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Turvallisuusohjeet

Näiden ohjeiden tarkoitus on taata sinun ja muiden ihmisten turvallisuus. Lue ne 
huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttämistä. Pidä käyttöohje saatavilla 
myöhempää käyttöä varten. Jos laite myydään tai siirretään, varmista, että käyttöohje 
siirtyy uudelle käyttäjälle.

Asennus

• Laitteen asentamisessa ja virtalähteeseen kytkemisessä tulee käyttää AMMATTI
TAITOISTA ASENTAJAA. Varmista, ettei laitetta ole kytketty sähköverkkoon 
asennuksen aikana.

• Laitteen ominaisuuksia ei saa turvallisuussyistä muuttaa.
• Pakkauksen purkamisen jälkeen tarkista, ettei laite ole vaurioitunut ja että vir

tajohto on varmasti ehjä. Muussa tapauksessa ota yhteys jälleenmyyjään ennen 
laitteen käyttämistä.

• Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuusohjeiden laiminlyö
misestä.

• Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä. Huono ilman
vaihto johtaa hapenpuutteeseen.

• Varmista, että käytössä oleva kaasutyyppi vastaa laitteen liitosputken vieressä 
olevan tarran tietoja.

• Kaasukäyttöiset keittolaitteet tuottavat lämpöä ja kosteutta tilaan, missä niitä 
käytetään. Varmista, että tilassa on hyvä ilmanvaihto pitämällä ilmanottoaukot 
auki ja hyvässä kunnossa tai asentamalla huoneeseen erillinen liesituuletin.

• Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja suurella teholla, ilmanvaihtoa tulee lisätä esi
merkiksi avaamalla ikkuna tai lisäämällä liesituulettimen tehoa.

Käytön aikana

• Tuote on tarkoitettu ruuanvalmistukseen kotitalouskäytössä. Sitä ei ole suunni
teltu ammattikäyttöön. Tuotetta ei tule käyttää muihin tarkoituksiin.

• Laitteen käyttämisen jälkeen varmista, että kaikki säätimet ovat ”KIINNI” tai ”OFF” 
asennossa.

• Jos laitteen lähellä on pistorasia, katso, että rasiaan kytketyt johdot eivät pääse 
koskemaan laitteen kuumia osia.
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Lapset ja turvallisuus

• Laite on tarkoitettu ainoastaan aikuisten käyttöön. Varmista, etteivät lapset koske 
säätimiin tai leiki laitteella.

• Laitteen ulkoiset osat kuumenevat käytön aikana ja pysyvät kuumina jonkin aikaa 
vielä senkin jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä. Pidä lapset pois laitteen 
lähettyviltä, kunnes se on jäähtynyt.

Hoito ja puhdistus

• Pidä laite puhtaana. Liedelle ylikiehuneet roiskeet aiheuttavat tulipalovaaran.

Huolto ja varaosat

• Vian ilmetessä: Älä yritä korjata laitetta itse. Muiden kuin ammattilaisten suoritta
mat korjaukset voivat johtaa vahinkoihin ja onnettomuuksiin. Ennen huoltotoimia 
katso ohjeet tästä käyttöohjeesta. Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa, ota yhteyttä 
lähimpään huoltoliikkeeseen. Laitteen huoltamisessa tulee käyttää valtuutettua 
huoltoliikettä. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.

Ympäristönsuojelu

• Kaikki käytetyt materiaalit ovat ympäristön kannalta kestäviä ja kierrätettäviä. 
Suojele luontoa toimittamalla laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Käytöstä poistetut laitteet

• Käytöstä poistetut tai käyttökelvottomat laitteet eivät ole jätettä. Kierrättämällä 
laitteesta voidaan ottaa talteen paljon jatkokäyttöön soveltuvaa materiaalia.

• Lisätietoa laitteen asianmukaisesta kierrättämisestä saat jälleenmyyjältä tai pai
kallisilta viranomaisilta.

