
INBYGGNADSHÄLLAR

60 cm

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING

SE



CE-DEKLARATION
– Denna gashäll är lämpad för matlagning och överensstämmer med EG-direktiv

89/109.
– Denna gashäll är designad för matlagning enbart. All annan användning är olämplig

och kan framkalla skada.
– Denna gashäll är designad, konstruerad och marknadsförd i enlighet med följande

CE-direktiv:

- Gasdirektivet 90/396/EG
- Lågspänningsdirektivet 73/23
- Eldirektivet EMC 89/336
- Bestämmelser i direktivet 93/68.
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Bäste kund!

Tack för att du valt en inbyggnadshäll från De Longhi.

Säkerhetsföreskrifter och rekommendationer som följer nedan är till för din
och andras säkerhet. De är också till för att ge dig en maximal nytta av din
nya produkt så att du kan 

använda alla funktioner på ett fullgott sätt.

Bevara denna instruktion på ett säkert ställe så att du eller andra senare
kan kontrollera att hällen används på ett optimalt sätt.

Denna inbyggnadshäll är endast avsedd för matlagning. All annan typ av
verksamhet på hällen är olämplig och kan framkalla fara. Tillverkaren
avsäger sig allt ansvar och alla garantier om hällen används på ett olämpligt
eller felaktigt sätt.

SE

VIKTIG INFORMATION FÖR EN KORREKT SKROTNING AV PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPADIREKTIV 2002/96/EG.
Vid slutet av produktens livslängd, får den inte slängasrt som tätortsav-
fall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscen-
traler eller till en återförsäljare som ger denna service.
När en hushållsmaskin skrotas på ett korrekt sätt undviks möjliga nega-
tiva konsekvenser för miljö och hälsa. En korrekt skrotning medger
också att material kan återvinnas vilket kan spara både betydande
energi och råmaterial.
Som påminnelse om att hushållsmaskiner skall hanteras på ett korrekt
sätt har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.
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TIPS FÖR ANVÄNDAREN

✓ Under och efter användning av gashällen blir många delar heta. Undvik beröring
av dessa delar.

✓ Håll barn under uppsikt när gashällen används.

✓ Efter användning skall hällens alla vred ställas i läge ● (stängas) och huvudventi-
len stängas.

✓ När hällen inte används rekommenderar vi att huvudavstängningen är stängd.

✓ Den återkommande smörjningen av hällens gasventilen skall göras enbart av
auktoriserad installatör eller serviceman. Uppstår problem vid hanteringen av
gasvreden kontakta service omgående.

VIKTIGA ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
✓ När apparaten packats upp skall den genast kontrolleras för  eventuella trans-

portskador. Om du är osäker kontakta din återförsäljare.

✓ Packningsmaterial såsom plastpåsar, cellplast, spik e dyl får inte kvarlämnas när
barn finns i närheten då detta kan orsaka  skada.

✓ Packningsmaterialet är återvinningsbart och är märkt med symbolen . 

✓ Ändra inte apparatens tekniska utförande då detta kan medföra   fara.

✓ Apparaten är avsedd för hushåll och inte för professionellt bruk. 

✓ Tillverkaren avsäger sig allt ansvar och alla garantier om hällen används på ett
olämpligt eller felaktigt sätt.

✓ När apparaten har tjänat ut och skall slängas eller ersättas med en annan skall
apparaten lämnas till skrotning eller på annat sätt tas om hand på ett miljövän-
ligt sätt. 

✓ Apparaten skall installeras enligt denna instruktion och alla gas- och elanslut-
ningar göras av auktoriserad installatör i enlighet med gällande bestämmelser
och förordningar.

VIKTIGA FÖRESKRIFTER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV
ELEKTRISKT ANSLUTNA APPARATER

All användning av elektriskt anslutna apparater gör det nödvändigt att följa vissa funda-
mentala regler:

– Ta aldrig på apparaten med fuktiga eller blöta  händer eller fötter.
– Använd inte apparaten barfota.
– Låt inte barn eller handikappade personer använda apparaten utan övervakning.
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Fig. 1.1

Brännartyper (fig. 1.1)

1. Norm.bränn. (SR) 1,75 kW 
2. Stekbränn. (R) 3,00 kW 
3. Wok-bränn. (TRC) 3,30 kW 

Apparatklass 3 Frontpanel med vred (fig. 1.1)

4. Vred för steklåga (R)
5. Vred för normallåga (SR) 
6. Vred för wok-låga (TR) 
10. Eltändningsknapp. På svenska

hällmodeller finns denna knapp
normalt inte då  eltändningen på de
flesta modeller är inkorporerad i
vredet.

