslutning til 
gasforsyningsnetværket eller til 
gasflasken skal udføres med en 
gummi- eller stålslange, i 
overensstemmelse med den 
gældende nationale lovgivning.
TILPASNING TIL FORSKELLIGE 
GASTYPER
(Denne handling skal udføres af en 
kvalificeret tekniker.)

 For at tilpasse apparatet til en 
anden gastype end den type den er 
fremstillet til (anført på mærkatet), 
skal man følge trinene som er angivet 
i installationstegningerne.
ADVARSLER FOR ELEKTRICITET

 VIGTIGT: Oplysninger om strøm 
og spændingsforbrug formidles på 
typepladen.

 Strømforsyningen skal kunne 
afbrydes enten ved at tage stikket ud 
eller ved hjælp af en multi-polet 
afbryder, der er anbragt før 
stikkontakten i henhold til el-
reglerne, og apparatet skal 
jordforbindes i overensstemmelse 
med nationale sikkerhedsstandarder 
for elektrisk materiel.

 Strømkablet skal være tilstrækkelig langt til, at 
det er muligt at slutte det indbyggede apparat til 
strømforsyningen. Ryk ikke strømforsyningskablet 
ud.

 Der må ikke anvendes 
forlængerledninger eller 
multistikdåser. Efter endt installation 
må der ikke være direkte adgang til 
de elektriske dele. Rør aldrig ved 
apparatet, hvis du er våd eller har 
bare fødder.
Anvend ikke dette apparat, hvis 
strømkablet eller stikket er 
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beskadiget, hvis apparatet ikke 
fungerer korrekt, eller hvis det er 
beskadiget, eller har været tabt på 
gulvet.

 Eventuel udskiftning af el-kablet 
skal foretages af en autoriseret 
tekniker eller af en tilsvarende 
kvalificeret person, for at undgå fare 
for personskade - risiko for elektrisk 
stød.
RENGØRING OG 
VEDLIGEHOLDELSE

 ADVARSEL: Kontrollér at apparatet 
er slukket og at stikket er trukket ud 
af stikkontakten, før der udføres 
nogen form for 
vedligeholdelsesindgreb; Anvend 
aldrig damprensere - risiko for 
elektrisk stød.

 Brug ikke slibende, ætsende eller 
klorholdige produkter eller 
grydesvampe.

 For at undgå at beskadige den elektriske 
tændingsmekanisme må du ikke anvende den, hvis 
blussene ikke er på plads.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket 
med genbrugssymbolet .
Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men 
skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale 
regler.

BORTSKAFFELSE AF 
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan 
genbruges.
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale 
miljøregler for bortskaffelse af affald.
Kontakt de lokale myndigheder, 
renovationsselskabet eller den forretning, hvor 
apparatet er købt, for at indhente yderligere 
oplysninger om behandling, genvinding og 
genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette 
apparat er mærket i overensstemmelse med EU-
direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet 
korrekt, hjælper man med til at forhindre negative 
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende 
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må 
bortskaffes som husholdningsaffald, men at det 
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for 
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

RÅD OM ENERGIBESPARELSE
At anvende en trykkoger, for at afkorte 
tilberedningstiden og opnå yderligere 
energibesparelser.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparat opfylder kravene om miljøvenligt 
design i rådets forordning N. 66/2014, i 
overensstemmelse med den europæiske standard 
EN 60350-2.
Dette apparat opfylder kravene om miljøvenligt 
design i rådets forordning N. 66/2014, i 
overensstemmelse med den europæiske standard 
EN 30-2.-1
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Tænding af et af blussene:

1. Drej den tilhørende betjeningsknap mod uret, 
til indikatoren flugter med symbolet for den 
største flamme .

2. Tryk på betjeningsknappen for at tænde 
blusset.

3. Efter tænding af blusset skal 
betjeningsknappen holdes trykket i cirka 5 
sekunder, for at tillade indkobling af 
sikkerhedstermoelementet, monteret på hver 
enkelt blus. Termoelementet slukker for 
gastilførslen til blusset, hvis flammen tilfældigt 
skulle gå ud (på grund af et vindpust, en 
midlertidig afbrydelse af gasforsyningen eller 
væskespild, etc).

