
دفترچه راهنماي اجاق صفحه ايدفترچه راهنماي اجاق صفحه ايدفترچه راهنماي اجاق صفحه اي

نصب، راه اندازي و نگهدارينصب، راه اندازي و نگهدارينصب، راه اندازي و نگهداري
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سخنی باشما

انسان در عصـر حاضر پا به عرصه اي نهاده که می توان آن را عـصر تکـنولوژي و آسایش نامید . در 

این عصر انتظار میرود که انسان در کمترین زمان ممکن از بیشترین امکانات بهرمند شود. با اعتـماد

شما مشتریان گرامی توانسته ایم سابقه طوالنی و درخشان در زمینه هود، اجاق گاز،گاز رومیزي،سینک

،فر و یخچال داشته باشیم، ما تمامی تالش خود را به کار گرفته ایم تا بتوانیم آسایش شما مشتریان 

گرامی را فراهم آوریم.

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما به اطالع می رساند در فرآیند تولید این محصول از دانش و تجربه

و تکنولوژي روز تولیدکنندگان اروپایی ، در زمینه مواد اولیه و قطعات استاندارد و با کیفیت بهره گرفته

شده تا بتوانیم حداکثر ایمنی و آرامش خاطر به همراه بهیــنه ترین مصرف انرژي را براي شما به ارمغان

آورده باشیم.
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دستورالعمل هاي ضروري جهت استفاده صحیح از اجاق گاز:

مصرف کننده گرامی:  

لطفا قبل از نصب، راه اندازي و استفاده از وسیله، کلیه مطالب و دستورالعمل هاي این دفترچه را به دقت مطالعه نموده و براي  

استفاده هاي بعدي و تا پایان عمر کاري محصول آن را در محلی مناسب و قابل دسترس نگهداري فرمائید  

مصرف کننده گرامی:  

در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در دفترچه و یا استفاده غیر صحیح از اجاق صفحه اي که منجر به بروز حادثه   

گردد، شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .  

:نکات مهم :

این وسیله صرفا جهت مصارف خانگی ساخته شده است و منطبق بر ضوابط استاندارد اجباري است .   

نصب و راه اندازي وسیله توسط سرویسکاران مجاز شرکت الزامی است .   

توجه :

این وسیله صرفاً جهت پخت و پز و گرم کردن غذا قابل استفاده بوده و در صورت استفاده نا مناسب و غیر اصولی 

از اجاق گاز کلیه مسئولیت هاي آن بعهده مصرف کننده می باشد .   

جهت استفاده از وسیله، پس از نصب و راه اندازي توسط سرویسکار مجاز می بایست طبق اطالعات مندرج در دفترچه  

راهنما عمل نمود . در صورت مشاهده هر گونه مشکل فنی سریعاً شیر اصلی گاز را بسته و دو شاخه اجاق گاز را نیز از پریز   

برق بکشید. سپس به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش اطالع دهید و شخصاً هیچگاه جهت تعمیر وسیله اقدام ننمائید. 

در صورت نصب و راه اندازي وسیله توسط افراد متفرقه و غیر مجاز، شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی در رابطه با خسارات  

مالی و یا جانی وارده (به دلیل نصب و راه اندازي غیر صحیح ) نخواهد داشت . 

محیط زیست خود را آلوده نکنیم :

پس از باز کردن بسته بندي اجاق گاز، جهت حفظ و پاکیزه نگهداشتن محیط زیست، آنها را به نزدیکترین مراکز بازیافت   

مواد انتقال دهید .   

اخطار:

هیچگاه با کشیدن کابل، دو شاخه رو از پریز برق جدا ننمائید .  

توصیه هاي ایمنی:

نصب، راه اندازي و سرویس اجاق گاز خود را به سرویسکاران مجاز شرکت بسپارید.   

دقت فرمائید از شلنگ گاز داراي نشان استاندارد و فاقد هر گونه ترك خوردگی و یا تا شدگی استفاده گردد.   

   طول شلنگ گاز نباید از 150 سانتی متر تجاوز نماید . عبور شلنگ از دیوار، کف اتاق و اجسام تیز خطرناك است

براي اطمینان از سالم بودن شلنگ گاز ، سالیانه یک بار شلنگ گاز را تعویض نمائید.   