Viktigt

✓ Alla svenska hällmodeller är försedda
med en s.k. tändsäkring (T i fig. 3.1)
som automatiskt stänger
gastillförseln om lågan oavsiktligt
skulle slockna. Brännarens
tändelektrod är märkt S i fig. 3.1.

1 - INBYGGNADSHÄLL 

INBYGGNADSHÄLL 3 GAS 
MED WOK-BRÄNNARE
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Fig. 1.2 10

Apparatklass 3

Brännartyper (fig. 1.2)

1. Kokbränn. (A) 1,00 kW
2. Norm.bränn. (SR) vänster 1,75 kW
3. Norm.bränn. (SR) höger 1,75 kW
4. Wok-bränn. (TRC) 3,30 kW

Frontpanel med vred (fig. 1.2)

5. Vred för wok-låga 1 (TR)
6. Vred för norm.låga (SR) vänster 
7. Vred för norm.låga (SR) höger 
8. Vred för koklåga (A)

10. Eltändningsknapp. På svenska
hällmodeller finns denna knapp
normalt inte då eltändningen på de
flesta modeller är inkorporerad i
vredet.

Viktigt

✓ Alla svenska hällmodeller är försedda
med en s.k. tändsäkring (T i fig. 3.1)
som automatiskt stänger
gastillförseln om lågan oavsiktligt
skulle slockna. Brännarens
tändelektrod är märkt S i fig. 3.1.

INBYGGNADSHÄLL 4GAS
MED WOK-BRÄNNARE
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Brännartyper (fig. 1.3)

1. Kokbränn. (A) 1,00 kW
2. Norm.bränn. (SR) vänster 1,75 kW
3. Norm.bränn. (SR) höger 1,75 kW
4. Stekbränn. (R)    3,00 kW

Apparatklass 3 Frontpanel med vred (fig. 1.3)

5. Vred för steklåga (R)
6. Vred för norm.låga (SR) vänster
7. Vred för norm.låga (SR) höger
8. Vred för koklåga (A)
10. Eltändningsknapp. På svenska

hällmodeller finns denna knapp
normalt inte då eltändningen på de
flesta modeller är inkorporerad i
vredet.

Viktigt

✓ Alla svenska hällmodeller är försedda
med en s.k. tändsäkring (T i fig. 3.1)
som automatiskt stänger
gastillförseln om lågan oavsiktligt
skulle slockna. Brännarens
tändelektrod är märkt S i fig. 3.1.

INBYGGNADSHÄLL 4 GAS
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Denna inbyggnadshäll är försedd med över-
hettningsskydd typ ”Y”. Hällen kan därför
monteras min. 100 mm från sidovägg som är
högre än hällen.

Brännartyper (fig. 1.4)

1. Kokbränn. (A) 1,00 kW
2. Norm.bränn. (SR) 1,75 kW
3. Stekbränn. (R) 3,00 kW
4. Elplatta dia. 145 mm 

normalplatta 1000 W alt.
snabbplatta 1500 W  

Frontpanel med vred (fig. 1.4)
5. Vred för elplatta 4
6. Vred för stekbränn. (R) 
7. Vred för norm.bränn. (SR)
8. Vred för kokbränn. (A)
9. Lampa för elplatta

10. Eltändningsknapp. På svenska
hällmodeller finns denna knapp
normalt inte då eltändningen på de
flesta modeller är inkorporerad i
vredet.). 

Viktigt

✓ Alla svenska hällmodeller är försedda
med en s.k. tändsäkring (T i fig. 3.1)
som automatiskt stänger
gastillförseln om lågan oavsiktligt
skulle slockna. Brännarens
tändelektrod är märkt S i fig. 3.1.