Sluk, hvis blusset ikke tænder inden for 15 
sekunder, og kontrollér, at brænderdækslet og 
pladen er anbragt korrekt. Vent i mindst 1 
minut, før der prøves igen.

Hvis blusset går ud, når betjeningsknappen 
slippes, koblede termoelementet ikke til.
Vent i mindst 1 minut, og gentag trin 1 til 3.

1. Løse riste
2. Lille blus
3. Hurtigt blus
4. Betjeningsknap til lille blus 
5. Betjeningsknap til hurtigt blus 

Produktbeskrivelse og symboler

Symboler

Slukket

Største flamme

Mindste flamme

Brug af blussene
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Læs anvisningerne på optimal brug af 
kogesektionen.
 - Brug pander med en diameter, der svarer til 

blussets (se tabellen på denne side)
 - Brug gryder og pander med flad bund 

undtagen på wok-risten.
 - Brug ikke for meget vand ved tilberedning af 

mad, og brug låget.
 - Kontrollér, at gryder/pander står midt på risten, 

så de ikke rager ud over kanterne.

Brug aldrig:
 - Gryder og pander af støbejern, lavasten eller 

terrakottafade på kogesektionen, da de kan 
beskadige gryderistene.

 - Konvektorer, som f.eks. metalnet, eller andet.
 - To blus samtidigt med kun et stk. kogegrej,  

f.eks. en fiskegryde.

Vigtigt:
Stil eller træk ikke gryderistene omvendt på 
kogesektionen, da de kan ridse den.
Tilsidesættelse af disse anbefalinger kan 
medføre, at den glaskeramiske overflade 
beskadiges eller går i stykker, og det kan gå ud 
over kogesektionens sikkerhed.

Blus Ø Pander

hurtigt fra 24 til 26 cm

ekstra fra 8 til 14 cm

Praktiske råd om brug af kogesektionen

For at placere gryderistene skal de først bringes til at flugte med blussene og derefter sættes i den 
endelige stilling, mens man passer på ikke at ridse metaloverfladen med risten.

Anbringelse af gryderiste
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Afstande (i mm) mellem emhætte, 
køkkenelementer og kogesektion

Dette apparat er ikke udstyret med en 
forbrændingsproduktudledning. Det anbefales, at 
det opstilles på tilstrækkeligt ventilerede steder i 
overensstemmelse med gældende lov.
Den nødvendige luftmængde til forbrændingen 
må ikke ligge under 2,0 m3/t for hver kW installeret 
effekt. Se tabellen over blussenes effekt.

Bemærk:
Apparatet er i installationsklasse 3.
Apparatets indstillingsparametre vises på 
typepladen på kabinettet.

Et panel af træ eller andet isolerende materiale skal 
monteres under kogesektionen i en afstand af 
mindst 15 mm fra overfladen.

Hvis der skal monteres flere Dominoprodukter i den samme udskæring, skal der fra 
kundeserviceafdelingen separat anskaffes en Dominokonnektor (medfølger ikke) med nr. 481010793572.
Yderligere skal der bestilles et specialsæt med nr. 480121103229 til brug i tilfælde af montering i en 
stenbordplade.
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Tekniske oplysninger til installatøren
• Dette apparat kan indbygges i en 30 mm til 70 

mm tyk bordplade.
• Hvis der ikke skal installeres en ovn under 

kogesektionen, skal der placeres en skilleplade 
under kogesektionen, så den ikke bliver 
beskadiget, og så skabets indhold beskyttes. 
Skillepladen skal dække hele kogesektionens 
underside, og den skal anbringes mindst 15 
mm fra kogesektionens bund og højst 150 mm 
fra bordpladens underside.

• Denne kogesektion er konstrueret til at fungere 
perfekt med enhver ovn i KitchenAid-serien. 
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis 
der installeres noget som helst andet 
ovnmærke. 
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, 
hvis der installeres et andet ovnmærke.

Inden installation skal det kontrolleres, at:
• Advarsel: Dette produkt er tungt, og 

installationen skal derfor udføres af to 
personer.

• Gasforsyningen (type og tryk) og 
kogesektionskalibreringen er kompatible (se 
kogesektionens typeplade og tabellen på side 
12).

