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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ПАНЕЛЬ
бытовая

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ
тип BGM, BGC

Тұрмыстық
типті

BGM,
BGС
ГАЗ ПІСІРУ ПАНЕЛІ

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ
№
п/п

Наименование

RU

KZ

1.

Важные рекомендации / Маңызды ұсыныстар

1

10

2.

Требования безопасности / Қауіпсіздік талаптары

1

11

3.

Установка / Орнату

2

11

4.

Подсоединение / Қосу

3

12

5.

Устройство и принцип работы / Құрылғысы жəне жұмыс қағидасы

4

13

6.

Стиль / Стиль

4

13

7.

Комплектность / Толымдылық

4

13

8.

Характеристики / Сипаттамалар

4

14

9.

Горелки стола / Үстел шілтерлері

6

16

10.

Рекомендации по использованию горелок стола / Үстел шілтерлерін
пайдалау бойынша ұсынымдар

7

17

11.

Уход за панелью / Плитаның күтімі

7

17

12.

Если что-то не так... / Егер мəселе пайда болса...

8

18

13.

Рекомендации ремонтным службам /
Жөндеу қызметтеріне арналған ұсыныстар

8

18

14.

Транспортирование и хранение / Тасымалдау жəне сақтау

9

19

15.

Утилизация / Кəдеге жарату

9

19

16.

Реквизиты завода / Зауыт деректемелері

9

19

17.

Перечень национальных стандартов / Ұлттық стандарттар тізбесі

9

19

обложка

қаптама

Оснащенность моделей плит / Плита ұлгілерінің жабдықталуы
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Панель газовая варочная бытовая тип BGM, BGС соответствует требованиям ТУ27.52.11.190017-53500398-2020, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 020/2011.

KZ
BGM, BGС типті тұрмыстық газ пісіру панелі ТЖ27.52.11.190-017-53500398-2020, КО ТР
004/2011, КО ТР 016/2011, КО ТР 020/2011.

1. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Наши приборы постоянно совершенствуются, улучшаются их характеристики, обновляется
дизайн, поэтому приобретенная Вами панель может отличаться от рисунков, приведенных
в данном Руководстве и иметь иные символы на панели управления.

!

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что панель газовая варочная (далее
по тексту - панель) не повреждена, оснащенность панели соответствует данным
Руководства по эксплуатации, укомплектована, и в гарантийных обязательствах
торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство о продаже» и
гарантийные талоны. Дата, месяц и год изготовления панели указаны в гарантийных
обязательствах в разделе «Свидетельство о приемке».

■ Внимательно прочтите данное Руководство, содержащее важную информацию по установке,
правильному использованию и обслуживанию панели.
■ Сохраните Руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
■ При подключении панели проверьте заполнение свидетельства об установке и наличие штампа
организации, проводившей подключение.
■ При самовольном подключении панели изготовитель не может гарантировать безопасную
работу панели и снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию.
■ Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) у которых есть
физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением
случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование
относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
■ Прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы
дистанционного управления.
■ Лица, пользующиеся панелями, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми
газовыми приборами и внимательно изучить данное Руководство.
■ Панель предназначена для использования только в домашних условиях.
■ Использование панели ведет к повышению температуры и влажности в помещении. Поэтому в
помещении кухни должна быть хорошая вентиляция, для чего необходимо держать открытыми
естественные вентиляционные отверстия или должно быть установлено механическое вентиляционное устройство. При интенсивном и продолжительном использовании прибора может
потребоваться дополнительная вентиляция (открывание окна и эффективное проветривание или
включение механического вентиляционного устройства).
■ Запрещается пользоваться панелью, если давление газа в сети не соответствует давлению,
указанному в Руководстве по эксплуатации и на табличке панели.
■ Размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке панели на сжиженный газ должна
осуществляться в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

!

ВНИМАНИЕ! Пламя горелки гаснет при скорости воздушного потока свыше 2,4 м/с.
! Модели панелей, имеющие электрооборудование, выполнены по I классу защиты от
поражения электрическим током и должны подключаться к розетке с заземлением.
! Модели панелей, имеющие устройство «газ-контроль», обеспечивают безопасность эксплуатации панели в случае внезапного погасания пламени на горелке,
при этом подача газа на горелку прекращается.

!

Во избежание возникновения пожара категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Пользоваться неисправной панелью.
- Искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня.
- Устанавливать панель в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к
деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т. п. поверхностям).
- Оставлять работающую панель без присмотра.
- Сушить над панелью белье.
- Использовать панель для обогрева помещения.
- Хранить вблизи панели легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.).
- Допускать детей к работающей панели.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В случае возникновения пожара перекрыть общий кран подачи газа и краны на панели, вызвать
пожарную службу по телефону 01 и принять меры по тушению огня.
■ Если рядом с панелью находятся бытовые электроприборы, подключённые к сети (электрозажигалки, тостеры, кофемолки и т.п.), следите, чтобы их провод не попал в зону пламени горелок.
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ВНИМАНИЕ! Распространенными несчастными случаями, связанными с панелью,
являются ожоги. Обычно они происходят:
- при касании горячих частей панели;
- при расплёскивании кипящих жидкостей;
- при опрокидывании посуды, стоящей на передних горелках.

■ Во время работы панели горелки стола и некоторые части лицевой панели сильно разогреваются и длительное время сохраняют тепло после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь
к ним. Не позволяйте детям подходить к работающей панели и не допускайте игры с панелью.

!

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации панели тип BGC, если поверхность стола треснула, - отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током. Немедленно обращайтесь в ремонтную службу. Замену панели должны производить
работники сервисной службы.
! Доступные части могут сильно нагреваться при использовании прибора. Не допускайте близко детей.
! При появлении запаха газа необходимо перекрыть общий кран подачи газа, закрыть
все краны панели, открыть окна и до устранения утечек не производить никаких действий, связанных с огнем: не зажигать спички, не курить, не включать (выключать)
электроприборы и освещение. Для устранения утечек газа немедленно вызывайте
аварийную газовую службу.

■ Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию панель необходимо отключить от электросети.
■ Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания и гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, следы оплавлений,
затвердение материала) немедленно обращайтесь в ремонтную службу. Гибкий шланг подвода
газа заменяется только персоналом специализированных организаций, имеющих право установки и обслуживания газовых приборов.

!
!

ВНИМАНИЕ! При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен
заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, они легко воспламеняются.
ЗНАЙТЕ! Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем
нужно плотно накрыть крышкой.

3. УСТАНОВКА
■ Панель должна быть подключена только персоналом специализированных организаций, имеющих право установки и обслуживания газовых приборов.
■ Панель должна быть установлена в соответствии с требованиями настоящего Руководства по
эксплуатации.
■ Панель не следует присоединять к дымоходу.
■ Расстояние от поверхности решётки панели до элементов кухонного оборудования, расположенных над панелью, должно быть не менее 1 м.
■ Запрещается располагать панель рядом с раковиной.
■ Мебель, верх которой выше рабочей поверхности стола панели, а также кухонные полотенца,
шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение.
Схема встраивания панели в столешницу

рис. 1
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■ Конструкция панели рассчитана на устаКрепление панели к столешнице
новку в рабочий стол с толщиной столешницы, равной 30 или 40 мм.
■ Потребитель обязан обеспечить зазор
между задней стенкой и столешницей не
менее 30 мм по всей длине столешницы,
зазор между боковой стороной и мебелью
не менее 50 мм по всей длине столешницы.
■ Выполнить в столешнице вырез с размерами 630х480 мм для моделей BGM341
рис. 2
01...04, для остальных моделей - вырез с
размерами 555х475 мм (рис.1) и проверить
входимость панели в вырез столешницы. При необходимости подработать вырез таким образом,
чтобы панель свободно устанавливалась и извлекалась из столешницы.
■ Установить панель в вырез столешницы, по возможности обеспечивая равномерность зазоров
между корпусом и столом.
■ Обвести карандашом контуры панели и извлечь панель. По краям контура приклеить уплотнительный материал, для чего, постепенно удаляя защитную пленку с нижней поверхности уплотнителя
и слегка прижимая его к столешнице, обойти по контуру.
■ Аккуратно установить панель в вырез столешницы.
■ Установить прижимы на корпус, закрепив их винтами (рис.2).

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ
■ Подключение газа возможно с помощью гибкой подводки.
■ Перед подключением проверить, соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление
газа) настройкам панели. Параметры настроек панели приведены в табличке, расположенной на
задней поверхности панели и в гарантийных обязательствах.
■ При подключении панели для создания герметичности следует между рампой и подводкой для
газа установить прокладку или газовый фильтр. Прокладка или газовый фильтр находятся в пакете с комплектующими.
4.1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ГИБКОГО ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО РУКАВА
■ При подсоединении с помощью гибкого присоединительного руГибкое подсоединение
кава должны быть соблюдены следующие требования:
- выбранный гибкий присоединительный рукав должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены;
- гибкий присоединительный рукав должен быть доступен для осмотра по всей длине;
- гибкий присоединительный рукав не должен ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия;
- если гибкий присоединительный рукав имеет повреждения, он
рис. 3
должен заменяться целиком, ремонт недопустим.

!
!
!

ПОМНИТЕ! Запрещено проверять герметичность соединений и искать утечки газа с
помощью спичек и другого открытого огня.
ПОМНИТЕ! После установки панели на место обязательно проверьте положение
гибкого шланга подвода газа и шнура питания.
ПОМНИТЕ! После подсоединения панели убедитесь в том, что горелки стола работают стабильно. Для этого необходимо зажечь поочерёдно каждую горелку (см.
стр.6). Отрыв пламени допускается в момент зажигания, если в дальнейшем устойчивость горения устанавливается. Затем перевести поочерёдно каждую горелку в
положение «малое пламя», горелка не должна гаснуть. Проскок пламени должен
отсутствовать.