INBYGGNADSHÄLL 3 GAS
SAMT ELPLATTA
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Fig. 2.1

Fig. 2.2

2 - ANVÄNDNING AV INBYGGNADSHÄLL

Gasflödet till brännarna regleras av
respektive vred (fig. 2.1).

Vrid vredet så att märket på vredet
pekar mot symbolen på hällen enligt
nedan:

✓ Fylld punkt   ● = closed valve

✓ Symbol = full låga

✓ Symbol = sparlåga

GASBRÄNNARE

✓ För att tända en gaslåga (utan eltänd-
ning) skall en öppen låga (ex.
tändsticka) hållas intill brännarens
överdel samtidigt som vredet trycks
in och vrids motsols till symbolen för
full låga.

✓ För att minska gasflödet vrid vredet
vidare motsols till symbolen för spar-
låga.

✓ Vid full låga erhålls den högsta effek-
ten och snabbaste kokning av ex.
vatten medan vid sparlåga erhålls
den minsta effekten för ex. långsam
matlagning eller kokning.

✓ Andra energilägen erhålls i lägen mel-
lan full låga och sparlåga. Använd
aldrig lägen mellan full låga och
stängd ventil.
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SPECIELL WOK-RING 
Fig. 2.3a och 2.3b)  

Denna speciella wok-ring är ett tillbehör
(ingår ej i leveransen av häll) och skall
placeras över gjutjärnsgallret för wok-
lågan.

OBSERVERA:
✓ Att använda wokpanna utan denna

wok-ring kan skada gasbrännaren.

✓ Använd inte wok-brännaren för vanli-
ga plana stekpannor.

ELTÄNDNING AV GASLÅGOR UTAN 
TÄNDSÄKRING

Dessa modeller säljs ej i Sverige.

ELTÄNDNING AV GASLÅGOR MED
TÄNDSÄKRING
För att tända gasbrännaren måste du:

1. Vrid vredet motsols till max.läge och
tryck in och håll vredet intryckt. På
modeller med eltändningen inkorpo-
rerad i vredet tänds nu lågan. Finns
ingen elanslutning till hällen måste
lågan tändas med tändstickor e dyl.

2. För modeller med eltändningsknapp
trycks denna in.

3. Vänta 5 - 10 sekunder efter det
lågan tänds innan vredet släpps ut.

4. Ställ in vredet på önskad effekt.

Skulle lågan oavsiktligt slockna stängs
gasen automatiskt av.

För att åter tända lågan vreds vredet
först till avstängt läge och därefter upp-
repas ● tändningsproceduren ovan.

FEL

Fig. 2.4a

Fig. 2.4b

RÄTT
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Fig. 2.4

GALLERSTJÄRNA FÖR SMÅ KOKKÄRL
(fig. 2.4).

Gallerstjärnan är ett tillbehör och skall
användas i första hand på koklågan när
kokkärlet är så litet att det kan inte kan
stå säkert på standardgallret.

VAL AV BRÄNNARE (fig. 2.5)

Symbolerna på frontpanelen vid vreden
visar vilket vred som hör till respektive
brännare.
Valet av brännare styrs av storleken på
det kokkärl som skall användas. Det är
viktigt att kärlets diameter är optimalt
anpassad till brännarens storlek för att
så effektivt som möjligt utnyttja bränna-
rens effekt. 
Ett mindre kokkärl på en stor brännare
medför inte nödvändigtvis att ex. vattnet
kokar snabbare.

REKOMMENDERADE KOKKÄRSSTORLEKAR 
FÖR RESPEKTIVE BRÄNNARE

Kokkärlets diameter i cm:

Bränn.          Min.      Max

Koklåga 6 14

Normallåga 16 20

Steklåga 20 24

Woklåga 24 28

Max. diameter för wokpannor är 36 cm. 

OBSERVERA!
Hällen blir het vid användning.
Håll barn på avstånd!

Fig. 2.5
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Fig. 2.7

NORMALPLATTA EL
För att starta elplattan vrid vredet (fig.
2.6 och 2.7) till önskat läge. Numren 1 -
6 eller 1 - 12 indikerad önskad effekt (fig.
2.9).