• Kabinettet og omgivelserne omkring/ved 
siden af kogesektionen er varmebestandige og 
i overensstemmelse med lokal lovgivning.

• Forbrændingsprodukterne fjernes fra rummets 
atmosfære ved hjælp af en emhætte eller en 
elektrisk ventilator monteret på væggen og/
eller i vinduer i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser.

• Den naturlige luftstrøm skal foregå gennem en 
passende åbning med et tværsnit på mindst 
100 cm2, der skal være:
 - Permanent og tilgængelig på væggen i det 
ventilerede rum og suges ud i det fri.

 - Konstrueret således, at det sikres, at dens 
åbninger på inder- og yderside ikke kan 
blokeres, heller ikke utilsigtet.

 - Beskyttet af et plastgitter, metalnet etc., der 
ikke mindsker tværsnittet på 100cm2

 - Placeret på en sådan måde, at den ikke 
påvirker funktionen af røgaftræk.

Installation

Dysetabel
Kategori II2H3+

Anvendt gastype Blustype Dysemarkering
Nominel 

varmestrøm 
kW

Nominelt 
forbrug

Reduceret 
varmekapacitet 

kW

Gastryk mbar

min. nom. maks.

NATURGAS
(Metan) G20

hurtigt 125 3.00 286 l/t 0.70
17 20 25

ekstra 78 1.00 95 l/t 0.30

FLASKEGAS
(Butan) G30

hurtigt 85 3.00 218 g/t 0.70
20 28-30 35

ekstra 50 1.00 73 g/t 0.30

FLASKEGAS
(Propan) G31

hurtigt 85 3.00 214 g/t 0.70
25 37 45

ekstra 50 1.00 71 g/t 0.30

Anvendt gastype
Modelkonfiguration 

2 blus
Nominel, termisk 

flowhastighed kW
Totalt, nominelt  

forbrug
Luftbehov (m3) til 

forbrænding af 1 m3 gas

G20 20 mbar 1R - 1AUX 4.00 381 l/t 9.52

G30 28-30 mbar 1R - 1AUX 4.00 291 g/t 30.94

G31 37 mbar 1R - 1AUX 4.00 285 g/t 23.80

Se dysetabellen gældende for det pågældende land
El-forsyning: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0.6 W
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Gastilslutning

ADVARSEL! Dette indgreb skal udføres af en faguddannet tekniker.
• Gasforsyningssystemet skal være i overensstemmelse med lokal 

lovgivning og skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.
• Der findes oplysninger om de specifikke lokale regler for nogle 

lande i afsnittet "Reference til lokale bestemmelser". Hvis der ikke er 
oplysninger om installation i det pågældende land, kontaktes en 
autoriseret vvs-installatør.

• Kogesektionen skal sluttes til gasforsyningsledningen eller 
gasflasken ved hjælp af et kobber- eller stålrør med fittings i 
overensstemmelse med gældende lovgivning eller ved hjælp af en 
ubrudt rustfri stålslange i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Slangen må højst være 2 lineære meter lang.

• Slut vinkelrøret til kogesektionens primære forsyningsrør, og 
anbring pakningen i overensstemmelse med EN 549 som vist på 
figuren.

VIGTIGT: Hvis der anvendes en fleksibel stålslange, skal den 
monteres, så den ikke kan komme i kontakt med bevægelige dele. 
Den skal være placeret, så den ikke bliver klemt, og hvor det er 
muligt at undersøge den i hele dens længde.
• Efter gastilslutningen skal man kontrollere for udslip med 

sæbevand. Tænd for blussene, og drej knapperne fra maks. position 
 til min. position  for at kontrollere flammens stabilitet.

Elektrisk tilslutning

Tilslutningen skal foretages i henhold til gældende, lokal 
lovgivning og udføres af en autoriseret installatør.
• Oplysninger om spænding og effektforbrug er angivet på 

typepladen.
• Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør 

stærkstrømsreglementet.
• Når apparatet installeres, bør kogesektionen beskyttes af en 3 

mm 2-polet afbryder.
• Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et 

identisk kabel. Vi anbefaler, at vores serviceafdeling udskifter 
strømkablet. Kontakt kundeservicecentret på 00800-3810-
4026.

• Brug ikke forlængerledninger.
• Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på 

personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af 
ovenstående anvisninger.