جهت نشت گیري به هیچ وجه از کبریت استفاده ننمائید .    

پس از نصب اجاق و اتصال به گاز شهري و یا سیلندر گاز مایع جهت اطمینان از عدم نشت گاز، از اسفنج آغشته به محلول  

آب و صابون استفاده نمائید . توجه داشته باشد که استفاده از کبریت جهت تست، حادثه ساز خواهد بود .   
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جهت تغییر کاربري (تغییر از گاز شهري به مایع و بالعکس) باید کلیه نازل هاي اجاق مطابق با اندازه هاي داده شده در  

قسمت مشخصات فنی همین دفترچه توسط سرویسکاران مجاز شرکت تعویض گردد.  

در صورت استشمام بوي گاز، پنجره را باز نمائید، از روشن نمودن کبریت و فندك و دست زدن به کلید هاي برق خودداري  

کنید. شیر سیلندر گاز یا شیر اصلی گاز را فوراً ببندید. برق را از محل نشت گاز قطع کنید. با یک پارچه یا حوله مرطوب   

گاز را به خارج از محیط هدایت کنید. شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع نمائید .  

در هنگام خروج از منزل و یا پس از اتمام کار با اجاق گاز، شیر اصلی گاز یا شیر سیلندر گاز را ببندید .  

هنگام تعویض سیلندر گاز، شیر آن را حتماً ببندید. 

  
سیلندر گاز مایع را به حالت خوابیده قرار ندهید. همچنین سیلندر گاز مایع نباید در معرض حرارت شدید قرار گیرد.  

جهت استفاده از گاز مایع حتماً می بایست از رگالتورهاي استاندارد مخصوص همان سیلندر استفاده شود.(استفاده از رگالتور  

فشار قوي و نیمه قوي موجب آتش سوزي می گردد)  

پس از ریختن و یا پاشیده شدن آب بر روي سرشعله هاي اجاق گاز و قبل از استفاده مجدد، جهت جلوگیري ار برق گرفتگی   

از خشک بودن اتصاالت اطمینان حاصل نمائید.  

روشن و خاموش کردن اجاق را به کودکان خود واگذار ننمائید .   

اتصال به منبع الکتریکی و گاز باید توسط افراد مجرب صورت گیرد .   

چنانچه یکی از دسته شیرهاي اجاق گاز سفت گردید آن را فشار ندهید و سریعاً با سرویسکار شرکت تماس بگیرید.   

اثر باقیمانده از سرکه، قهوه، شیر، آب لیمو و آب گوجه فرنگی را به سرعت از روي سطح گاز پاك کنید . و از بخار آب جهت  

تمیز کردن اجاق گاز استفاده ننمائید .  

از کشیدن وسایل تیز و برنده بر روي سطح اجاق گاز خودداري نمائید . زیرا این عمل باعث خراشیدگی سطح آن می گردد.   

در مدلهاي شیشه اي، از وارد آمدن هر گونه ضربه شدید به صفحه رو شیشه اي باالخص در گوشه ها، جلوگیري نمائید .   

جهت دسترسی به کابینت هاي باال ازاجاق به عنوان چهار پایه استفاده نکنید .   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

معرفی  قطعات اجاق گاز:   

  صفحه رویه

 نگهدارنده ظروف دسته شیر 

 مشعل

   ترموکوپل

 چینی فندك
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دستورالعمل فنی:

نکاتی قبل از نصب دستگاه :

این وسیله باید طبق مقررات اجباري نصب شده و فقط در فضایی که داراي تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد. 

پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل هاي آن را مطالعه نمائید . 

پیش از نصب اطمینان حاصل نمائید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار می باشد. 

شرایط تنظیم این وسیله روي برچسب (یا پالك مشخصات)آورده شده است . 

این وسیله به یک مسیر تخلیه محصوالت احتراق وصل نمی شود و باید مطابق مقررات جاري نصب گردد. در مورد الزامات  

مربوط به تهویه، باید دقت خاصی مبذول نمود.