ANVÄNDNING AV HÄLLENS
ELEKTRISKA GJUTJÄRNSPLATTOR

SNABBPLATTA EL (röd punkt) 
Den elektriska snabbplattan har vredbe-
teckningar lika normalplattan (1 - 6 eller
1 - 12).
Snabbplattan har dock en inbyggd ter-
mostatavstängning som möjliggör:
✓ Att koktemperaturen nås snabbare.
✓ En effektivare användning av plana

kokkärl.
✓ Att den använda effekten begänsas

om kokkärlet inte är optimalt
anpassat.

Laga aldrig mat direkt på elplattan.
Använd alltid ett lämpligt kokkärl
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Fig. 2.8

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV 
ELPLATTA (fig. 2.8)

När kokkärlet uppnått önskad tempera-
tur vred ned vredet till lägre effekt. Glöm
inte att elplattan avger värme ca 5 minu-
ter efter det den stängts av.
När elplattan används skall du:

✓ Undvika att ha plattan på utan kokkärl
på plattan.

✓ Undvika att ha vatten på plattan
medans plattan fortfarande är het.

✓ Endast använda kokkärl med helt
plana bottnar.

✓ Låta maten i kokkärlet täcka så stor
yta av bottnen som möjligt.

✓ Använda lock på kokkärlet så ofta
som möjligt för att spara energi.

En signallampa finns på hällens frontpa-
nel vid vreden och som lyser när en elp-
latta är i drift.

OBSERVERA!
Hällen blir het vid användning.
Håll barn på avstånd!
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Fig. 2.9

= Värmning

= Kokning

= Stekning

ANVÄNDNING AV ELPLATTA

Typ av matlagning

Avstängd

Smältning sv smör eller cho-
klad mm.

För värmehållning eller kok-
ning av små kvantiteter vat-
ten.

För kokning av större
mängder vatten eller för
såser.

Långsam kokning av 
av spagetti etc.

För stekning och kokning
utan lock.       

För fin stekyta eller kokning
av stora vatten mängder.

Hård stekning mm. 

0 0

Vred-
läge

1
2

1
2

3
4
5
6

2
2
3
4

3
4

6
7

4 7
8

4
5

8
9
10

6 11
12
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ALLMÄNNA RÅD
✓ Innan hällen skall rengöras säkerställs

att den är avstängd.
Vi rekommenderar att rengöra en kall
häll vilket är speciellt viktigt för emal-
jerade delar.

✓ Alla emaljerade delar skall rengöras
med ljummet såpvatten eller annat ej
slipande medel och därefter torkas
med en mjuk trasa e dyl. 

✓ Lämna inte alkaliska eller syrabe-
mängda substanser kvar på emaljera-
de ytor.

EMALJERADE DELAR 
✓ Alla emaljerade delar skall rengöras

med såpvatten eller andra, ej
slipande, medel.

DELAR AV ROSTFRITT STÅL
✓ Dessa skall rengöras med i handeln

lämpliga medel (ej slipande) och tor-
kas noggrant.

✓ Torka gärna med sämskskinn. 
✓ Observera: Regelbunden använd-

ning av hällen kan orsaka missfärg-
ning runt gasbrännarna beroende
på höga flamtemperaturer.

VRED
✓ Vreden kan lätt dras av för rengöring

men undvik att skada packningen.

RENGÖRING AV ELPLATTOR   
✓ Rengör medan plattan fortfarande är

ljummen.
✓ Använd mjuk trasa fuktad med vatten

och lite salt.Torka med trasa och lite
olja.

3 - RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

BRÄNNARE OCH HÄLLGALLER
✓ Dessa delar kan tas bortoch rengöras

på lämpligt sätt.
✓ Efter rengöring måste alla delar tor-

kas och återplaceras på ett korrekt
sätt (fig. 15).

✓ Elelektroder på hällar med elektrisk
tändning måste hållas rena för att
gnista skall förekomma.

✓ Observera: Använd inte eltändning
när brännardelar ej återmonterats

GASVENTILER
✓ Periodisk smörjning av gasventiler

skall utföras av auktoriserad person.
✓ Kalla på service om gasventilen slutar

att fungera.