4.2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ
■ Панель подключается к электросети однофазного переменного тока номинальным напряжением
230 В и частотой 50 Гц. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Панель, поставленная
на рабочее место, не должна ее закрывать.

!
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ВНИМАНИЕ! Розетка обязательно должна иметь заземляющий контакт.
Руководство по эксплуатации BGМ341 00 000 РЭ U

RU

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
■ Газовая варочная панель - это специальное устройство для приготовления пищи за счет образования тепла от сгорания газа в газовых горелках. Горелки расположены на рабочем столе
панели. Управление работой газовых горелок осуществляется кранами. Для зажигания горелок
используется интегрированный розжиг.
Устройство панели
Для горения газа необходим воздух помеРешётка
щения. Устройство для отвода продуктов
сгорания газа не предусмотрено.
Стол
Более подробное описание работы соГорелка стола
ставных частей панели в соответствуюПанель управления
щих разделах данного руководства по
эксплуатации.
Рукоятка управления
■ Ваша панель может иметь не все элементы комфортности указанные на рисунке. Полная информация представлена в
таблице комфортности плит на обложке
рис. 4
данного руководства.

6. СТИЛЬ
■ Внешний вид панели, формы видовых деталей, формы ручек управления, рисунки на поверхности определяются стилем панели, который обозначается латинскими буквами, цифрами и указывается на фирменной табличке, в гарантийных обязательствах.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование составных частей
Панель газовая
Решётка стола (комплект)
Руководство по эксплуатации
Гарантийные обязательства
Упаковка
Прижим

Кол-во
1
1
1
1
1
3
4

Модели панелей
Все модели
Все модели, кроме BGС341 11, BGС341 12, BGM341
09, GM309, BGM341 11, GM311, BGM341 12
BGС341 11, BGС341 12, BGM341 09, GM309,
BGM341 11, GM311, BGM341 12
Все модели, кроме BGС341 11, BGС341 12
BGС341 11, BGС341 12, BGM341 09, GM309,
BGM341 11, GM311, BGM341 12

7.

Винт саморез 4,2х16 мм

3
4

8.

1

Все модели

9.

Комплект сопел для перевода на
сжиженный газ
Фильтр газовый

1

10.

Прокладка

1

11.
12.

Уплотнительный материал
Штуцер
Прокладка

BGС341 02, BGС341 04, BGС341 06, BGС341 08,
BGС341 10, BGС341 12, BGM341 02, BGM341 04,
BGM341 06, BGM341 08, BGM341 10, BGM341 12
BGС341 01, BGС341 03, BGС341 05, BGС341 07,
BGС341 11, BGM341 01, BGM341 03, BGM341 05,
BGM341 07, BGM341 09, GM309, BGM341 11, GM311
Все модели
1Т2 BGM341 11, 1Т2 BGM341 12, 1Т2 BGM341 07,
1Т2 BGM341 08, 1Т3 BGM341 11, 1Т3 BGM341 12,
1Т3 BGM341 07, 1Т3 BGM341 08, 1Т38 BGM341 11,
1Т38 BGM341 12, 1Т38 BGM341 07, 1Т38 BGM341 08

2,22 м
1
1

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ
8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ Панели предназначены для работы с газами 2-го и 3-го семейства. Используется природный
газ (метан) ГОСТ 5542-87, с номинальным давлением 2000 Па; сжиженный газ (пропан-бутан)
ГОСТ 20448-90, с номинальным давлением 3000 Па. Перевод панели с природного на сжиженный
газ и с одного давления на другое производится заменой сопел горелок и регулировкой винтов
малого пламени (ВМП) кранов в соответствии с таблицей 1. Климатическое исполнение УХЛ4 по
ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89.
■ Число горелок стола, шт......................................................................................................................4
■ Напряжение электросети, В............................................................................................................230
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■ Класс защиты .......................................................................................................................................I
■ Максимальная потребляемая мощность, Вт.................................................................................2,1
■ Габариты (ширина х глубина х высота), см
Мод.BGС341 01...BGС341 12............................................................................. 59 х 51 х 10
■ Размеры монтажного проема (ширина х глубина), см
Мод.BGС341 01...BGС341 12............................................................................... 55,5 х 47,5
■ Масса, кг не более............................................................................................................................12,5
■ Присоединительная резьба газопровода ................................................................................ G 1/2’’
■ Время срабатывания кранов с устройством «газ-контроль» при замыкании, сек. не более..........10
■ Время отключения подачи газа c момента погасания пламени для кранов с «газ-контролем»,
сек. не более.......................................................................................................................................90
Таблица 1

Горелка

Горелка передняя правая
Горелка задняя
Горелка передняя
Горелка задняя левая
Горелка задняя правая
Горелка правая
Горелка левая
Горелка передняя левая
Горелка передняя левая
Горелка задняя правая
Горелка передняя
Горелка задняя левая
Горелка задняя правая
Горелка передняя левая
Горелка задняя левая
Горелка задняя правая
Горелка задняя левая
Горелка передняя левая
Горелка передняя левая
Горелка задняя правая
Горелка задняя левая
Горелка левая
Горелка передняя левая
Горелка задняя правая
Горелка передняя левая
Горелка правая
Максимальный расход газа
по плитам BGС341 01...04,
BGМ341 01...04
Максимальный расход газа
по плитам BGС341 05...08,
BGМ341 05...08
Максимальный расход газа
по плитам BGС341 11...12,
BGМ341 11...12

Применяемость
по стилям и моделям
Т1, 1Т1, 2Т1, Т2, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18,
1Т2, 1Т3, 1Т38, GM309, GM311
1Т BGC341 11...12, BGM341 01...04
1Т BGC341 11...12
1Т1, 2Т1 BGС341 11...12
1Т BGC341 11...12
1Т BGC341 11...12
1Т1, 2Т1 BGС341 11...12

Мощность,
кВт

Природный
Сжиженгаз ном.
ный газ
давл.
ном. давл.
2000 Па
3000Па
Маркировка Маркировка
сопла
сопла

1,0

71 /72 / 75 /
77 / 80

48 / 50

1,2

83 / 85

60

2,1

110

70 / 71

1,6

95 / 97

60

2,0

98 / 104 /
105

65 / 70

2,5...3,0

120 / 129 /
135

Т2 BGM341 09...10
BGM341 01...04
BGM341 05...06, 1Т3 BGM341 07...08
1Т2 BGM341 07...08
1Т2, 1Т38 BGM341 07...08
Т1, 1Т1, 2Т1, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18, 1Т3,
1Т38 BGM341 11...12, GM309, GM311
Т1, 1Т1, 2Т1, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18, 1Т3,
1Т38 BGM341 11...12, GM309, GM311
1T2 (кроме моделей с горелкой «WOK»)
Т1, 1Т1, 2Т1, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18, 1Т3,
1Т38 BGM341 11...12, GM309, GM311,
BGM341 01...06
1T2
Т2 BGM341 09...10
BGM341 01...04
1Т3, 1Т38 BGM341 07...08
1Т2 BGM341 07...08
BGM341 05...06
BGM341 01...04

85 / 86 / 87
75

128
3,0...3,3

95
132

-

0,845 м3/ч

529 г/ч

-

0,748 м3/ч

479 г/ч

-

0,675 м3/ч

387 г/ч

Примечание: В графах «маркировка сопла» указан диаметр отверстия сопла в ммх100.
Панели укомплектованы кранами c регулировкой расхода газа. Регулирование производится поворотом ВМП до обеспечения минимального пламени с устойчивым горением.
При переводе на другое давление газа необходимо заменить сопла и отрегулировать расход газа
через ВМП, без замены ВМП. Сопла устанавливать на герметик «Юнисил-профф». Допускается
применение другого силиконового герметика с температурой эксплуатации не ниже 250 °С.
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8.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на решетку стола по центру над каждой горелкой, не
более, кг........................................................................................................................................................5
■ Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на решетку для всей поверхности, не более, кг............20
■ Диаметр посуды, устанавливаемой на решетку стола над горелкой, не менее, мм...........120
■ Диаметр посуды, устанавливаемой на решетку стола над горелкой, не более, мм............240

9. ГОРЕЛКИ СТОЛА
■ На панели управления возле рукоятки каждого крана
(рис.5) схематично изображено положение горелок на
столе и нанесены символы состояния работы горелок.
■ Все краны имеют ограничение в положении «малое
пламя»,
обеспечивающее
устойчивое
горение
в
экономичном режиме.
■ Регулировку пламени производят плавно, поворотом
рукоятки крана от знака «большое пламя» до знака «малое
пламя».

!

Символы

Кран закрыт
Малое пламя
Электророзжиг
Большое пламя

рис. 5

ПРИМЕЧАНИЕ! Во время эксплуатации панели возможно выгорание эмали на
решётке стола в зоне горелок, что не является производственным дефектом и не
влияет на работу панели.