• Ennen laitteen romuttamista katkaise virtajohto.
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Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Käyttöohjeessa on käytetty seuraavia symboleita:

Turvallisuusohje

Vaihe vaiheelta ohje

Ehdotus tai neuvo

Ympäristönsuojelua koskeva ohje

Tämä laite täyttää seuraavat ETYdirektiivit:
 73/23 ja 90/683 (pienjännite);
 89/336 (sähkömagneettinen yhteensopivuus);
 90/396 (kaasulaitteet);
 93/68 (yleiset standardit)
ja niihin tehdyt muutokset.
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Laitteen kuvaus

2

3 5 4

3
1

6

1. Keittotaso
2. Pieni apupoltin
3. Keskikokoinen keskinopea 

poltin
4. Iso nopea poltin
5. Kolmiliekkinen poltin
6. Säätimet
7. Keittolevy
8. Ilmaisinvalo

Käyttöohjeet
Säätimet

Säätimien symbolit:
ei kaasunsyöttöä

suurin kaasunsyöttö

pienin kaasunsyöttö

Keittotasoa käytettäessä säätimen asetuksen tulee olla suurimman ja pienimmän 
kaasunsyötön välissä, ei suurimman kaasunsyötön ja kiinniasennon välissä.

(Symboli, kun säätimessä on integroitu sytytystoiminto)

D

A

C
B

A

C
B

Kuva 1

A  poltinkansi
B  sytytystulppa 
C  termoelementti
D  kolmiliekkisen polttimen kansi
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Malli, missä kaksi kolmiliekkistä poltinta

ei kaasunsyöttöä

suurin kaasunsyöttö keskimmäisessä polttimessa

pienin kaasunsyöttö keskimmäisessä polttimessa

suurin kaasunsyöttö ulommaisessa ja keskimmäisessä polttimessa yhtä aikaa

pienin kaasunsyöttö ulommaisessa ja keskimmäisessä polttimessa yhtä aikaa

Polttimien sytyttäminen

Syttymisen helpottamiseksi sytytä poltin ennen keittoastian asettamista levylle.

Sytytä poltin seuraavasti: jos säätimessä on integroitu sytytystoiminto, työnnä 
säädin kokonaan sisään ja käännä vastapäivään kaasunsyötön maksimiasentoon 
(iso liekki), tai paina erillistä sytytintä.
Kun poltin on syttynyt, pidä säädin sisäänpainettuna noin 10 sekunnin ajan, jotta 
termoelementti lämpenee (kuva 1C) ja turvaventtiili aktivoituu. Muuten kaasun
tulo voi katketa.
Tarkista, että liekki on tasainen ja säädä tarpeen mukaan.

Sähkökatkon sattuessa vie liekki polttimen lähelle ja toimi kuten edellä.

Jos poltin ei syty muutamalla yrityksellä, katso että poltinkansi on kunnolla 
paikoillaan.
Poltin sammutetaan kääntämällä säädin myötäpäivään  asentoon.
Ennen keittoastian poistamista pienennä liekki tai sammuta se kokonaan.

Keittotason oikeaoppinen käyttö

Kaasunkulutuksen pienentämiseksi ja laitteen tehokkuuden varmistamiseksi: Käytä vain 
tasapohjaisia keittoastioita, joiden koko sopii käytettävään polttimeen (ks. taulukko). 
Nesteen saavutettua kiehumispisteen pienennä liekkiä niin, että neste juuri ja juuri kiehuu.

Poltin halkaisija min. halkaisija maks.
Iso (nopea) 180 mm 220 mm
Keskikokoinen (keskinopea) 120 mm 200 mm
Pieni (apu) 80 mm 160 mm
Kolmiliekkinen 220 mm 260 mm
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Jos ruuanlaitossa käytetään rasvaa tai öljyä, pidä ruokaa tarkasti silmällä, 
sillä rasvat ja öljyt saattavat syttyä tuleen korkeissa lämpötiloissa.

Hoito ja puhdistus

Ennen puhdistus tai hoitotoimen aloittamista kytke laite irti virtalähteestä ja anna 
sen jäähtyä.

Yleispuhdistus

Pese emaloidut osat haalealla vedellä ja pesuaineella; älä käytä hankaavia tuotteita, 
sillä ne voivat vahingoittaa osia.
Pese poltinkannet säännöllisesti kiehuvalla vedellä ja pesuaineella. Varmista, että 
kaikki lika irtoaa.
Kattilaritilät voidaan pestä myös astianpesukoneessa.
Pinttyneeseen likaan käytä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta tai erityisesti 
tähän tarkoitukseen myytävää pesuainetta. Älä puhdista hankaustyynyillä, teräs
villalla tai hapoilla.