HÄLL MED GLASLOCK 
✓ Stäng inte glaslocket om plattor eller

brännare fortfarande är varma eller
om underliggande ugn fortfarande är i
drift.

✓ Ställ inte varma kokkärl e dyl på
glaslocket.



15

KORREKT ÅTERPLACERING AV
BRÄNNARE
Det är viktigt att återplacera brännar-
kropp F och brännarlock C på ett kor-
rekt sätt (fig. 3.1). Om placering är fel
kan fara uppstå.

Kontrollera att brännarelektroden S (fig.
3.1) är ren så att gnista inte förhindras.

Kontrollera att tändsäkringen S (fig. 3.1)
är ren så att den fungerar. Både tände-
lektroden och tändsäkringen måste ren-
göras med försiktighet.

WOK-BRÄNNARE
Wok-brännaren måste återplaceras på
ett korrekt sätt (fig. 3.2).

Rätt monterad wok-brännarkropp kan
inte snurras (fig. 3.3).

Montera sedan brännarringen B och
brännarlocket A (fig. 3.3).

Fig. 3.1

S

F

C

T

Fig. 3.2

Fig. 3.3

A B
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VIKTIGT

✓ Inbyggnadshällen skall alltid installeras av kvalificerad och auktoriserad installatör.
Om så inte är fallet bortfaller alla garantiåtaganden.

✓ Hällen skall installeras enligt denna instruktion och helt enligt gällande regler och
bestämmelser.

✓ Stäg alltid av gasanslutningen innan service eller underhåll utförs.

✓ Kom ihåg att alltid koppla från all el innan all service eller underhåll utförs.

✓ Hällen skall alltid monteras i värmebeständigt material.

✓ Alla hällar är designade för att fällas in i standard 600 mm djupa bänkar.

✓ Angränsande ytor får inte vara högre än hällen och skall kunna utsättas för
en temperatur av 75 gr. C över rumstemperatur.

✓ Installera inte hällen i närheten av brännbart material.  

INSTALLATIONS-
ANVISNING
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INBYGGNADSHÄLL 4 GAS ELLER 3 GAS + ELPLATTA

Vid installation av en inbyggnadshäll typ 4 GAS eller 3 GAS + ELPLATTA måste ett hål
med mått enligt fig. 4.1 göras i bänken och följande iaktagas:

✓ Mellan hällens botten och underliggande skåpdel e dyl måste det finnas ett fritt utrym-
me om min. 30 mm.

✓ Hällen måste placeras min. 100 mm från eventuella sidoväggar (fig. 4.1).

✓ Det skall finns min. 35 mm fritt till bakvägg.

✓ Det skall finnas min. 650 mm fritt från hällen och upp till skåp eller frånluftsfläkt e dyl
(fig. 4.2).

✓ Om hällen inte installeras över en inbyggnadsugn skall värmeisolering placeras mellan
häll och underliggande skåpdel.

✓ Om hällen installeras över en inbyggnadsugn måste det finnas ett fritt utrymme om
min 30 mm mellan apparaterna. Är inbyggnadsugnen av gastyp skall de båda appara-
terna förses med separata gasanslutningar med egen regulator och egen avstäng-
ningsventil i enlighet med gällande bestämmelser.

4 - INSTALLATION
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INBYGGNADSHÄLL TYP 3GAS OCH 4 GAS MED WOK-BRÄNNARE

Vid installation av en inbyggnadshäll typ 3 GAS eller 4 GAS + WOK-BRÄNNARE måste
ett hål  med mått enligt fig. 4.1 göras i bänken och följande iaktagas:

✓ Mellan hällens botten och underliggande skåpdel e dyl måste det finnas ett fritt utrym-
me om min. 30 mm.

✓ Hällen måste placeras min. 100 mm från eventuella sidoväggar (fig. 4.1).

✓ Det skall finns min. 35 mm fritt till bakvägg.

✓ Det skall finnas min. 650 mm fritt från hällen och upp till skåp eller frånluftsfläkt e dyl
(fig. 4.2).

✓ Det är viktigt att placera en hylla e dyl mellan hällens undersida och övriga skåpdelar
undertill.