9.1. ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ СТОЛА БЕЗ УСТРОЙСТВА «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»:
1. Нажать и повернуть рукоятку крана в положение «большое пламя».
2. Для панелей без автоматического розжига поднести огонь к горелке стола, для панелей с
автоматическим розжигом зажигание произойдет при нажатии и повороте рукоятки крана в
положение «розжиг».
3. Установить рукоятку в нужное Вам положение.
9.2. ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛКИ СТОЛА С УСТРОЙСТВОМ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»:
1. Нажать и повернуть рукоятку крана в положение «большое пламя».
2. Для панелей без интегрированного розжига, удерживая рукоятку крана в нажатом положении, поднести огонь к горелке стола, для панелей с интегрированным розжигом зажигание
произойдет при нажатии и повороте рукоятки крана в положение «розжиг».
3. После появления пламени необходимо удерживать рукоятку крана в нажатом положении 10
секунд, это необходимо для срабатывания устройства «газ-контроль».
4. Отпустить ручку и убедиться, что пламя не погасло.
5. Установить рукоятку в нужное Вам положение.

!
!
!
!

ВНИМАНИЕ! При зажигании горелки с двойной зоной нагрева без установки посуды
допускается отсутствие пламени на внутреннем огневом контуре. Эксплуатация
горелки без установки посуды не допускается.
ПОМНИТЕ! При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо
установить рукоятку в положение «закрыто» и предпринять попытку повторного
зажигания не ранее чем через 1 минуту.
ПОМНИТЕ! В моделях панелей с устройством «газ-контроль» стола, при случайном
затухании пламени через 90 сек. произойдет прекращение подачи газа на горелку.
Для повторного зажигания горелки повторите пункты раздела «Зажигание горелки
стола с устройством «газ-контроль».
ВНИМАНИЕ! Запрещается нажимать ручку крана при снятых горелках – это может
привести к выходу из строя системы электророзжига!

9.3. СТОЛ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
■ При повреждении стола (трещины или сколы) стол необходимо заменить.
■ Запрещаются точечные удары стеклянной поверхности стола твердыми предметами.
■ Пользуйтесь кухонной посудой с чистым и сухим дном.
■ Запрещается ставить посуду на горелку без решетки или непосредственно на стекло.
■ Нельзя царапать стеклянную поверхность стола, например грязной посудой с острыми краями.
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■ Нельзя класть на горячую стеклянную поверхность стола пластмассовые предметы.
■ Нельзя оставлять на стеклянной поверхности стола следы чистящих средств.
■ Избегайте попадания на горячую поверхность стола холодной воды, например, брызг от
умывальника.

!

ВНИМАНИЕ! Повреждения панели, изменение цвета стеклянной поверхности стола,
вызванные нарушениями правил эксплуатации и ухода за панелью не подпадают
под гарантийное обслуживание.

10. РЕКОМЕНДАЦИИ
10.1. ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОРЕЛОК СТОЛА
ВНИМАНИЕ! Размеры посуды и режим работы горелок нужно выбирать таким образом, чтобы пламя не выходило за края и не «лизало» боковые стенки (рис. 6).
Пользуйтесь посудой с крышками — это сократит время приготовления.
■ Доведя жидкость до кипения, установите такой миРежимы работы горелок
нимальный режим, при котором не придется снимать
или сдвигать крышку. Рекомендуем не использовать
посуду с изогнутым дном.

!

11. УХОД ЗА ПЛИТОЙ

!

рис. 6

ПОМНИТЕ! Для моделей панелей имеющих
электрическую часть, перед тем как мыть, обязательно отключите панель от электросети.

11.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
■ Паровую чистку не использовать.
Нельзя использовать для чистки:
■ Абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества).
■ Чистящие средства, содержащие песок, соду, кислоты и другие агрессивные компоненты, которые
могут необратимо повредить поверхности плиты.
■ Жесткие губки, металлические мочалки или нож для удаления загрязнений и другие грубые
предметы.
Рекомендуем использовать для чистки:
■ Мягкую ткань, мягкие салфетки из микрофибры.
■ Моющие средства, в составе которых нет вышеперечисленных веществ, жидкие моющие средства для посуды.
Полезные советы:
■ Стойкие и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего
протереть сухой салфеткой.
■ Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.
■ Чтобы почистить горелки или помыть стол панели, горелки можно снять.
■ Загрязненные и мокрые разрядники могут не работать. Будьте аккуратны при чистке стола и
керамических разрядников. Сломанный разрядник не подлежит ремонту, его нужно заменить.
■ Будьте внимательны и аккуратны при чистке стола и ручек управления. Недопускается попадание чистящих средств и жидкостей в отверстия под ручками управления.
11.2. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДЕТАЛЯМИ С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ:
■ Перед применением чистящих средств следует проверить стойкость покрытия в скрытом месте
на небольшом участке.
■ При чистке деталей старайтесь следить за тем, чтобы средство не попадало на ручки управления.

!
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ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения защитного покрытия крышки горелок очищаются горячей водой с добавлением «деликатного» чистящего средства. Применение абразивных средств недопустимо.
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12. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК...
Что происходит
Причина
1 . Не горит или плохо горит горелка - в каналы горелки попали посторонние
стола
частицы (грязь или влага);
- горелка установлена с перекосом;
- засорилось сопло;

Как устранить
- прочистить и просушить горелку.

- правильно установить горелку.
- * тонкой проволокой или иголкой прочистить сопло.
- слишком малое давление в сети.
- обратиться в газоснабжающую службу.
2. Горелка горит напряжённо с отры- - в каналы горелки попала грязь или влага;
- уменьшить ручкой подачу газа до ставами пламени
билизации горения;
- прочистить отверстия в крышке горелки. Насухо протереть крышку и верх горелки перед установкой на место.
Нестабильное пламя.
- слишком большое давление в сети.
- обратиться в газоснабжающую службу.
3. Не срабатывает
- нет контакта в месте присоединения термо- - *подтянуть крепежные гайки;
устройство
пары к крану;
безопасности
- конец термопары неправильно выставлен в - * выставить положение термопары;
пламени;
- неисправна термопара;
- *заменить термопару;
- неисправен электромагнитный клапан.
- *заменить электромагнитный клапан.
4. Заклинило рукоятку управления - выработалась смазка крана.
- *смазать кран (не реже 1 раза в 3 года)
крана.
5. Не работает электрооборудование - плита не подключена к электросети;
- *подключить плиту.
- обрыв шнура питания.
- *заменить шнур питания.
6. Не работает электророзжиг :
- нет искры;
- сильно загрязнен или залит разрядник;
- прочистить и просушить разрядник;
- повреждена проводка к разряднику.
- *заменить проводку.
- есть искра, но не зажигает
- слишком большое давление газа в сети;
- зажигать при меньшей подаче газа;
- сломан фарфоровый корпус разрядника.
- *заменить разрядник.
* - работы выполняются сервисной службой.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ РЕМОНТНЫМ СЛУЖБАМ
■ Перевод панели с природного на сжиженный газ и наоборот и с одного давления на другое
производится заменой сопел горелок, регулировкой расхода газа кранов винтом малого пламени
(ВМП) без его замены и осуществляется персоналом специализированных организаций. Установку сопел при сборке панели и ее ремонте необходимо проводить в соответствие с таблицей 1.
13.1. Проведение замены сопла при ремонте, а также при переводе на другой тип газа (рис.7)
Для замены сопел необходимо:
1. Перекрыть общий кран подачи газа, закрыть все краны панели;
2. При наличии в панели электрической части, отклюЗамена сопла горелок стола
чить панель от электрической сети;
Крышка горелки
3. Снять решетки стола, крышки горелок с рассекаРассекатель
телями;
горелки
4. Заменить сопла на столе с помощью ключа с торцевой головкой S=7, момент затяжки не более 2…3 Н·м;
После установки сопла его стык проверить обмыСопло
ливанием на герметичность, при этом необходимо
следить, чтобы они были установлены в соответствии
с таблицей 1.
рис. 7

13.2. Настройка регулируемых ВМП
(рис. 8):
■ При переводе ппанели с природного
на сжиженный газ после замены сопла необходимо отрегулировать ВМП.
Регулирование расхода газа производится поворотом ВМП, без его замены,
до обеспечения устойчивого горения
пламени горелки, при переводе крана
в положение «малое пламя», при этом
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все другие горелки должны работать в положении «большое пламя».
■ Для кранов, у которых ВМП находится в штоке крана, регулировка осуществляется узкой отверткой через отверстие в штоке (при этом верхнюю панель можно не снимать).
Для того, чтобы отрегулировать винт малого пламени необходимо:
- снять решетки стола, снять ручки управления, воротники, крышки горелок с рассекателями, вывинтить винты крепления корпусов горелок, снять верхнюю панель;
- отрегулировать ВМП (для этого установите горелки и крышки горелок, не устанавливая верхнюю
панель);
- сборка производится в обратном порядке.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
■ Перевозить и хранить панели необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней
манипуляционным знакам, не более, чем в десять ярусов по высоте.
■ Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту панелей от атмосферных осадков и механических повреждений.
■ Панель должна храниться в помещениях с естественной вентилляцией при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С, относительной влажности не более 75%, при отсутствии в
воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы панели.

15. УТИЛИЗАЦИЯ
■ Если Вы хотите заменить старую панель, ее необходимо сдать в специализированную организацию.
■ В случае, если панель будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она
может быть причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально
безопасной. Обрежьте шнур питания.

16. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА
ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»,
Почтовый адрес: Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402
Тел.: (34241) 7-28-88; Бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78
Е-mail: service@darina.su

17. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ГОСТ Р 50696-2006 Приборы газовые бытовые для приготовления пищи.Общие технические
требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 60335-1-2015 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1.
Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть
2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит, конфорочных панелей, духовых шкафов
и аналогичных приборов.
ГОСТ 30805.14.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и
методы измерений.
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1. МАҢЫЗДЫ ҰСЫНЫМДАР
Біздің приборлар үнемі жетілдіріледі, олардың сипаттамалары жақсартылады, дизайны
жаңартылады, сондықтан Сіз сатып алған панелі осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта
келтірілген суреттер мен белгілеулерден біраз ерекшеленуі мүмкін.