استفاده از یک وسیله گاز سوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می گردد. اطمینان حاصل نمائید که 

آشپزخانه بخوبی تهویه می گردد. سوراخهاي تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیرهود تخلیه

  کننده مکانیکی ) نصب نمائید. استفاده طوالنی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه اضافی (نظیر باز کردن پنجره ) یا تهویه

انتخاب محل مناسب:

  موثر تر (نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی در صورت امکان)را به وجود آورد.

از دستکاري قسمتهاي داخلی اجاق گاز به شدت بپرهیزید. 

از نصب و راه اندازي اجاق گاز آسیب دیده جداً خودداري نمائید .

قبل از نصب وسیله باید ابعاد اجاق گاز و جایگاه آن بر روي کابینت بررسی و تست گردد. اجاق باید دور از دیواره هاي آشپزخانه  

نصب شود .

مسئولیت برش کابینت بر عهده مشتري بوده و نصب و راه اندازي توسط سرویسکار انجام خواهد شد .  

فاصله اضالع طولی اجاق گاز از لبه هاي صفحه روي کابینت می بایست حداقل 5سانتیمتر باشد .  

 فاصله لبه هاي اجاق از دیواره هاي کناري حداقل 5 سانتیمتر و از دیوار پشتی نیز حداقل 5 سانتیمتر باشد

قسمتهایی که در مجاورت اجاق گاز قرار می گیرند باید از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم به گرما ساخته شود. 

مناسب ترین محل براي نصب اجاق گاز، کوتاه ترین فاصله با اتصاالت شیر گاز می باشد تا در مواقع سرویس و بازرسی، دسترسی 

به راحتی میسر باشد.   

اجاق را در محلی قرار دهید که در مجاورت کوران هوا نباشد. .  

طریقه نصب اجاق گاز:

توجه: نصب، تنظیم و یا تبدیل گاز مصرفی به انواع دیگر باید توسط سرویسکار مجاز صورت پذیرد. 

مراحل نصب به شرح ذیل می باشد : 

پوششهاي محافظ را به آرامی از روي اجاق گاز جدا نمائید .

اجاق گاز هاي صفحه اي توکار داراي یک نوار چسب مخصوص است که مانع نفوذ مایعات به داخل کابینت می شود. نوار چسب 

مخصوص را دور اجاق بچسبانید . دقت کنید دو سر نوار چسب روي هم قرار نگیرد تا ایجاد برآمدگی نکند. 

اجاق را در محل خود قرار دهید و آن را با دست فشار دهید تا کامالً بصورت افقی قرار گرفته و شیب نداشته باشد .
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اتصاالت گازي:

توسط پیچ گشتی بست اجاق گاز متصل به شاسی را محکم به کابینت متصل نمائید.  

(در مدلهایی که بست داخل بسته بندي قرار دارد یک قسمت از بست باید زیر اجاق گاز 

پیچ شود و قسمت دیگر زیر کابینت قرارگیرد.جهت قرار گیري بست وابسته به ضخامت

از عبور دادن شلنگ گاز در قسمتهاي متحرك کابینت(مانند کشوها) و یا قسمتهایی که احتمال انسداد شلنگ در آنجا وجود   

دارد خودداري کنید .     

با استفاده از شلنگ گاز استاندارد، اجاق گاز باید به لوله کشی گاز شهري یا سیلندر متصل گردد و از بست سرشیلنگی جهت    

جلوگیري از خروج گاز استفاده شود .   

روش اتصال:

شلنگ مخصوص گاز را به سر شلنگی اجاق در پشت اجاق گاز متصل نموده و طرف دیگر را به لوله کشی گاز شهري و یا رگالتور     

سیلندر وصل کرده و هر دو طرف را با استفاده از بست هاي استاندارد محکم نمائید. سپس با استفاده از اسفنج آغشته به کف صابون    

تمام مسیر شلنگ را جهت نشت گیري آزمایش کنید.    

به هیچ وجه از رگالتورهاي غیر استاندارد و فشار قوي و نیمه قوي جهت اتصال سیلندر     توجه:

اتصاالت الکتریکی:

گاز مایع استفاده ننمائید . حتماً از رگالتورهاي از پیش تنظیم شده استاندارد استفاده نمائید .   

نصب اتصاالت الکتریکی باید توسط سرویسکار مجاز انجام شود. جهت نصب حتماً به موارد ذیل توجه نمائید.     