Fig. 4.2

65
0 

m
m
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INSTALLATION AV INBYGGNADSHÄLL
I SKÅPDEL MED DÖRR (fig. 4.3)

(Gashäll eller gas/elhäll) 

Installation skall göras så att gaslågor
med sparlåga förhindras att slockna när
skåpdörr stängs. 
Det är därför att rekommendera att det
görs en öppning on 30 mm mellan bänk
och skåpdel (fig. 4.3).

FASTSÄTTNING AV
INBYGGNADSHÄLL (fig. 4.4)

✓ Fördela packningsmaterialet C runt
bänkhålet så att överlappning sker vid
hörnen.

✓ Placera hällen i bänkhålet på ett kor-
rekt sätt.

✓ Justera fästplattorna A och skruva åt
fästskruvarna B.

✓ Ta försiktigt bort utstickande pack-
ningsmaterial med en vass kniv e dyl.

MONTAGE AV FÄSTPLATTOR (fig. 4.4)

✓ Varje inbyggnadshäll levereras med en
installationssats bestående av fästp-
lattor och fästskruvar för fastsättning i
köksbänkar 20 - 40 mm tjocka.

✓ Vänd hällen upp och ned och fäst
plattan A till lämpligt hål i hällbottnen
utan att skruva in skruven B helt och
hållet.

✓ Kontrollera att fästplattorna är monte-
rade enligt fig. 4.4.

20
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Fig. 4.4
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FRÅNLUFTSHUV ETC (fig. 4.5 - 4.6)

Vi rekommenderar att en frånluftshuv
installeras över inbyggnadshällen med en
fri höjd av min 650 mm Detta mått gäller
även för fläkthuv med aktivt kol som
enbart renar stekos i filtret. 

UTSUG AV AVGASER
(gas- och gas-/elhällar)

Rummet där inbyggnadshällen är instal-
lerad måste vara försett med en frånluft-
söppning enligt gällande bestämmelser
för avledande av avgaser etc.

Vid gas- eller gas-/elhällar måste tillses
att tillräcklig mängd förbränningsluft kan
tillföras köket antingen via annat ventile-
rat rum eller direkt utifrån in i köket. 
Om osäkerhet finns  kontakta din skor-
stensfejarmästare.  Alla installationer måste göras i enlig-

het med gällande bestämmelser.
Vid intensiv och långvarig användning
av gashäll rekommenderar vi att
öppna ett fönster för att förbättra
köksventilationen. 

H
 m

in
 6

50
 m

m

LuftöppningLuftöppning

Fig. 4.5 Fig. 4.6

Köksfläkt för
utsläpp av 
förbränningsrök

Elektrisk frånluftfläkt
för förbränningsrök
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GASANSLUTNING
All gasanslutning till stadgas eller naturgas
måste utföras av auktoriserad installatör i
enlighet med gällande bestämmelser.
Mellan det fasta rörnätet och gashällen
kan med fördel installeras en godkänd
flexibel stålslang för att underlätta monta-
get.
Före varje gasapparat måste en godkänd
gastrycksregulator samt separat avstäng-
ningsventil installeras.

5 - GASENHET

GASTYPER
Gas som kan användas till våra inbygg-
nadshällar kan indelas i tre olika kvalite-
ter:

✓ Gasol 30 mbar         G 30/G31

✓ Naturgas 20 mbar    G 20

✓ Stadsgas 8 mbar     G 110

Inbyggnadshällar för gas levereras
inställda för önskad gas vilken fram-
går av märkning på typskylt på häl-
lens bottenplatta.

Cat: III 1a 2H 3B/PSE

Väggarna intill spisen ska vara tillver-
kade av värmebeständigt material.

Kontrollera före installationen att
apparatens inställningar är kompa-
tibla med förhållandena i det lokala
gasnätet (gastyp och -tryck).
Apparatens inställningar anges på
märkplåten eller etiketten.

Anslutning till fast gasledning:

Delarna (fig. 5.1a - 5.1b) består av:
✓ 1 st mutter “A” 
✓ 1 st vinkel “C”
✓ 1 st packning “F”
✓ 1 st koniskt gängad rördel “G” 

Fig. 5.1a

FC A

R 15 
konisk gga

1/2" G
conical

FC A

G

F

Modeller med koniskt gängad vinkel.