!

Сатып алған кезде ораманы алып тастаңыз жəне газ пісіру панелінің (бұдан əрі
мəтін бойынша – панелі) зақымданбағанына, панеліның жабдықталуына осы
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың мұқабасындағы кестелерге сəйкес келетініне,
толық жинастырылған, жəне сауда ұйымымен кепілдікті міндеттемелерінде «Сату
туралы куəлік» жəне кепілдік талондары дұрыс толтырылғанына көз жеткізіңіз.

■ Панеліны орнату, дұрыс пайдалану жəне қызмет көрсету бойынша маңызды ақпараттан
құрылған осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
■ Нұсқаулықты, егер ол туындаған мəселелерді шешуге көмектесе алса, сақтап қойыныз.
■ Панеліны қосқан кезде қосуды жүргізген ұйымның орнату туралы куəлігі мен мөртаңбасының
бар болуын тексеріңіз.
■ Дұрыс қосылған панелі сенімді əрі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді. Панеліны өз бетімен қосу
кезінде дайындаушы плитаның қауіпсіз жұмысына кепілдік бере алмайды жəне кепілдік қызмет
көрсету бойынша міндеттемелерді өзінен алып тастайды.
■ Аталған аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тəжірибесі мен
білімдерінің жетіспеушілігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға
қадағалауды жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты болатын тұлғамен оларды пайдалануға қатысты нұсқаулық жүргізілген жағдайлардан басқа, пайдалануына арналмаған.
Балалардың олардың аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауын жүзеге асыру қажет.
■ Құрылғы сыртқы таймерден немесе жеке қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналған.
■ Панеліны пайдаланатын тұлғалар тұрмыстық газ плиталарын қауіпсіз ұстау ережелерін білуге
жəне аталған нұсқаулықты мұқият зерттеуге міндетті.
■ Панелі үй жағдайларында ғана пайдалану үшін арналған.
■ Панеліны пайдалану бөлме температура мен ылғалдылығының жоғарылауына əкеледі. Сондықтан
ас бөлмеде жақсы желдету болуы тиіс, бұл үшін табиғи желдету тесіктерін ашық күйде ұстау керек
немесе механикалық желдету құрылғысы орнатылуы тиіс. Аспапты қарқынды жəне ұзақ уақыт
пайдалану кезде қосымша желдету қажет болуы мүмкін (терезені ашу жəне тиімді желдету немесе
механикалық желдету құрылғысын іске қосу).
■ Егер желідегі газдың қысымы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта жəне панеліның тақтайшасында
көрсетілген қысымға сəйкес келмесе, панеліны пайдалануға тыйым салынады.
■ Сұйылтылған газға арналған плиталарды орнату кезінде газ баллондарын орналастыру мен пайдалану Ресей Федерациясындағы өртке қарсы режим ережелеріне сəйкес жүзеге асырылуы тиіс.

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шілтердің жалыны ауа ағысының 2,4 м/с асатын жылдамдық
кезінде сөнеді.
! Электр жабдығы бар панелілар модельдері электр тогымен зақымданудан қорғаудың
І класы бойынша орындалған жəне жерге тұйықталуы бар розеткаларға қосылуы тиіс.
! «Газ-бақылау» құрылғысы бар панелілар модельдері шілтерде жалын кенеттен
сөнген жағдайда панеліның пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді бұл ретте
газдың шілтерге берілуі тоқтатылады.

!

Өртті болдырмау үшін мыналарға үзілді-кесілді ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
- Жарамсыз панеліны пайдалануға.
- Сіріңкелер немесе басқа да ашық от арқылы газдың шығып кетуін іздеуге.
- Панеліны өрт қауіптілігінің тəуекелі жоғары орындарға орнатуға (ағаш, түсқағаздар
жапсырылған, жанғыш пластик жəне т.с.с. беттерге тиістіре).
- Панеліны жұмыс күйінде қараусыз қалдыруға.
- Панеліның үстіне кірді кептіруге.
- Панеліны бөлмені жылыту үшін пайдалануға.
- Панеліның жанында тез жалындайтын заттарды (жанғыш заттар, аэрозольдар, қағаз,
шүберектер жəне т.с.с.) сақтауға.
- Жұмыс істеп тұрған панеліға балаларды жақындатуға.
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2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ
■ Өрт болған жағдайда газ жеткізудің жалпы шүмегі мен панелiдағы шүмектерді жабу, 01 телефоны арқылы өрт қызметін шақыру жəне өрт сөндіру бойынша шаралар қолдану қажет.
■ Егер панелiның жанында желіге қосылған электр аспаптары (электр оттықтары, тостерлер,
кофеұнтақтағыштар жəне т.с.с) тұрса, олардың сымы шілтер жалынының аймағына түсіп кетпеуін
қадағалаңыз.

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Панелiмен байланысты көп таралған жазатайым оқиғалар
күйіктер болып табылады. Олар, əдетте, мына жағдайларда болады:
- панелiның ыстық бөліктеріне жанасу кезінде;
- қайнап тұрған сұйықтықтар шашыраған кезде;
- алдынғы шілтерде тұрған ыдыс төңкерілген кезде.

■ Ұқыпты болып, өз бүлдіршіндеріңізді ерекше мұқият қадағалаңыз, ең жақсысы, оларды панелi
жұмыс істегенше немесе суығанша, ас үйге кіргізбеңіз.
■ Панелi жұмыс істеген уақытта пісіру панелінің кейбір беттері қатты қызып, сөндіруден кейін
едəуір уақыт жылуды сақтап тұрады. Абай болыңыз, олармен жанаспаңыз жəне де балаларға
ерекше ескерту жасаңыз – күйіктер мүмкін болады.

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! BGC типтi пайдалану кезінде, егер үстелдің беті шытынаса,
- электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін аспапты сөндіріңіз. Дереу жөндеу
қызметіне жүгініңіз. Плитаның ауыстырылуын сервис қызметінің жұмыскерлері
жүргізу керек.
! Газ иісі пайда болған кезде газ берілетін жалпы шyмекті жабу керек, панелiның
барлық шyмектерін жабу керек, терезелерді ашып, жылыстау жойылғанға дейін отпен байланысты ешқандай əрекеттер жасамау керек: сіріңке жағуға, темекі шегуге,
электрлік аспаптарды жəне жарықтандыруды қосуға (сөндіруге) болмайды.

■ Панелiның жұмыс істеу барысында техникалық ақаулықтар пайда болған кезде дереу панелiны
электр қуат көзінен ажырату жəне газ жеткізудің жалпы шүмегін жабу, панелiның барлық
шүмектерін жабу жəне панелiны жөндеуге тапсыру қажет.
■ Тұрақты түрде (жарты жылда бір реттен кем емес) қуат көзі баусымының жəне газ жеткізудің
иілгіш шлангысының күйін тексеріңіз. Қандай да болсын ақаулар анықталған кезде (сызаттар,
балқытпалау іздері, материалдың қатаюы) дереу жөндеу қызметіне жүгініңіз. Газ жеткізудің иілгіш
шлангысы газ панелiларын орнатуға жəне қызмет көрсетуге құқығы бар мамандандырылған
ұйымдардың қызметкерлерімен ғана ауыстырылады.

!
!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қуат көзінің баусымы бүлінген кезде қауіптілікті болдырмау
үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе ұқсас білікті тұлға ауыстыруы тиіс.
Майы көп тағамдарды əзірлеу кезінде ерекше абай болыңыз, өйткені олар тез
тұтанады.
БІЛІП ЖҮРІҢІЗ! Жалындаған майды сумен сөндіруге болмайды! Мұндай жағдайда
от шыққан ыдысты қақпақпен тығыз жабу қажет.

3. ОРНАТУ
■ Панелi газ плиталарын орнатуға жəне қызмет көрсетуге құқығы бар мамандандырылған
ұйымдардың қызметкерлерімен ғана орнатылуы тиіс.
■ Панелi осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сəйкес орнатылуы тиіс.
■ Панелiны түтіндікке қоспау қажет.
■ Панелiа торының бетінен бастап плитаның үстінде орналасқан ас үй жабдығының элементтеріне
дейінгі қашықтық 1 метрден кем болмуы тиіс.
■ Панелiны шұңғылшаның жанына орналастыруға тыйым салынады.
■ Үстіңгі жағы панелi үстелінің жұмыстық бетінен жоғары тұрған жиһаз, сонымен қатар ас үй
сүлгілері, перделер жəне т.с.с., олардың тұтануын болдырмайтын қауіпсіз қашықтықта тұруы тиіс.
■ Панелiның конструкциясы 30 немесе 40 мм тең үстіңгі тақтайы бар жұмыс үстеліне орнатуға
есептелген.
■ Тұтынушы үстелдің үстіңгі тақтайының барлық ұзындығы бойынша 30 мм кем емес жəне артқы
қабырға арасындағы саңылауды, үстелдің үстіңгі тақтайының барлық ұзындығы бойынша 50 мм
кем емес жиһаз жəне бүйір жақ арасындағы саңылауды қамтамасыз етуге міндетті.
■ Үстелдің үстіңгі тақтайы BGM341 01...04 модельдері үшін өлшемдері 630х480 мм, қалған мо-
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Есіктің үстеліне панельдерді салу схемасы

1 сур.