Keittotaso

Puhdista keittotaso säännöllisesti pehmeällä liinalla, joka on kostutettu haalealla 
vedellä ja pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta.
Älä käytä seuraavia:
 kotitalouspuhdistus ja valkaisuaineet;
 saippuoidut hankaustyynyt, joita ei ole tarkoitettu tarttumattomille pinnoitteille;
 teräsvilla;
 pesualtaille tai kylpyammeille tarkoitetut tahranpoistoaineet.
Jos keittotaso on hyvin likainen, käytä erityisesti tähän tarkoitukseen myytävää 
pesuainetta.

Piezo sytytin

Automaattinen sytytystoiminto (jos asennettu) koostuu keraamisesta ”sytytystulpasta” 
ja metallielektrodista (kuva 1, B). Puhdista osat säännöllisesti. Syttymisongelmien vält
tämiseksi katso, ettei polttimen aukoissa ole tukoksia.
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Polttimen puhdistamiseksi irrota kansi ja erota 
osat toisistaan (ks. kuva oikealla). Puhdistuksen 
jälkeen laita osat takaisin paikoilleen ja asenna 
kansi. Asenna pestyt kattilaritilät paikoilleen.

Säännöllinen huolto

Tarkistuta kaasuputken ja paineensäätimen (jos asennettu) kunto ja toiminta sään
nöllisesti. Älä yritä korjata vikoja, vaan vaihda vioittuneet osat uusiin.
Kaasunsäätimen hanat on voideltava säännöllisesti sen toiminnan ja turvallisuuden 
varmistamiseksi.

Voitelu ja mahdolliset korjaustoimet tulee teettää huoltoliikkeellä tai vastaavalla 
ammattilaisella.

Huolto ja varaosat

Ennen tehtaalta lähtöä laite on testattu ja säädetty asiantuntijoiden toimesta parhaan 
käyttötehon saavuttamiseksi. Mahdolliset myöhemmät korjaus ja säätötoimet tulee 
tehdä hyvin huolellisesti.
Jos laitteen käyttämisessä ilmenee ongelmia, kehotamme ottamaan yhteyttä omaan 
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kuvaamaan ongelman 
ja ilmoittamaan laitteen mallin (Mod.), tuotenumeron (Prod. No.) ja sarjanumeron (Ser. 
No). Tiedot löytyvät arvokilvestä tai tämän käyttöoppaan kannesta.
Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.

Takuuehdot

Laitteelle myönnetty takuu koskee uusia tuotteita. Takuuehdot on esitelty kokonai
suudessaan ”Takuuehdot  huoltoliikkeet” esitteessä, joka löytyy laitteen sisältä.
Säilytä ostokuitti tai lähetyslista tallessa todisteena ostotapahtumasta ja päivästä.
Takuuhuoltojen teettäminen edellyttää kyseisten asiakirjojen esittämistä. Muussa 
tapauksessa korjaukset veloitetaan erikseen.
Lähin huoltoliike löytyy ”Takuuehdot  huoltoliikkeet” esitteestä.
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Tekniset tiedot

Mitat (mm):
Asennusaukko P x S

POLTINTYYPPI MAKS. TEHO
kW

MIN. TEHO
kW

G20
20 mbar

G30
2830 mbar

G30
50 mbar

Suutin
mm

Kulutus
M3/h

Suutin
mm

Kulutus
g/h

Suutin
mm

Kulutus
g/h

Pieni apupoltin 1.00 0.35 0.72 0.095 0.50 73 0.43 73

Keskikokoinen 
keskinopea 
poltin

1.75 0.65 0.97 0.167 0.65 127 0.58 127

Iso nopea poltin 3.0 1.0 1.15 0.286 0.85 218 0.75 218
Kolmiliekkinen 
poltin 3.80 1.9 1.35 0.362 0.98 277 0.77 277

Kaasun liitosputki G1/2”
Käyttöjännite 220240 V ~ 50/60 Hz

Ohjeet asentajalle

VAROITUS: Laitteen asentaminen ja käyttäminen on sallittua vain tiloissa, joissa 
pysyvä ilmanvaihto on järjestetty paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Laitteen asentamisessa ja virtalähteeseen kytkemisessä tulee käyttää AMMATTI
TAITOISTA ASENTAJAA.
Ennen asennuksen aloittamista varmista, että laite on IRTI verkkovirrasta.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat määräystenvastaisesta asennuk
sesta tai tapaturmien ehkäisemistä koskevien säädösten noudattamatta jättämisestä.