Modeller med cylindriskt gängad vin-
kel och med koniskt gängad rördel.

Fig. 5.1b

R 15 rak gga

R 15 
konisk gga
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Anslutning till fast gasnät skall utföras av
auktoriserad installatör enligt gällande
bestämmelser.

VIKTIGT

Modeller med cylindriskt gängad vinkel
(fig. 5.1b):

Innan anslutning till det fasta gasnätet
görs monteras den koniskt gängade rör-
delen ”G” med mellanliggande packning
”F” (båda levereras med hällen) på den
gängade vinkeln ”C”.

Anslutningen till gasnätet kan nu göras i
önskat läge om först muttern ”A” lösgörs
något (fig. 5.2).

VIKTIGT:

✓ Vrid inte vinkeln ”C” förrän muttern
”A” lossats.

✓ Packningen ”F” säkerställer att
anslutningen blir tät. Byt denna
packning vid minsta tecken på ske-
vhet eller annan skada.

✓ All anslutning till fast rörnät måste
utföras så att inga spänningar
överförs till hällen.

✓ Används flexibla godkända gass-
langar säkerställ att dessa inte är
skadade eller kommer i kontakt
med rörliga delar.

✓ Direkt anslutning till hällen med
mjuka kopparrör rekommenderas
inte.

✓ Efter anslutning til l  gasnätet
utförts skall alla kopplingar och
anslutningspunkter noga täthets-
kontrolleras med hjälp av såpvatten
e dyl. Öppen låga får inte använ-
das.  

Fig. 5.2
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Fig. 5.3
J

Fig. 5.4

J

ATT GÖRA VID DYSBYTE
✓ Demontera hällgaller, alla lösa brän-

nardelar samt vreden

✓ Med lämplig nyckel eller skruvmejsel
demonteras alla befintliga dyser J (fig.
5.3 - 5.4).

Brännarna är konstruerade så att
någon ny inställning av primärluft ej är
nödvändig.

UTBYTE AV BRÄNNARDYSER
Varje inbyggnadshäll för gas levereras
med dyser för alla nämnda gastyper.
Välj dystyp efter den nya gas som skall
användas i enlighet med tabell nedan.
Dysdiameter i hundradels millimeter är
märkt på varje dys.

KONVERTERING TILL ANDRA GASER
För att anpassa gashäll till annan gas än
den angiven på märkskylten måste föl-
jande göras:

1. Byt dyser på alla gasbrännare till den
nya gasen

2. Ställ in brännarnas sparlågor.

Brännarna är konstruerade så att ny
inställning av primärluft ej är nödvän-
dig.

All konvertering till eller från naturgas
och/eller stadsgas  måste utföras av
auktoriserd installatör.
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SE

NÖDVÄNDIG VENTILATION FÖR GASFÖRBRÄNNING = (2 m3/tim x kW)

BRÄNNARE Nödvändig ventilation [m3/tim]
Extra brännare (A) 2,00
Normalbrännare (SR) 3,50
Snabbrännare (R) 6,00
Trippelbrännare (TR) 6,60

Extra brännare (A) 1,00 0,30 50 72 (X) 145 (1) 

Normalbrännare (SR) 1,75 0,45 65 97 (Z) 190 (2)

Snabbrännare (R) 3,00 0,75 85 115 (Y) 300 (3)

Trippelbrännare (TR) 3,30 1,50 91 124 (Y) 320 (6)

G20
20 mbar

G30/G31
30/30 mbar

G110
8 mbar

BRÄNNARE
Märkeffekt

[HS-kW]

Reducerad
effekt 

[HS-kW]
Munstyckets

diameter 
[1/100 mm]

Munstyckets
diameter 

[1/100 mm]

Munstyckets
diameter 

[1/100 mm]

Cat: III 1a 2H 3B/P

TABELL FÖR VAL AV MUNSTYCKEN
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SMÖRJNING AV GASVENTILER
– Om någon av gasventilerna börjar kärva måste auktoriserad serviceman tillkallas.

Ventilen måste då demonteras, rengöras med bensin och smörjas med
värmebeständigt fett.