дельдер үшін өлшемдері 555х475 мм (1 суретті қараңыз) ойықтарды жасау жəне панелiның үстіңгі
тақтайының ойығына кіргендігін тексеру керек. Қажет болған кезде ойықты панелi еркін орнатылатындай жəне үстелдің үстіңгі тақтайы алынатындай етіп толықтырып əзірлеу қажет.
■ Панелiны корпус пен үстел арасындағы саңылаудың бірдейлігін мүмкіндігінше қамтамасыз ете
отырып, үстелдің үстіңгі тақтай ойығына орнату керек.
■ Панелi контурларын қарындашпен сызыңыз жəне панелiны суырып алыңыз. Контур
жиектері бойынша тығыздағыш материалТақтаны үстелге бекіту
ды жабыстырыңыз, осыған тығыздағыштың
төменгі бетінен қорғаныш қабықшаны
бірте-бірте алып жəне оны үстелдің үстіңгі
тақтайына сəл басыңқырап, контур бойынша
айналып өтіңіз.
■ Панелiны ұқыптап үстелдің үстіңгі тақтай
ойығына орнатыңыз.
■ Бастырықтарды, оларды к орпусқа
2 сур.
бұрандалармен бекітіп, орнатыңыз (2-сурет).

4. ҚОСУ
■ Газды иілгіш сым арқылы қосу мүмкін.
■ Қосу алдында қосу жағдайлары (газдың түрі жəне газдың қысымы) панелiның күйге келтіруіне
сəйкес келетіні тексерілсін.
■ Панелiны күйге келтіру параметрлері панелiның артқы бетінде орналасқан тақтайшада жəне
кепілдікті міндеттемелерде келтірілген.
■ Панелiны қосқан кезде бітеулікті жасау үшін рампа жəне газ жеткізу түтігі арасында төсем немесе газ сүзгіні орнату керек. Төсем немесе газ сүзгісі толымдаушылар бар пакетте болады.
4.1. ИІЛГІШ ТҰТАСТЫРАТЫН ТҮТІК ҚҰБЫР АРҚЫЛЫ ҚОСУ
■ Иілгіш тұтастыратын түтік құбыр арқылы қосу кезінде келесі талаптар орындалуы тиіс:
- таңдалған иілгіш тұтастыратын түтік құбырында сəйкестік сертиИкемді қосылыс
фикаты жəне дайындалған күні, қызмет ету жəне ауыстыру мерзімі
көрсетілген құжаты бар болуы тиіс
Бұрама қосылу
- иілгіш тұтастыратын түтік құбырды қарау үшін барлық ұзындығы
бойынша қол жетімді болуы тиіс;
- иілгіш тұтастыратын түтік құбырын еш нəрсе баспауы, майыстырулар жəне созатын күштер болмауы тиіс;
- егер иілгіш тұтастыратын түтік құбырында бүлінулер бар болса,
ол тұтастай ауыстырылуы тиіс, жөндеуге жол берілмейді.
3 сур.

!
!
KZ

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Қосылыстардың бүтіндігін тексеруге немесе газдың шығып
кетуін сіріңкелер жəне басқа ашық от арқылы іздеуге тыйым салынады.
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Панелi орынға орнатылған соң міндетті түрде газды жеткізудің
иілгіш шлангысы мен қуат көзі баусымының қалыпын тексеріңіз.
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ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Панелi қосылған соң үстел шілтерлердің тұрақты жұмыс
істеулеріне көз жеткізіңіз. Бұл үшін əр шілтерді кезек-кезек жағу қажет (6-бетті
қараңыз). Егер одан əрі жанудың тұрақтылығы белгіленсе, жағу сəтінде жалынның
шығуына рұқсат етіледі. Содан соң əрбір шілтерді «шағын жалын» қалыпына кезеккезек ауыстыру керек, шілтер сөнбеуі тиіс. Жалынның тез өтуі болмау қажет.

4.2. ҚУАТ КӨЗІНІҢ БАУСЫМЫН ҚОСУ
■ Панелi атаулы кернеу 230 В жəне жиілігі 50 Гц бір фазалық ауыспалы токтың электр желісіне
қосылады. Розетка оңай қол жеткізілетін жерде болуы тиіс. Жұмыс орнына қойылған панелi оны
жауып тұрмауға тиіс.

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Розеткада міндетті түрде жерге тұйықтайтын контактісі бар
болуы тиіс.

5. ҚҰРЫЛҒЫСЫ ЖƏНЕ ЖҰМЫС ҚАҒИДАСЫ
■ Газ пісіру панелі - бұл газ шілтерлерінде
Панельдік құрылғы
газ жануынан бөлінген жылудың пайда
Тор
болу есебінен тағам əзірлеуге арналған
арнайы құрылғы. Шілтерлер панелiның
Үстел
жұмыс
үстелінде
орналастырылған.
Үстел шілтерлері
Газ шілтерлерінің жұмысын басқару
Басқару панелі
шүмектермен
жүзеге
асырылады.
Басқару тұтқалары
Шілтерлерді тұтандыру үшін біріктірілген
тұтату пайдаланылады. Шілтер жану үшін
бөлме ауасы пайдаланылады. Газдың
4 сур.
жанған өнімдерін бұру үшін арнайы
құрылғы қарастырылмаған.
Панельдің құраушы бөліктері жұмысының толығырақ сипаттауы осы пайдалану жөніндегі
нұсқаулықтың тиісті бөліктерінде.
■ Сіздің панелiңызда суретте көрсетілген жайлылықтың барлық элементтері болмауы мүмкін.
Толық ақпарат осы нұсқаулықтың панелiлар жайлылығының кестесінде ұсынылған.

6. СТИЛЬ
■ Панелiның сыртқы түрі, түрлер бөлшектерінің пішіндері, басқару тұтқаларының пішіні, беттегі
суреттер латын əріптермен белгіленетін панелiның стилімен айқындалады жəне фирмалық
тақтайшада, кепілдікті міндеттемелерде көрсетіледі.

7. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
№
р/с

Құраушы бөліктердің атауы

Саны

Панелiлар модельдері

1.

Газ плитасы

1

2.

Үстелдің торы (жиынтық)

1

3.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1

4.

Кепілдікті міндеттемелер

1

5.

Орама

1

6.

Бастырық

3

ВGС341 11, BGС341 12, BGM341 09, GM309,BGM341
11, GM311, BGM341 12 басқа, барлық модельдер

4

BGС341 11, BGС341 12, BGM341 09, GM309,BGM341
11, GM311, BGM341 12

3

BGС341 11, BGС341 12, BGM341 09, GM309,BGM341
11, GM311, BGM341 12 басқа, барлық модельдер

4

BGС341 11, BGС341 12, BGM341 09, GM309,BGM341
11, GM311, BGM341 12

7.

13

Бұранда саморез 4,2х16 мм

Барлық модельдер
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Панелiлар модельдері

№
р/с

Құраушы бөліктердің атауы

8.

Сұйылтылған газға көшуге
арналған соплолар жиынтығы

1

9.

Газ сүзгісі

1

BGС341 02, BGС341 04, BGС341 06, BGС341 08,
BGС341 12, BGM341 02, BGM341 04, BGM341 06,
BGM341 08, BGM341 10, BGM341 12

10.

Төсем

1

BGС341 01, BGС341 03, BGС341 05, BGС341 07,
BGС341 11, BGM341 01, BGM341 03, BGM341 05,
BGM341 07, BGM341 09, GM309,BGM341 11, GM311

11.

Тығыздағыш материал

12.

Фитингтер
Төсем

Саны

Барлық модельдер

Барлық модельдер

2,22 м
1
1

1Т2 BGM341 11, 1Т2 BGM341 12, 1Т2 BGM341 07, 1Т2
BGM341 08, 1Т3 BGM341 11, 1Т3 BGM341 12, 1Т3
BGM341 07, 1Т3 BGM341 08, 1Т38 BGM341 11, 1Т38
BGM341 12, 1Т38 BGM341 07, 1Т38 BGM341 08

8. СИПАТТАМАЛАР
8.1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
■ Панелiлар 2-ші жəне 3-ші буынды газдармен жұмыс істеуге арналған. МЕМСТ 5542-87, атаулы
кернеуі 2000 Па табиғи газ (метан); МЕМСТ 20448-90, атаулы кернеуі 3000 Па сұйылтылған газ газ
(пропан-бутан) пайдаланылады. Панелiны табиғи газдан сүйылтылған газға жəне бір қысымнан
екіншіге аудару 1-кестеге сəйкес шілтерлер соплоларын ауыстыру жəне шүмектердің шағын
жалын бұрандаларымен (ШЖБ) жүргізіледі. ҚСК4 қалыпты суық климат МЕМСТ15150-69 жəне
МЕМСТ 15543.1-89.
■ Үстел шілтерлерінің саны, дана........................................................................................................4
■ Электр желісінің кернеуі, В......................................................................................................230
■ Қорғаныш класы ............................................................................................................................I
■ Ең көп тұтынылатын қуат, Вт.............................................................................................................2,1
■ Габариттер (ені х тереңдігі х биіктігі), см
Мод.BGС341 01...BGС341 12................................................................................ 59 х 51 х 10
■ Монтаж ойығының өлшемдері (ені х тереңдігі), см
Мод.BGС341 01...BGС341 12............................................................................... 55,5 х 47,5
■ Массасы, кг, коп емес.............................................................................................................12,5
■ Газ құбырының тұтастыратын бұрандасы.................................................................................. G 1/2’’
■ Тұйықталу кезінде «газ-бақылау» құрылғысы бар шүмектердің іске қосылу уақыты, сек., көп
емес................................................................................................................................................10
■ «Газ-бақылау» құрылғысы бар шүмектер үшін жалынның сөну сəтінен бастап газ жеткізуді ажырату
уақыты, сек, көп емес.......................................................................................................................90
1 Кесте