Asennustila

Tilassa täytyy olla riittävä luonnollinen ilmanvaihto, jotta kaasu palaa ja laite toimii 
kunnolla. Ilman tulee kulkea tilaan suoraan ulkoseinässä olevien tuuletusaukkojen 
kautta. Tuuletusaukon ilmanvaihdon tulee olla vähintään 2 m3/h jokaista kilowattia 
kohden (ks. kokonaisteho laitteen arvokilvestä).
Tuuletusaukon tulee olla sellainen, ettei se pääse tukkeutumaan sisältä tai ulkoa, tai 
sijaita lähellä lattiaa. Paras sijoituspaikka aukolle on poistokaasuliitännän vastakkai
sella seinällä. Jos tilaan ei ole mahdollista asentaa edellä mainittuja tuuletusaukkoja, 
ilmanvaihto voidaan järjestää viereisen huoneen kautta, mikäli:
• kyseinen huone ei ole makuuhuone tai vaaralliseksi luokiteltu tila;
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• huoneessa on toimiva ilmanvaihto;
• laitteen sijaintipaikan ja viereisen huoneen välillä 

on aukkoja.

Poistokaasujen tuulettaminen

Poistokaasut tulee johtaa huuvaan, josta ne kulkeutu
vat hormiin tai ulos. Jos huuvan asentaminen (kuva B) 
ei ole mahdollista, huoneen ulkoseinään tai ikkunaan 
on asennettava sähkötuuletin, jos tuuletusaukkoa voi
daan suurentaa tuulettimen virtausnopeuden suhteessa 
(kuva  C). Keittiöön asennettaessa sähkötuulettimen vir
tausnopeuden tulee olla sellainen, että huoneen ilma 
vaihtuu 35 kertaa tunnissa. Molemmissa tapauksissa 
muiden laitteiden käyttämien hormien käyttäminen 
kaasunpoistoon on kiellettyä.

Kuva A

Kuva B

Kuva C
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A
B

C

Kaasuliitäntä

Kaasuliitäntä tulee tehdä paikallisten määräysten 
mukaisesti. Kaasun syöttöjärjestelmän ja laitteen väliin 
on asennettava hana. Laite lähtee tehtaalta testattuna 
ja asennettuna kaasutyypille, joka on merkitty kilpeen 
pohjasuojuksen sisäpuolelle liitos putken lähelle. Var
mista, että asennuspaikan kaasutyyppi vastaa kilvessä 
mainittua laitteen kaasutyyppiä. Muussa tapauksessa 
seuraa kohdassa ”Kaasutyypin vaihtaminen” annettuja 
ohjeita.
Tehon maksimoimiseksi ja kulutuksen minimoimiseksi 
katso, että kaasun syöttöpaine vastaa ilmoitettuja arvoja. 
Jos paine on eri (tai vaihtelee), järjestelmään tulee asen
taa tarkoitukseen sopiva paineensäädin.
Liitosputki kytketään syöttöputkeen liitoskappaleella. 
Liitos tehdään GJ1/2” kierremutterilla ja osien väliin laite
taan tiiviste kuvan osoittamalla tavalla. Tiivisteiden tulee 
täyttää paikalliset vaatimukset. Ruuvaa osat toisiinsa 
pakottamatta, laita liitoskappale paikoilleen niin, että se 
osoittaa sopivaan suuntaan, ja kiristä osat.

Liitäntä

Kaasuliitos tehdään jäykällä metalliputkella ja liitoskappaleilla, tai paikalliset mää
räykset täyttävällä, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla letkulla. Metalliletkuja 
käytettäessä katso, etteivät ne pääse kosketuksiin liikkuvien osien kanssa tai jää puris
tuksiin. Tämä on tarkistettava myös silloin, jos keittotasoa käytetään uunin kanssa. 
Laitteen liitosputken päässä on uroskierre.
Liitosta tehdessä katso, ettei laite joudu minkäänlaisen rasituksen alle.

Kun asennus on valmis, tarkista liitäntöjen pitävyys saippuavedellä.
Älä koskaan käytä liekkiä tarkistusten tekemiseen.