اتصال به منبع الکتریکی باید توسط فردي با صالحیت انجام گردد. داشتن اتصال به زمین اجباري است و در صورت بروز حادثه       

به دلیل عدم اتصال به زمین و یا اتصال نادرست آن، این شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.     

در مدلهایی که کابل داراي دو شاخه نمی باشد نوع هر یک از سیم ها بر حسب رنگ آن به شرح ذیل معرفی می گردد:     

 سیم مشکی یا قهوه اي : هادي                        سیم آبی : خنثی                  سیم سبز/زرد(در صورت وجود): سیم ارت .     

هشدار: امکان قطع دو قطب در مسیر سیم کشی ثابت در نظر گرفته شود . قبل از نصب هر گونه وسیله اي جهت 

قطع دو قطب ، لحیم سر هادیها در کابل تغذیه برداشته شود و هادیهاآزاد گردد . 

 در صورت استفاده از دو شاخه، از دو شاخه مطابق با استاندارد و مطابق با مشخصات الکتریکی وسیله استفاده گردد

قبل از نصب اتصاالت الکتریکی ولتاژ برق را با برچسب مشخصات اجاق گاز کنترل کنید و در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به     

نصب اتصاالت الکتریکی نمائید. .     
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 صفحه رویی کابینت و ارتفاع قسمت زیرین اجاق می باشد). سرشعله و سپري ها را مجدداً   

  روي اجاق گاز نصب نمائید.  

اجاق گاز مجهز به سیم برق مقاوم به حرارت می باشد. چنانچه نیاز به تعویض این سیم باشد باید این عمل توسط سرویسکار    

مجاز شرکت انجام شود . همچنین از کابل با مشخصات کابل اولیه استفاده نمائید.   

گارانتی در صورتی به خریدار تعلق خواهد گرفت که نصب و .   

 راه اندازي توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام شده باشد   



تنظیم گاز:

تنظیم حداقل شعله:

چنانچه نوع گاز تنظیم شده اجاق گاز با نوع گاز مصرفی یکسان نباشد نازل کلیه مشعل ها مطابق با نوع گاز مصرفی باید تعویض گردد.  

جهت تغییر نوع کاربري گاز به صورت ذیل اقدام نمائید :

سرشعله مشعل ها را برداشته، سپس با آچار باکس 7 اقدام به باز کردن نازل مربوطه نمائید .    

نازل ها را با توجه به اقطار ارائه شده در جدول مشخصات فنی با توجه به نوع گاز تعویض نمائید .   

سرشعله را به طور صحیح در محل خود قرار دهید .    

مشعل مربوط را روشن نمائید  .    

سپس حداقل شعله (شعله یک دوم ) را براي کلیه 

مهر و موم جهت نازل ها را مجدداً بازسازي نمائید .    

در انتها با توجه به تنظیمات انجام شده نوع گاز مصرفی در برچسب مشخصات (نصب شده در زیر اجاق گاز ) تغییر یابد.  

 مشعل ها مطابق با روش ذکر شده در دستورالعمل ، تنظیم نمائید .   

پس از روشن کردن مشعل، دسته شیر را در حالت شعله کوچک     قرار دهید .    

 دسته شیر را خارج کنید.    

 به وسیله پیچ گشتی دو سویه با عرض حداکثر 2/7 میلیمتر پیچ تنظیم شیر را در وضعیتی قرار دهید که حداقل شعله پایدار

یکنواخت و مطلوب ایجاد گردد .(محل پیچ در شیرهاي عمودي در مرکز ساقه شیر و در شیرهاي افقی در سمت راست شیر می باشد)

دسته شیر را در جاي خود قرار داده و پایداري شعله را آزمایش کنید. بدین صورت که دسته شیر را با چرخش سریع از حداکثر  

به حداقل بچرخانید. در این صورت نباید شعله گاز خاموش شود.    
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کبریت استفاده نمائید.(توجه کنید که در اینصورت ابتدا کبریت را به مشعل نزدیک نموده و سپس اقدام به چرخش دسته شیرنمائید)  

پس از روشن شدن مشعل، دسته شیر را حدود 3 الی 4 ثانیه در همان حالت خاموش نگه داشته تا ترموکوپل کامالً گرم شده  

و مشعل روشن بماند . 