L

N

Jord 
(gul/grøn)
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Installation 

Kogesektionen er designet til at blive indbygget i en bordplade som vist på figuren.
Før indbygningen skal der monteres en forsegling x  i hele monteringshullets omkreds.
Hullets mål er anført på side 11.
Til Filotopmodeller skal hullets omkreds sænkes til en dybde på 1,5 mm.
Hullet skal ikke fræses til Semifilotopmodeller.
Kogesektionen kan monteres i forskellige materialer såsom mursten, stål, marmor, konglomerater, 
syntetiske materialer, træ og træ med plastlaminat, så længe de kan modstå varme op til 90°C.

(*
)

(*
)

x xForseglingsstrimmel Forseglingsstrimmel

(*) Beslag med 
adapterforlængere:
-  kort til en bordtykkelse 

på 50 til 70 mm.
-  lang til en bordtykkelse 

på 30 til 50 mm.

(*) Monteringsbeslag 
til kogesektion med 
adapterforlængere til 
bordtykkelser på 60 til 
70 mm.

Dyserne skal udskiftes, hvis der anvendes en anden 
type gas end den, som er anført på typepladen; 
Justér den primære luft for Wok blusset (se tabellen 
over dyser på side 12).
Den orange mærkat skal fjernes og opbevares 
sammen med håndbogen.
Anvend trykregulatorer, der passer til de 
gastryk, der er anført side 12
• Vedrørende udskiftning af dyserne kontaktes 

enten kundeservice på nr. 00800-3810-4026 
eller en autoriseret installatør.

• Dyser, der ikke medfølger som standard, skal 
bestilles hos kundeservice på nr. 00800-3810-
4026.

• Indstil hanernes minimumsindstilling.

Bemærk: For flydende gas (G30/G31) skal 
bypassskruen skrues helt i bund. Hvis man 
derefter oplever problemer med at dreje på 
betjeningsknappen, kontaktes vores 
serviceafdeling gennem kundeservice på nr.  
00800-3810-4026, og de vil sørge for 
udskiftning, når det er konstateret, at hanen er 
beskadiget.

Tilpasning til forskellige gastyper
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Udskiftning af dyserne

Bemærk: Se tabellen på side 12 for at sikre, at den korrekte 
dysetype anvendes.

Almindelige blus (T)
1. Fjern dækslet (A).
2. Fjern sprederen (B).
3. Skru dysen (C) af med en topnøgle nr. 7.
4. Udskift dysen med dysen, der passer til den nye gastype.
5. Sæt blussene og gryderistene på plads.

Bemærk: Husk venligst at anbringe 
gaskalibreringsmærkaten, der leveres sammen med de nye 
dyser, over de tidligere informationer på kogesektionens 
underside, før den installeres.

A

B

C

Justering af gashanernes minimumflow 

Justeringen skal foretages med tappen i 
minimumsgasindstilling (lille flamme) .
Der er ikke behov for at regulere primærluften i blussene.
For at sikre at den lille flamme er korrekt reguleret, skal man 
fjerne betjeningsknappen og justere skruerne på hanen på 
følgende måde:

1. Stram for at reducere flammens højde 1 (-)
2. Løsn for at øge flammens højde (+);
3. Drej, for tændte blus, knapperne fra den højeste position  

til den laveste , for at kontrollere flammens stabilitet.
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Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, til 
kogesektionen er kold, inden nogen som helst 
form for rengøring og/eller vedligeholdelse.
Fjern eventuelle madrester, og rengør 
kogesektionen efter hver brug, så den holdes i 
perfekt stand.

Rengøring af kogesektionen:
 - Rengør kogesektionens overflader med 

lunkent vand og/eller en neutral opløsning, 
skyl, og tør omhyggeligt efter med en blød 
klud eller vaskeskind.

 - Langvarig berøring med hårdt vand eller 
skrappe rengøringsmidler vil kunne korrodere 
eller plette overfladerne af rustfrit stål; 
Rengøringsmidler med klor og/eller klorin, 
ammoniak eller som har et højt syreindhold vil 
udrette uoprettelig skade på kogesektionen. 
Læs altid produktmærkaten, inden et produkt 
anvendes, for at kontrollere om det er velegnet.