A) Liitosputken pää
B) Tiiviste
C) Säädettävä liitos

kappale
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Sähköliitäntä

Laite on suunniteltu toimimaan 230 V yksivaihevirralla. Liitäntä on tehtävä voimassa 
olevien määräysten ja lakien mukaisesti.
Ennen liitännän tekemistä varmista, että:
7) ylivirtasuoja ja sähköjärjestelmä kestävät laitteen aiheuttaman kuormituksen (ks. 

arvokilpi);
8) järjestelmä on maadoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja maadoi

tus toimii;
9) pistorasia tai moninapainen katkaisija on helposti ulottuvilla laitteen ollessa asen

nettuna paikoilleen.

KUPARIPUTKI TAI RUOSTU-
MATTOMASTA TERÄKSESTÄ
VALMISTETTU LETKU

PANTA-
KIRISTIMET

Kalusteen
huoltoaukko

NÄKYMÄ TAKAA

NÄKYMÄ TAKAA

EI

KYLLÄ

Katso, että virtajohdossa on asianmukainen pistoke, joka kestää arvokilvessä ilmoite
tun kuormituksen, ja kytke pistoke turvapistorasiaan.
Jos laite kytketään suoraan verkkovirtaan, laitteen ja virtalähteen väliin on asennet
tava moninapainen kytkin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm, joka kestää laitteen 
aiheuttaman kuormituksen ja joka täyttää voimassa olevat määräykset. Kytkin ei saa 
vaikuttaa keltavihreään maadoitusjohtoon.
Ruskean vaihejohtimen (”L”) on aina oltava kytkettynä virtalähteen vaihejohtimeen.
Virtajohto on sijoitettava niin, ettei sen lämpötila missään tapauksessa nouse yli 50 oC 
ympäristön lämpötilaa korkeammaksi.
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Yksi esimerkki johdon asettelusta on esitetty kuvassa. Johto ohjataan kulkemaan 
kalusteen reunaa pitkin pantakiristimillä, jotta se ei pääse vahingossa koskemaan lait
teeseen.

Virtajohdon vaihtaminen

Jos virtajohto on vaihdettava, uuden johdon on oltava tyyppiä H05RRF tai H05RNF, 
sovelluttava käyttöympäristön lämpötilaan ja kestettävä laitteen aiheuttama kuormitus. 
Keltavihreän maadoitusjohtimen on oltava noin 2 cm vaihe ja nollajohtimia pitempi.

vaihe
nolla SIN

maa (kelta/vihreä)

Kaasutyypin vaihtaminen

Suuttimen vaihto

11) Irrota keittoastian tuet.
12) Irrota poltinkannet.
13) Irrota vanhat suuttimet hylsyavaimella (koko 7) ja vaihda 

ne uudelle kaasutyypille sopiviin suuttimiin (ks. taulukko).
14) Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
15) Vaihda arvokilpi (liitosputken lähellä) uuden kaasutyypin 

mukaiseksi. Jos kaasun syöttöpaine vaihtelee tai poikkeaa 
vaaditusta, syöttöputkeen on asennettava asianmukainen 
paineensäädin.
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Minimiliekin säätäminen

11) Sytytä poltin annettujen ohjeiden mukaisesti.
12) Käännä säädin minimiasentoon (pieni liekki).
13) Irrota säädin.
14) Säädä säätöruuvia ohuen talttapäämeisselin avulla (ks. kuva B). 

Nestekaasuun vaihdettaessa käännä ruuvi kokonaan kiinni 
myötäpäivään kääntämällä.
Katso, että liekki on pieni ja tasainen, ja palaa yhtenäisesti 
koko poltinrenkaan alueella. Jos liedessä on kaksi kolmili
ekkistä poltinta, säädä polttimet kuten kuvassa A (ruuvi 1 
keskimmäiselle polttimelle, ruuvi 2 molemmille polttimille). 

15) Lopuksi varmista, ettei liekki sammu, kun säädin käänne
tään nopeasti maksimiasennosta minimiasentoon.

Asennus kiinteisiin keittiökalusteisiin

Asennusaukko

Keittotaso on suunniteltu asennettavaksi tarkoitukseen sopivaan keittiökalusteeseen, 
jonka syvyys on korkeintaan 600 mm.
Keittotason asennusaukon tulee sijaita vähintään 150 mm päässä ympäröivien kalus
teiden sivuseinistä.
Tason ja asennusaukon mitat on esitetty kuvassa.