جهت خاموش کردن مشعل ها دسته شیر را در جهت عقربه هاي ساعت به سمت نشانه    بچرخانید.  

چنانچه فندك ها کثیف شده باشند، عمل جرقه زدن به خوبی انجام نمی گیرد از این رو همواره می بایست آنها را با یک برس   

غیر فلزي کوچک تمیز نمائید. دقت نمائید که فندکها در معرض فشار یا ضربه شدید قرار نگیرند.   

دقت نمائید قبل از روشن کردن مشعل، کلیه سرشعله ها در محل مناسب خود قرار گرفته باشند.   

نحوه استفاده از مشعل داراي کنترل زمانی :   

درمدلهایی که مجهز به مشعل زماندار مکانیکی می باشند، جهت روشن نمودن مشعل مورد نظر ابتدا تایمر را در جهت عقربه هاي 

ساعت چرخانده و بر روي زمان مورد نظر قرار دهید.   

شیر مشعل مورد نظر را به داخل فشار داده و در جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید.  

پس از پایان زمان تنظیم شده مشعل خاموش می شود.    

نحوه روشن کردن مشعلها:

جهت روشن کردن مشعل ها، دسته شیرمشعل مورد نظر را که مجهز به فندك اتوماتیک می باشد به سمت داخل فشار داده 

و در جهت خالف عقربه هاي ساعت به سمت نشانه شعله بزرگ بچرخانید تا مشعل روشن شود. 

چنانچه دسترسی به برق امکان پذیر نباشد، می توانید براي روشن کردن مشعل اعمال فوق را انجام داده و به جاي فندك از 

قطر مناسب ظروف آشپزي :    

مشعل قهوه جوش                     10-14    

مشعل متوسط                          12-24

مشعل بزرگ                            18-26

مشعل پلوپز                            22-28

دستورالعمل راهنماي مصرف و نگهداري:

ظروف مورد استفاده جهت پخت و پز می بایست متناسب   

از قرار دان ظروفی که زیر آنها کامالً تخت و مسطح نبوده 

 با قطر سرشعله مورد نظر باشد تا حداکثر راندمان حاصل گردد.   

 بر روي سرشعله جداً خودداري نمائید .   
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قبل از تمیز کردن اجاق گاز، شیر اصلی گاز و جریان ورودي برق را قطع کنید.    

بعد از هر بار استفاده از اجاق گاز و پس از خنک شدن، سرشعله ها و صفحه رو را تمیز کنید تا روي آنها لکه ایجاد نگردد.    

از گرفتن شلنگ آب بر روي اجاق گاز جهت شستشو خودداري نمائید.زیرا شستشوي اجاق گاز توسط شلنگ آب باعث خیس    

شدن اتصاالت برقی داخل اجاق گاز شده و احتمال خطر برق گرفتگی وجود خواهد داشت.    

جهت سهولت در تمیز کردن صفحه روي اجاق، ابتدا شبکه ها و کالهک سرشعله ها را از روي اجاق برداشته و دقت فرمائید    

به چینی فندك آسیبی نرسد. سپس با استفاده از یک اسفنج نرم و مایع ظرفشویی صفحه روي اجاق را تمیز نمائید.    

زبرمانند سیم ظرفشویی و اجسام تیز و برنده استفاده ننمائید.  

دسته شیرها به راحتی قابل جدا شدن می باشد و می توان آنها را با اب ولرم و مایع ظرفشویی و اسفنج نرم شستشو داد. 

هرگز جهت تمیز کردن قطعات اجاق گاز از قبیل سرشعله ها ، از ماشین ظرفشویی استفاده ننمائید . 

اثر باقیمانده از چسب بر روي صفحه رو را با استفاده از اسفنج نرم آغشته به مقداري آب داغ و مایع ظرفشویی تمیز نمائید . 

توجه داشته باشید جهت تمیز کردن اجاق ها هرگز از مواد پاك کننده قلیایی و اسیدي از قبیل جوهر نمک، وایتکس و ابزار

حفظ و نگهداري (نحوه تمیز کردن اجاق گاز، اجزاء و قطعات):
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