 - Lad aldrig syreholdige eller alkaliske substanser 
såsom eddike, sennep, salt eller citronsaft være 
i kontakt med kogesektionen i længere tid.

 - Tør straks alle spildte rester (vand, sovs, kaffe 
osv.) af.

 - Brug ikke skure-/metalsvampe.
 - Anvend ikke damprensere.
 - Brug ikke brændbare produkter.
 - Alle lakerede overflader og glasoverflader skal 

rengøres med varmt vand og/eller neutralt 
rengøringsmiddel.

Pleje og vedligeholdelse

Gryderistene og blussene kan fjernes for at lette 
rengøringen.
1. Rengør dem forsigtigt manuelt med varmt 

vand og et neutralt rengøringsmiddel, så alle 
fastbrændte madrester fjernes, og ingen af 
brænderåbningerne er tilstoppede. Den 
interne dyse (D) på side 12 er fremstillet af 
messing, og ændrer farve når den bliver varm. 
Rengør den med et produkt, der er specifikt 
beregnet til messing, efter hver brug. Brug 
varmt vand og et mildt rengøringsmiddel til at 
rengøre sprederen (element C på side 12). Brug 
aldrig slibende produkter eller grydesvampe, 
der beskadiger de specielle overfladedæksler.

2. Skyl og tør grundigt efter.
3. Sæt blussene og dækslerne korrekt på plads.

4. Sørg for at anbringe gryderistene korrekt for 
hvert blus, når de sættes på plads.

Bemærk: På kogesektioner, der er udstyret med 
elektrisk tænding og sikkerhedstermoelementer, 
skal enderne rengøres regelmæssigt og hyppigt for 
at garantere korrekt funktion. Rengør dem 
omhyggeligt med en fugtig klud. Alle fastbrændte 
madrester skal fjernes med en tandstikker eller 
tilsvarende.

For at undgå at beskadige den elektroniske 
tænding må kogesektionen kun anvendes, når 
blussene og gryderistene er anbragt korrekt.

Pleje og vedligeholdelse af gasbrænderne
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Hvis kogesektionen ikke fungerer korrekt, skal man 
forsøge at løse problemet selv ved hjælp af 
forslagene i fejlfindingsoversigten, før man 
kontakter kundeservicecentret.

Blusset tænder ikke, eller flammen er ujævn? 
Kontrollér, om:
1. Der er afbrydelser i gasforsyningen, eller om 

der er en strømafbrydelse, og at 
betjeningsknappen er helt tændt.

2. Gasforsyningen er opbrugt.
3. Brænderens åbninger er blokerede.
4. Den elektroniske tændingsmekanismes ende 

er ren.
5. Alle brænderens dele er anbragt korrekt.

Slukker flammen? Kontrollér, om:
1. Knappen blev holdt inde i tilstrækkelig tid til at 

aktivere sikkerhedstermoelementet, da der 
blev tændt for blusset.

2. Brænderens åbninger er blokerede i forhold til 
termoelementet.

3. Termoelementets ende er rent.

Kogegrejet er ikke stabilt? Kontrollér, om:
1. Bunden af kogegrejet er helt plan.
2. Kogegrejet er centreret på blusset.
3. Gryderistene er placeret korrekt, og alle 

gummidupperne sidder korrekt.

Kontakt kundeservicecentret på 00800-3810-4026, 
hvis problemet ikke er løst, efter at forslagene 
herover er fulgt, og kogesektionen er blevet 
slukket og tændt igen.

Fejlfindingsoversigt

Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen 
ved at følge anvisningerne i 
fejlbindingsoversigten, inden 
kundeservicecentret kontaktes.

1. Kontakt os på 00800-3810-4026, hvis fejlen 
vedvarer. Oplys venligst følgende:

• en kortfattet beskrivelse af fejlen 
• apparatets serie- og modelnummer 
• servicenummeret (tallet står efter ordet Service 

på typepladen på kogesektionens bund). 
Servicenummeret står også i garantibeviset.

• dit fulde navn og adresse inklusive 
postnummer samt telefonnummer.

Bemærk: Hvis kogesektionen ikke fungerer 
korrekt, og man ikke kontakter 
kundeservicecentret, kan det gå ud over 
apparatets sikkerhed og kvalitet.

Serviceafdeling
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