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FONTOS TUDNIVALÓK 

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen 
olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés 
a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget 
tegyen.

A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból
eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• A használati utasítást figyelmesen olvassa el a beüzemelés előtt, mert fontos információkat 
talál benne a használattal kapcsolatban

• A használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból 
eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem 
vállal.

• A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a gép nem sérült
• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatlapon megadott adatok megfelel-

nek-e az elektromos és a gázhálózat jellemzőinek.
• Biztonsági okok miatt a gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, a gépet csak felnőttek 

üzemeltethetik
• A gépet csak betanított személyzet kezelheti
• Javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse a berendezést
• Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használhatóak
• Ne tisztítsa a berendezést vízsugár alatt vagy tussal
• Beüzemeléskor vegye figyelembe a következőket: EN 061008 tűzvédelem, EN 332000 elekt-

romos készülékek környezete
• Abban az esetben, ha a gép megsérül, csatlakoztassa le a mindenféle hálózatról (víz, gáz, 

elektromosság) és hívja a hivatalos szakszervizt
• Bármilyen karbantartás, áthelyezés esetén a berendezést csatlakoztassa le az elektromos 

hálózatról. Ha a karbantartáshoz szüksége van elektromosságra, abban az esetben a sérülé-
sek elkerülése érdekében a lehető legnagyobb körültekintéssel végezze a folyamatot.

• Elhelyezés

• A berendezést jól szellőző helyen üzemelje be
• Ha a készüléket fal, elválasztó panelek, fa bútorok, stb. mellé helyezi, ezeknek tűzálló 

anyagból kell lenniük; ha nem így van, be kell fedni azokat tűzálló anyaggal és a tűz-
védelmi előírásokat be kell tartani

• A beüzemést, beállítást, használatba vételt csak szakképzett személyek végezhe-
tik

• Ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e meg a szállítás közben
• A berendezést vízszintes felületre helyezze el
• Az olajsütőt elszívóernyő alá helyezze, hogy megszüntesse a gőzt és a szagokat
• A gépnek min 10 cm távolságban kell lennie az őt körülvevő faltól, bútoroktól
• Ne helyezzen az olajsütő közelébe semmilyen gyúlékony anyagot
• nem gyúlékony anyagok: gránit, homokkő, tégla, kerámia csempék, gipsz
• közepesen gyúlékony anyagok: parafa, gumi, stb.
• gyúlékony anyagok: PVC, polisztirén, poliuretán, préselt farostlemez

HASZNÁLAT

Elvezetés

Természetes elvezetés (A), Megerősített elvezetés (D) - ebben az esetben biztosítani kell a 
gáz elzárhatóságot (B)

Gázcsatlakoztatás

A gázellátó hálózatra történő csatlakoztatást az érvényes előírások szerint kell végrehajtani. 
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A gázcsatlakoztatást hajlékony és nem hajlékony csövekkel kell végezni. Mindig szereljen fel 
zárócsapot minden egyes készülék és a gázcsatlakozó cső közé olyan helyzetbe, hogy az köny-
nyen elérhető legyen és könnyen elzárható legyen a munka végén. Teljesen fém biztonsági haj-
lékony cső használata esetén ellenőrizze, hogy nem halad-e túl közel a melegített területhez. 
A készülék felszerelése után a csatlakozásokat tömítettségi próbának kell alávetni; használjon 
szivárgásérzékelő sprayt vagy habos anyagot. A réz csöves csatlakoztatást tömítés nélküli me-
chanikus csatlakozókkal kell végezni.

A készülék üzembevétele előtt ellenőrizni kell az adattáblán, hogy a berendezés a típusnak 
és a használt gázcsoportnak megfelelően van beállítva. A csatlakozási nyomást folyadék nyo-
másmérővel kell megmérni. A manométer készülékhez történő csatlakoztatásához használja 
a csatlakozót, amely a beszívó rendszerre van hegesztve. Hozzáférés a beszívó rendszerhez: 
vegye le a csapgombot, vegye le az elülső panelt, távolítsa el a rögzítőcsavart és csatlakoztassa 
a manométertől jövő csövet. Mérje meg a csatlakozási nyomást. Ha a csatlakozási nyomás nem 
esik a következő táblázatban megadott értéktartományba, a készüléket nem lehet üzembe 
állítani.

Gáztípus:
földgáz – nyomás (mbar) 18-20
folyékony gáz – nyomás (mbar) 28-30/37

A készülék névleges hőteljesítményét arra jogosult szerelőnek vagy a gázszolgáltató cégnek 
kell ellenőrizni. A névleges hőteljesítmény ellenőrzését akkor kell elvégezni, ha új készülék kerül 
felszerelésre, más típusú gázra való átállás vagy illesztés esetén, illetve karbantartási beavat-
kozás esetén.

Szórófej cseréje esetén távolítsa el a szabályzó gombokat a frontpanelről, pic.1-1. Szerelje szét 
a front panelt, pic.1-2. A könnyebb hozzáférhetőség érdekében távolítsa el a hátsó panelt is 
pic.1-3. A pic.2-n látható módon szerelje le a szórófejet, majd cserélje le. Primer levegő beállítás 
– adattáblán szereplő adatoknak megfelelően.

6

Takarékos üzemmód – beállítható a szelep testben, a szelep nyél mellett elhelyezett csavarral, 
lásd pic5. A beállításhoz távolítsa el a szabályzó gombot, lásd pic4, majd a lyukon keresztül egy 
lapos csavarhúzó segítségével állítson rajta.
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Használat - tűzhely

A kívánt égő szabályzógombját tekerje a gyújtóláng pozícióba, tartsa lenyomva. Begyújtás 
után tartsa még a gombot néhány másodpercig lenyomva, hogy a hőelem felmelegedjen. A 
gomb elengedésekor a lángnak továbbra is égnie kell, különben a fent eljárást meg kell ismé-
telni. A szabályzógombot tekerje a min telj. pozícióba tartós alacsony teljesítményhez (sporo). 
Kikapcsoláshoz tekerje a szabályzógombot a 0 pozícióba.

Használat – sütő

Szabályozhatja egyszerre az alsó és a felső melegítést is, 1-es pozíció. Külön csak a felsőt, 2-es 
pozíció vagy az alsót, 3-as pozíció. A hőfokszabályzót állítsa a kívánt hőmérséklethez. Az ép-
pen folyamatban lévő melegítést narancssárga jelzőfény jelzi, amikor ez kialszik, az azt jelenti, 
hogy elérte a kívánt hőmérsékletet. A sütőt a szabályzógomb 0 pozícióba állításával tudja 
kikapcsolni.

MŰSZAKI ADATOK

Model Energiafelvétel 
(V/Hz) Gázégők Sütő (kW) Méretek (cm)

SPT-780-21 GE 400/3N/50 3x7,5 kW + 1x4,5 kW 6,3 80x73x90

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

• Évente egyszer ellenőriztesse a berendezést

• Ne tisztítsa közvetlenül nagynyomású vízsugárral

• Tisztítsa naponta

• A mindennapos tisztítás hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít

• Tisztítás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a gépet kikapcsolta és lecsatlakoztatta az 
elektromos hálózatról

• A rozsdamentes részeket nedves tisztítószeres ruhával tisztítsa, majd törölje le száraz ru-
hával. Fordítson különös figyelmet a hőfokszabályzó gomb körüli területre, főkapcsolóra, 
kábelekre.

• Ne használjon csiszoló anyagot, illetve korrozív anyagokat a tisztításhoz.

  HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a 
szakszerű szétszerelés céljából