Шілтер

Қолданылуы
стильдер мен үлгілер
бойынша

Алдыңгы оң жақты шілтер

Т1, 1Т1, 2Т1, Т2, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18,
1Т2, 1Т3, 1Т38, GM309, GM311

Артқы шілтер

1Т BGC341 11...12, BGM341 01...04

Алдыңғы шілтер

1Т BGC341 11...12

Артқы сол жақты шілте
Артқы оң жақты шілтер
Оң жақты шілтер

KZ

1Т1, 2Т1 BGС341 11...12

Атаулы
қысымы
2000 Па
табиғи газ

Атаулы
қысымы
3000 Па
сұйылтылған
газ

Соплоның
таңбалануы

Соплоның
таңбалануы

1,0

71 /72 / 75 /
77 / 80

48 / 50

1,2

83 / 85

60

Қуат,
кВт

1Т BGC341 11...12
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Қолданылуы
стильдер мен үлгілер
бойынша

Шілтер

Сол жақты шілтер

1Т BGC341 11...12

Алдыңғы сол жақты шілтер

1Т1, 2Т1 BGС341 11...12

Алдыңғы сол жақты шілтер
Артқы оң жақты шілтер
Алдыңғы шілтер
Артқы сол жақты шілтер
Артқы оң жақты шілтер

Атаулы
қысымы
2000 Па
табиғи газ

Атаулы
қысымы
3000 Па
сұйылтылған
газ

Соплоның
таңбалануы

Соплоның
таңбалануы

2,1

110

70 / 71

1,6

95 / 97

60

2,0

98 / 104 /
105

65 / 70

2,5...3,0

120 / 129 /
135

Қуат,
кВт

Т2 BGM341 09...10
BGM341 01...04
BGM341 05...06, 1Т3 BGM341 07...08

Алдыңғы сол жақты шілтер

1Т2 BGM341 07...08

Артқы сол жақты шілтер

1Т2, 1Т38 BGM341 07...08

Артқы оң жақты шілтер

Т1, 1Т1, 2Т1, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18, 1Т3,
1Т38 BGM341 11...12, GM309, GM311

Артқы сол жақты шілтер

Т1, 1Т1, 2Т1, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18, 1Т3,
1Т38 BGM341 11...12, GM309, GM311

Алдыңғы сол жақты шілтер

1T2 («WOK» қыздырғыштары бар модельдерден басқа)

Алдыңғы сол жақты шілтер

Т1, 1Т1, 2Т1, Т16, 1Т16, 1Т17, 1Т18, 1Т3,
1Т38 BGM341 11...12, GM309, GM311,
BGM341 01...06

Артқы оң жақты шілтер

1T2

Артқы сол жақты шілтер

Т2 BGM341 09...10

Сол жақты шілтер

BGM341 01...04

Алдыңғы сол жақты шілтер

1Т3, 1Т38 BGM341 07...08

Артқы оң жақты шілтер

1Т2 BGM341 07...08

Алдыңғы сол жақты шілтер

BGM341 05...06

Оң жақты шілтер

BGM341 01...04

85 / 86 / 87

75
128
3,0...3,3

95
132

Плиталар бойынша газдың
ең көп жұмсалуы BGM341
01...04, BGС341 01...04

-

0,845 м3/ч

529 г/ч

Плиталар бойынша газдың
ең көп жұмсалуы BGM341
05...08, BGС341 05...08

-

0,748 м3/ч

479 г/ч

Плиталар бойынша газдың
ең көп жұмсалуы BGM341
09...12, BGС341 11...12

-

0,675 м3/ч

387 г/ч

Ескертпе. «Сопло таңбалауы» бағанында сопло тесігінің диаметрі ммх100 көрсетілген.
Панелiлар газдың жұмсалуын реттеуі бар шүмектермен толық жинастырылды. Реттеу тұрақты жануы бар ең аз
жалынды қамтамасыз етуге дейін ШЖБ-ны бұраумен жүргізіледі.
Газдың басқа қысымына ауысу кезінде соплоларды ауыстыру жəне ШЖБ-ны алмастырусыз, газ жұмсалуын
реттеу қажет. Соплолар «Юнисил-профф» герметикке орнатылады. Пайдалану температурасы 250 °С-тан
төмен емес басқа силикон герметикті қолдануға рұқсат етіледі.

8.2. ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
■ Үстелдің торына ортасы бойынша əрбір шілтер үстінен орнатылатын азық-түліктің ыдысымен
бірге салмағы, көп емес,.............................................................................................................................5
■ Барлық бет үшін торға орнатылатын азық-түліктің ыдысымен бірге салмағы,
көп емес, кг...............................................................................................................................................20
■ Шілтерге орнатылатын ыдыс диаметрі, кем емес, мм....................................................................120
■ Шілтерге орнатылатын ыдыс диаметрі, көп емес, мм....................................................................240

15
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9. ҮСТЕЛ ШІЛТЕРЛЕРІ
■ Басқару панелінде əрбір шүмектің тұтқасы жанында
шілтердің үстелдегі қалыпы көрсетілген жəне шілтерлер
күйінің символдары салынған.
■ Барлық шүмектерде үнемді режимдегі тұрақты жануды
қамтамасыз ететін, «шағын жалын» қалпында шектеуі бар.
■ Жалынды реттеу шүмектің тұтқасын «үлкен жалын»
белгісінен бастап «шағын жалын» белгісіне дейін бір
қалыпты бұрумен жүргізіледі.

Белгiлер

Шүмек жабық
Шағын алау
Электрлік тұтандыру
Үлкен алау

!

5 сур.

ЕСКЕРТПЕ! Панелiны пайдалану кезінде шілтерлер аумағында үстелдің торындағы
эмаль күйіп кетуі мүмкін, бұл өндірістік ақау болып табылмайды жəне панелiның
жұмысына əсер етпейді.

9.1. «ГАЗ-БАҚЫЛАУ» ҚҰРЫЛҒЫСЫЗ ҮСТЕЛ ШІЛТЕРІН ТҰТАНДЫРУ:
1. Шүмектің тұтқасын «үлкен жалын» қалпына басу жəне бұру.
2. Автоматты түрде тұтандыруы жоқ панелiлар үшін отты үстел шілтеріне əкелу, автоматты
тұтандыруы бар панелiлар үшін тұтандыру шүмектің тұтқасын (тұтату» қалпына басу жəне
бұру кезінде болады.
3. Тұтқаны Сізге қажетті қалыпқа орнату.
9.2. «ГАЗ-БАҚЫЛАУ» ҚҰРЫЛҒЫСЫ БАР ҮСТЕЛ ШІЛТЕРІН ТҰТАНДЫРУ:
1. Шүмектің тұтқасын «үлкен жалын» қалпына басу жəне бұру.
2. Біріктірілген тұтандыруы жоқ панелiлар үшін, шүмектің тұтқасын басылған қалыпта ұстап,
отты үстел шілтеріне əкелу, біріктірілген тұтандыруы бар панелiлар үшін жағу шүмектің тұтқасын
«тұтату» қалпына басу жəне бұру кезінде болады.
3. Жалын пайда болған соң шүмекті тұтқасын басылған қалыпта 10 секунд ұстап тұру қажет,
бұл «газ-бақылау» құрылғысының іске қосылу үшін қажет.
4. Тұтқаны жіберу жəне жалын сөнбегеніне көз жеткізу.
5.Тұтқаны сізге қажетті қалыпқа орнату.

!
!
!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыдысты орнатусыз қыздырудың екі есе аймағы бар шілтерді
жағу кезінде ішкі от контурында жалынның жоқ болуына рұқсат етіледі. Шілтерді
ыдысты орнатусыз пайдалануға рұқсат етілмейді.

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шілтерлер алып тасталған кезде шүмектік тұтқасын
басуға тыйым салынады – бұл электр тұтатқышы жүйесінің істен шығуына əкеп
соқтыруы мүмкін!

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Шілтердің жалыны сөнген кезде (кез келген себеппен) тұтқаны
«жабық» қалыпқа орнату жəне 1 минуттан ерте қайта жағуға тырыспау қажет.
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Үстелдің «газ-бақылау» құрылғысы бар панелiлар
модельдерінде, жалын кездейсоқ сөніп қалған кезде 90 секундтан соң шілтерге
газдың жіберілуі тоқтатылады. Шілтерді қайта жағу үшін «газ-бақылау» құрылғысы
бар үстелдің шілтерін жағу» бөлігінің тармақтарын қайталаңыз.

9.3. ШЫҢДАЛҒАН ШЫНЫДАН ЖАСАЛҒАН ҮСТЕЛ
■ Үстел зақымданған кезде (сызаттар немесе жарықтар) үстелді ауыстыру қажет.
■ Үстелдің шыны бетіне қатты заттармен нүктелі соққыларға тыйым салынады.
■ Түбі таза жəне құрғақ ас үй ыдысын пайдалану.
■ Үстелдің шыны бетін, мысалы, жиектері үшкір кір ыдыспен тырнауға болмайды.
■ Үстелдің ыстық шыны бетіне пластмасс заттарды қоюға болмайды.
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■ Үстелдің шыны бетінде тазартқыш құралдардың іздерін қалдыруға болмайды.
■ Үстелдің ыстық бетіне суық судың, мысалы, қол жуғыштан судың, шашырауына жол бермеңіз.

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плитаны пайдалану жəне күту ережелерінің бұзылуымен
пайда болған зақымдары, үстелдің шыны бетінің түсінің өзгеруі, кепілдікті қызмет
көрсетуге кірмейді.