INSTÄLLNING AV SPARLÅGOR
När en gashäll konverteras från en gas
till en annan måste också sparlågorna
injusteras. 
Dessa bör vara ca 4 mm långa och fort-
sätta att brinna även om vredet snabbt
ändras från max till minläge.
Ijusteringen skall göras med brännarna
tända enligt följande:
– Vred vredet till min.position.
– Ta bort vredet.

Gasventiler med injusteringsskruv i
centrum av ventilspindeln (fig. 5.5):
✓ Använd en skruvmejsel max. 3 mm

bred och skruva justeringsskruven till
dess rätt sparlåga erhålls.

Gasventiler med injusteringsskruv på
själva ventilkroppen (fig. 5.6):
✓ Skruva med en skruvmejsel skruven A

så att rätt sparlåga erhålls.
- På hällmodeller med eltändning inkor-

porerad i vredet nås skruven A genom
ett hål i mikroswitchen.

Vid konvertering till gasol skall skru-
ven A skruvas i botten.

Fig. 5.5

Fig. 5.6

A
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OBSERVERA: All elektrisk inkopp-
ling måste utföras av kompetent
personal och i enlighet med denna
instruktion. Felaktig installation kan
orsaka skada på människor, djur
eller fast egendom för vilket tillver-
karen frånsäger sig allt ansvar.

DETALJER
✓ Fast anslutning ti l l  elnätet måste

utföras av auktoriserad personal i
enlighet med alla gällande normer och
bestämmelser och enligt nedanståen-
de instruktioner.

✓ Föra all installation kontrolleras att rätt
spänningen på nätet överensstämmer
med märkningen på hällens typskylt.
Kontrollera sedan att elnätet och säk-
ringen på ledningen till hällen klarar
den på typskylten angivna effekten.

✓ All elanslutning måste vara jordad i
enlighet med alla bestämmelser.

✓ Färgen på hällens elkablar kanske inte
stämmer med svensk standard.
Elektrisk hankontakt skall anslutas
enligt följande:
1. Anslut den gul/gröna kabeln till ter-

minalen märkt E eller jordsymbol.
2. Anslut den blå kabeln till terminalen

märkt N.
3. Anslut den bruna kabeln till termina-

len märkt L.
✓ Om möjligt skall elhäll fast anslutas

direkt t i l l  elnätet via en huvud-
strömbrytare med minst 3 mm mellan
polerna.

✓ Elkablar får inte komma i kontakt med
heta ytor eller finnas i utrymmen med
temperaturer överstigande 75 gr. C.

✓ När hällen installerats måste elkontak-
ter lätt kunna nås.

Om elhällens glasyta har spruckit
koppla genast ifrån all el och tillkalla
service.

God jordanslutning är mycket vik-
tig. Tillverkaren frånsäger sig allt
ansvar om så inte är fallet. 

6 - ELEKTRISK INKOPPLING

ANSLUTNING AV ELHÄLL

VARNING: DENNA APPARAT MÅSTE ANSLU-
TAS TILL JORD

Hällen måste installeras av auktoriserad
elektriker i enlighet med gällande
bestämmelser.
Ifall en fast installation bedöms nödvän-
dig behövs en strömbrytare installeras
med ett minimiavstånd på 3 mm melan
kontakterna, dimensionerad för att klara
hela belastningen, i enlighet med gällan-
de bestämmelser (dengul/gröna jordade
kabeln får inte blockeras av strömbryta-
ren. 
Kontakten eller strömbrytaren måste
enkelt kunna nås.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar i hän-
delse av att ovanstående instruktioner
inte har iakttagits.
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230 V

L1 N(L2)PE

Fig. 6.1

Elkabelanslutningsareor
Typ “HO5V2V2-F”
Skall tåla temperaturer upp till 90°C

✓ Inbyggnadshäll 3 GAS and 4 GAS
230 VAC  50 Hz 3 x 0,75 mm2

✓ Inbyggnadshäll 3 GAS + 1 ELECTRIC
230 VAC  50 Hz 3 x 1 mm2

✓ Elkablar skall anslutas till elterminalen
enligt fig. 6.1.
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