Kuva A

Kuva B
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Tason asentaminen ja kiinnittäminen

Ennen tason asentamista sen ala
reunaan laitetaan tiiviste.
Katso, että tiiviste tulee tasaisesti, 
eikä siinä ole aukkoja tai rakoja, 
joista voi päästä nestettä tason alle.
7) Irrota kattilaritilät ja poltin

kannet ja käännä keittotaso 
ylösalaisin. Varo sytytystulppia 
ja termoelementtejä.

8) Asenna tiiviste tason ala
reunaan kuvan osoittamalla 
tavalla.

9) Aseta keittotaso asennusauk
koon ja paina alaspäin, kunnes 
taso lepää tiiviisti kalusteen 
päällä (ks. kuva). Sivujouset 
pitävät tason paikoillaan.

Asennusvaihtoehdot
Ovellinen alakaluste

Keittotaso kuumenee käytön aikana. Asennus tulee tehdä 
niin, ettei taso pääse koskemaan kalusteeseen. Suositeltava 
asennustapa on esitetty kuvassa 1.
Tason alla olevan paneelin tulee olla helposti irrotettavissa, 
jotta taso voidaan irrottaa huoltotoimia varten ja laittaa 
takaisin paikoilleen.

a Irrotettava paneeli
b Tila liitännöille
Kuva 1

a

A) tiiviste

Kuva 1
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Alakaluste, missä uuni

Ilmanvaihdon varmistamiseksi asennusaukon tulee olla sopivan kokoinen ja tuettu 
(ks. kuvat 2 ja 3). Kuvissa 3 ja 4 on esitelty kaksi vaihtoehtoista tapaa ylikuumenemisen 
estämiseksi. Keittotason ja uunin sähköliitännät tehdään erikseen sekä sähkö teknisistä 
syistä että siksi, että uuni voidaan tarvittaessa irrottaa kaapin etuosan kautta.
Yläkalusteet ja liesituuletin tulee sijoittaa vähintään 650 mm päähän keittotasosta.

Kuva 2 Kuva 3

Kuva 3 Kuva 4
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PFA-sarjan keittotason tekniset tiedot:

POLTINTYYPPI Maks. teho
kW

Min. teho
kW

Suutin
(mm)

Kaasun 
kulutus

G2020
mbar

Kolmiliekkinen 
poltin 4.5 1.5 4Φ0,72+Φ0,81 G20:0,43 m3/h

G25:0,50 m3/h

Iso nopea poltin 3.0 0.8 Φ1,23 G20:0,29 m3/h
G25:0,33 m3/h

G2525
mbar

Keskikokoinen 
keskinopea poltin 2.0 0.55 Φ0,98 G20:0,19 m3/h

G25:0,22 m3/h

Pieni apupoltin 1 0.3 Φ0,72 G20:0,10 m3/h
G25:0,11 m3/h

G302830
mbar

Kolmiliekkinen 
poltin 4.5 1.5 5 Φ0,50 G30:327 g/h,

G31:321 g/h

Iso nopea poltin 2.5 0.8 Φ0,80 G30:182 g/h,
G31:179 g/h

G3137
mbar

Keskikokoinen 
keskinopea poltin 1.70 0.55 Φ0,65 G30:124 g/h,

G31:122 g/h

Pieni apupoltin 1 0.3 Φ0,50 G30:73 g/h,
G31:71 g/h

G3050
mbar

Kolmiliekkinen 
poltin 4.8 1.9 5 Φ0,46 G30:349 g/h

Iso nopea poltin 2.5 0.9 Φ0,70 G30:182 g/h
Keskikokoinen 

keskinopea poltin 1.7 0.60 Φ0,58 G30:124 g/h

Pieni apupoltin 1 0.40 Φ0,46 G30:73 g/h
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LCI 912
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302 TI / B

LCI 302
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LGI 631
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GI 604 A / B

CI 621 A

CI 631 A

604 A
Gl 631 A 110–127 v~60 Hz
GI 631 A / A
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LCI 912
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CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. del Ter, 2  08570 TORELLO (Barcelona) SPAIN Puh. +34 938 594 100  Faksi +34 938 594 101

www.cnagroup.es  Sähköposti: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450  info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771  service@junis.pt

60
81

23
30

.1
7.

01
.2

01
3