10. ҰСЫНЫМДАР
10.1. ҮСТЕЛ ШІЛТЕРЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ыдыстың көлемі жəне шілтер жұмысының режимін жалын
жиектерінен шықпайтындай жəне бүйір жақ қабырғаларды «жаламағандай» етіп
таңдау қажет (6-сурет). Қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз — бұл тағам əзірлеу
уақытын едəуір қысқартады.

■ Сұйықтықты қайнаған күйге келтіріп, қақпақты алу немесе жылжыту қажет болмайтын, сондай минималды
режимді орнатыңыз. Түбі майысқан ыдысты пайдаланбауды ұсынамыз.

Оттықтың жұмыс режимі

6 сур.

11. ПАНЕЛIНЫҢ КҮТІМІ

!

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Электр бөлігі бар панелiлардың модельдері үшін, плитаны
жуу алдында, электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.

11.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:
■ Бумен тазалауды пайдалануға болмайды.
Тазалау үшін мыналарды пайдалануға болмайды:
■ Қажауыш материалдар (қатты ұсақ түйіршікті заттар).
■ Панелiның бетіне қайтымсыз зақымдай алатын, құмнан, содадан, қышқылдардан жəне басқа
агрессивті компонеттерден тұратын тазартқыш құралдар.
■ Қатты ысқыштар, кірленуді жоюға арналған металл жөкелері немесе пышақ жəне басқа қатты
заттар.
Тазалау үшін мыналарды ұсынамыз:
■ Микрофибрадан жасалған жұмсақ мата, жұмсақ майлықтар.
■ Құрамында жоғарыда аталған заттар жоқ, арнайы жуғыш құралдары, ыдыс-аяққа арналған сұйық
жуғыш заттар.
Пайдалы кеңестер:
■ Сіңіп кеткен жəне ескірген кірленген жерлерді алдын ала жібітіп, содан кейін құрғақ майлыкпен
сүрту қажет.
■ Майды біраз ғана арнайы жуғыш құралын қосып, жылы сумен жуып алуға болады.
■ Шілтерлерді тазалау немесе панелiның үстелін жуу үшін шілтерлерді алып тастауға болады.
■ Кірленген жəне су болған разрядтауыштар жұмыс істемеуі мүмкін. Үстел мен керамикалық
разрядтауыштарды тазалау кезінде ұқыпты болыңыз. Сынып қалған разрядтауыш жөндеуге
келмейді, оны ауыстыру керек.
■ Үстелді жəне басқару тұтқаларын тазалау кезінде ұқыпты болыңыз. Басқару тұтқалары
астындағы тесікке тазартқыш құралдар мен сұйықтықтың кіруіне жол берілмейді.
11.2. ЭМАЛЬ ЖАБЫНЫ БАР БӨЛШЕКТЕРДІ КҮТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:
■ Тазатқыш құралдарды пайдалану алдында шағын учаскелерде көзге көрінбейтін жердегі
жабынның төзімділігін тексеру қажет.
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■ Бөлшектерді тазалау кезінде құрал басқару тұтқаларының астына кіріп кетпеуін қадағалаңыз.
■ Шілтерлерді тазалау немесе плита үстелін жуу үшін шілтерлерді алып тастауға болады..

!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қорғаныш жабынның зақымдалуын болдырмау үшін Шілтер
қақпалары «нəзік» тазартқыш құралын қосып, ыстық сумен тазартылады. Қажағыш
құралдарды пайдалануға жол берілмейді.

12. ЕГЕР ОЙДАҒЫДАЙ БОЛМАСА...
Не болып жатыр
1 . Үстелдің шілтері жанбайды немесе нашар
жанады

2.
Шілтер
жалынның
үзілуімен күшпен жануда

Тұрақсыз жалын
3. Қауіпсіздік құрылғысы
іске қосылмайды

4.
Шүмектің
басқару
тұтқасы қарысып қалды
5.Электр жабдығы жұмыс
істемейді
6.
Электр тұтатқышы
жұмыс істемейді:
- ұшқын жоқ;
ұшқын
тұтатпайды

бар,

бірақ

Себебі
- шілтердің арналарына бөгде заттар (кір немесе ылғал) кірді;
- шілтер қиғаштықпен орнатылды;
- сопло бітеліп қалды;
- желідегі қысым өте төмен.
- шілтердің арналарына кір немесе ылғал
кірді;

- желідегі қысым өте жоғары.
- терможұптың шүмекке қосылатын орында
контакт жоқ;
- терможұптың ұшы жалынға теріс енгізілген;
- терможұп жарамсыз;
- электромагниттік клапан жарамсыз.
- шүмектің майлануы таусылды.

Қалай жоюға болады
- шілтерді тазалап, кептіру.
- шілтерді дұрыс орнату.
- * жіңішке сыммен немесе инемен соплоны тазалау.
- газбен жабдықтау қызметіне жүгіну.
- тұтқамен шілтердің тұрақтануына дейін газдың
жіберілуін азайту;
- шілтер қақпағындағы тесіктерді тазалау.
Қақпақты жəне шілтердің үстін орнына орнату
алдында құрғатып сүрту.
- газбен жабдықтау қызметіне жүгіну.
- *бекітпе сомындарды тартып қою;
- * терможұптың қалыпын орнатып қою;
- *терможұпты ауыстыру;
- *электромагниттік клапанды ауыстыру.
- *шүмекті майлау (шүмекті майлау 3 жылда 1
реттен кем емес).

- панелi электр жүейсіне қосылмаған;
- қуат көзі баусымының үзілуі.

-*панелiны қосу;
- *қуат көзінің баусымын ауыстыру.

- разрядтауыш қатты кірленген немесе
кұйылған;
- разрядтауышқа баратын сым бүлінген.
- желіде газдың қысымы өте жоғары;
- разрядтауыштың фарфор корпусы сыңған.

- разрядтауышты тазалау жəне кептіру;
- *сымды ауыстыру.
- газдың аздау жіберілу кезінде жағу;
- разрядтауышты ауыстыру.

* - жұмыстар сервис қызметімен орындалады.

13. ЖӨНДЕУ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҰСЫНЫМДАР
■ Панелiны табиғи газдан сұйылтылған газға жəне кері, бір қысымнан басқа қысымға ауыстыру газ жұмсалуының реттелетін ВМП бар шүмектер үшін, шілтерлер мен шағын жалын
бұрандыларының (ШЖБ) соплоларын ауыстырумен жүргізіледі жəне мамандандырылған
ұйымдардың қызметкерлерімен жүзеге асырылады. Панелiны құрастыру кезінде соплоларды орнатуды жəне оны жөндеуді 1-кестеге сəйкес жүргізу қажет.
13.1. Жөндеу, сондай-ақ газдың басқа типіне көшіру кезінде соплоның ауыстыруын жүргізу
(7 сур.)
Соплоларды ауыстыру үшін мыналар қажет:
1. Газды жеткізудің жалпы шүмегін жабу, плитаның барлық шүмектерін жабу;
2. Панелiда электр бөлігі бар болған кезде, панелiны
Үстел жанарғыларының бүріккісін ауыстыру
электр жүйесінен ажырату;
3. Үстелдің торын, қақ жарғыштары бар шілтердің
Жанарғы қақпағы
қақпақтарын алып тастау;
Жанарғы
4. Үстелде соплоларды тұқыр бастиегі S=7 кілт арқылы
айырғышы
ауыстыру, тартып қысу моменті 2…3 Н·м көп емес;
Сопло орнатылған соң оның түйісі сабын эмульсиясы
қоспасымен бітеулікке тексеріледі. Бұл ретте олар 1-кестеге
Бүріккі
сəйкес орнатылғандығын қадағалау қажет.
7 сур.
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13.2. Реттелетін ШЖБ күйге келтіру (8 сур.):
■ Панелiларды табиғи газдан сұйылтылған газдарға көшіру кезінде сопло ауыстырылған соң ЖШБны реттеу қажет. Газдың жұмсалуын реттеу шілтер жалынының тұрақты жануын қамтамсыз етуге
дейін, оны ауыстырусыз, ШЖБ-ны бұрау арқылы жүргізіледі, бұл ретте барлық басқа шілтелер
«үлкен жалын» қалпында жұмыс істеуі тиіс.
■ ШЖБ шүмектің штокында орналасқан шүмектер үшін реттеу штоктағы тесік арқылы жіңішке
бұрауышпен жүзеге асырылады (бұл ретте үстінгі панеліді алып тастамауға болады).
Шағын жалынның бұрандасын реттеу үшін мыналар қажет:
- үстелдің торларын алып тастау,
Шағын алау бұрамаларын (ШЖБ) ауыстыру
басқару тұтқалары, айналтұтқалар,
ШЖБ
қақ жарғыштар бар шілтерлердің
ШЖБ
қақпақтарын алып тастау, шілтелер
корпустарының бекітпе бұрандаларын
бұрап алу, үстінгі панеліді алып
тастау;
ШЖБ реттеу (бұл үшін үстінгі панеліді
орнатпай, шілтерлер мен шілтерлер
қақпаларын орнатыңыз); - құрастыру
8 сур.
кері тəртіпте жүргізіледі.

14. ТАСЫМАЛДАУ ЖƏНЕ САҚТАУ
■ Панелiларды онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сəйкес, бірақ биіктік бойынша он
қабаттан көп емес зауыттық орамада тасымалдау жəне сақтау қажет.
■ Көлік жəне қоймалар панелiларды атмосфералық жауын-шашыннан жəне механикалық
зақымдардан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
■ Панелi минус 50 °С-тан плюс 40 °С-қа дейінгі ауа температурасы, 75%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылық кезінде, ауада панелi материалдарына зиянды əсер ететін қышқылды жəне
басқа булар болмаған кезде, табиғи жарықтандыру бар бөлмелерде сақталуы тиіс.

15. КƏДЕГЕ ЖАРАТУ
■ Егер Сіз ескі плитаны ауыстырғыңыз келсе, оны мамандандырылған ұйымға тапсыру қажет.
■ Егер панелi күресінге жіберілетін болса, есіңізде болсын, балалардың қолдарына түсіп, ол жазатайым оқиғаның себебі болуы мүмкін. Оны барынша қауіпсіз етіп жасау жөнінде уайымдаңыз.
Қуат көзінің баусымын кесіп тастаңыз.

16. ЗАУЫТ РЕКВИЗИТТЕРІ
«ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ» АҚ ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛЫ
Ресей, 617762, Пермь өңірі, Чайковский қ., өнеркəсіптік ауданы «Сутузово»,
Пошталық мекен-жайы: Ресей, 617762, Пермь өңірі, Чайковский қ., Советская көш., 45, а/ж 402
Тел. сервис қызметі: (34241) 7-28-88, тегін жедел желі: 8-800-775-80-78
Е-mail: service@darina.su

17. ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТТАР ТІЗБЕСІ
МЕМСТ Р 50696-2006 Тамақ əзірлеуге арналған тұрмыстық газ аспаптары. Жалпы техникалық
талаптар жəне сынақ əдістері
МЕМСТ IEC 60335-1-2015 Тұрмыстық жəне ұқсас электр аспаптарының қауіпсіздігі. 1-бөлім.
Жалпы талаптар.
МЕМСТ IEC 60335-2-6-2010 Тұрмыстық жəне ұқсас электр аспаптарының қауіпсіздігі. 2.6-бөлім.
Стационарлық ас үй плиталарына конфоркалы панельдерге, духовка шкафтарына жəне ұқсас
аспаптарға қойылатын жеке талаптар.
МЕМСТ 30805.14.1-2013 Техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі. Тұрмыстық
аспаптар, электр құралдары жəне ұқсас құрылғылар. Радио-кедергілер индустриалдық. Нормалар
жəне өлшеулер əдістері.

19

Пайдалану бойынша нұсқаулық BGМ341 00 000 РЭ U

KZ

Модельдер сыныптамасы

KZ

Пісіру панелін жайлылық элементтерімен жабдықтау оның моделіне сəйкес келеді. Пісіру
панелінің конструкциясы үнемі жетілдіріледі, сондықтан дайындаушы осы нұсқаулыққа
өзгерістер енгізусіз конструкцияларды өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

BGC341 04

BGC341 05

BGC341 06

BGC341 07

BGC341 08

BGС341 11

BGС341 12

Үстелдің қуаты 1,0 кВт шілтерлері
Үстелдің қуаты 1,2 кВт шілтері
Үстелдің қуаты 1,6 кВт шілтері
Үстелдің қуаты 2,5...3,0 кВт шілтері
Үстелдің қуаты 2,1 кВт шілтері
Үстелдің қуаты 3,3 кВт шілтері
«Газ-бақылау» құрылғысы
Біріктірілген электр тұтатқышы

BGC341 03

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Панельдердің жайлылық элементтері

BGC341 02

№
р/с

BGC341 01

BGC341 панельдерінің модельдік қатары

1
1
1
1
-

1
1
1
1
+
-

1
1
1
1
+

1
1
1
1
+
+

1
2
1
-

1
2
1
+
-

1
2
1
+

1
2
1
+
+

1
2
1
+

1
2
1
+
+

BGM341 01

BGM341 02

BGM341 03

BGM341 04

BGM341 05

BGM341 06

BGM341 07

BGM341 08

BGM341 09
GМ309

BGM341 10

BGM341 11
GM311

BGM341 12

BGM341 панелідерінің модельдік қатары

1.

Үстелдің қуаты 1,0 кВт шілтерлері

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Үстелдің қуаты 2,0 кВт шілтері

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

3.

Үстелдің қуаты 1,6 кВт шілтері

1

1

1

1

2

2

2

2

-

2

-

-

4.

Үстелдің қуаты 2,5...3,0 кВт шілтері

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

5.

Үстелдің қуаты 3,3 кВт шілтері

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

6.

«Газ-бақылау» құрылғысы

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

7.

Біріктірілген электр тұтатқышы

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

№
р/с

Панелідердің жайлылық элементтері

Панельдер стилі:
Т – Шілтерлердің диагональді орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдында орналасқан;
1Т - Шілтерлердің диагональді орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдында орналасқан, шойын торлары бар;
2Т – Шілтерлердің диагональді орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдында орналасқан, əрбір шілтер үшін жеке
шойын торлары бар;
Т1 – Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару элементтері бүйірінен орналасқан;
1Т1 – Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару басқару элементтері бүйірінен орналасқан, шойын
торлары бар;
2Т1 – Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару элементтері бүйірінен орналасқан, əрбір шілтер үшін
жеке шойын торлары бар;
Т2 – Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдында орналасқан;
1Т2 – Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдында орналасқан, шойын торлары бар;
2Т2 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдында орналасқан, əрбір шілтер үшін
жеке шойын торлары бар;
1Т3 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар стиль, басқару элементтері алдыңғы оң жақта орналасқан, шойын
торлары бар;
Т16 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар «Country» стилі, басқару элементтері бүйірінен орналасқан;
1Т16 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар «Country» стилі, басқару элементтері бүйірінен орналасқан, шойын
торлары бар;
1Т17 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар «Retro» стилі, басқару элементтері бүйірінен орналасқан, шойын
торлары бар;
1Т18 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар «Provence» стилі, басқару элементтері бүйірінен орналасқан, шойын
торлары бар;
1Т38 - Шілтерлердің классикалық орналасуы бар «Provence» стилі, басқару элементтері алдыңғы оң жақта орналасқан,
шойын торлары бар.
PL - Оттықтың классикалық орналасуы бар стиль, алдыңғы оң жақта орналасқан басқару элементтері, жетілдірілген
дизайндағы шойын торлары бар.

Сіздің панеліңіздің орындалу нұсқасы кепілдік міндеттемелерді
«Қабылдау туралы куəлік» бөлімінде көрсетілген.

RU

Классификация моделей

Оснащение варочной панели элементами комфортности соответствует ее модели. Конструкция варочной панели постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель оставляет
за собой право изменения конструкции без внесения изменений в данное руководство.
BGC341 04

BGC341 05

BGC341 06

BGC341 07

BGC341 08

BGС341 11

BGС341 12

Горелки стола мощностью 1,0 кВт
Горелка стола мощностью 1,2 кВт
Горелка стола мощностью 1,6 кВт
Горелка стола мощностью 2,5...3,0 кВт
Горелка стола мощностью 2,1 кВт
Горелка стола мощностью 3,3 кВт
Устройство «газ-контроль»
Интегрированный электророзжиг

BGC341 03

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Элементы комфортности панелей

BGC341 02

№
п/п

BGC341 01

Модельный ряд панелей BGC341

1
1
1
1
-

1
1
1
1
+
-

1
1
1
1
+

1
1
1
1
+
+

1
2
1
-

1
2
1
+
-

1
2
1
+

1
2
1
+
+

1
2
1
+

1
2
1
+
+

BGM341 04

BGM341 05

BGM341 06

BGM341 07

BGM341 08

BGM341 09
GM309

BGM341 10

BGM341 11
GM311

BGM341 12

Горелки стола мощностью 1,0 кВт
Горелка стола мощностью 2,0 кВт
Горелка стола мощностью 1,6 кВт
Горелка стола мощностью 2,5...3,0 кВт
Горелка стола мощностью 3,3 кВт
Устройство «газ-контроль»
Интегрированный электророзжиг

BGM341 03

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Элементы комфортности панелей

BGM341 02

№
п/п

BGM341 01

Модельный ряд панелей BGM341

1
1
1
1
-

1
1
1
1
+
-

1
1
1
1
+

1
1
1
1
+
+

1
2
1
-

1
2
1
+
-

1
2
1
+

1
2
1
+
+

1
2
1
-

1
2
1
+
-

1
2
1
+

1
2
1
+
+

Стиль панелей:
Т - Стиль с диагональным расположением горелок, элементы управления расположены спереди;
1Т - Стиль с диагональным расположением горелок, элементы управления расположены спереди, с чугунными
решетками;
2Т - Стиль с диагональным расположением горелок, элементы управления расположены спереди, с индивидуальными чугунными решетками для каждой горелки;
Т1 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку;
1Т1 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку, с чугунными
решетками;
2Т1 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку, с индивидуальными чугунными решетками для каждой горелки;
Т2 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены спереди;
1Т2 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены спереди, с чугунными
решетками;
2Т2 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены спереди, с индивидуальными чугунными решетками для каждой горелки;
1Т3 - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены спереди справа, с
чугунными решетками;
Т16 - Стиль «Country» с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку;
1Т16 - Стиль «Country» с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку, с
чугунными решетками.
1Т17 - Стиль «Retro» с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку, с
чугунными решетками.
1Т18 - Стиль «Provence» с классическим расположением горелок, элементы управления расположены сбоку,
с чугунными решетками
1Т38 - Стиль «Provence» с классическим расположением горелок, элементы управления расположены спереди
справа, с чугунными решетками
PL - Стиль с классическим расположением горелок, элементы управления расположены спереди справа, с
чугунными решетками обновленного дизайна.

Вариант исполнения Вашей панели указан в гарантийных
обязательствах в разделе «Свидетельство о приёмке».
ред. 06/ 04. 22

