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TELEPÍTÉS

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

A tûzhelylap telepítése a vásárló feladata. A gyártó semmilyen felelõsséget sem vállal a helytelen
telepítésbõl származó károkért vagy veszteségekért, ezért erre a gyártó garanciája nem terjed ki.
A tûzhelylap olyan munkalapra telepíthetõ, amelynek hõálló képessége 100 °C, vastagsága pedig
25–40 mm.
A munkalapból kivágandó betét méretei az 1. ábrán láthatók.

Ha a tûzhelylapot mindkét oldalon szek-
rény mellé helyezzük, akkor a tûzhelylap és
a szekrény közötti távolságnak legalább
150 mm-nek (lásd a 2. ábrát), míg a tûz-
helylap és a hátsó fal közötti távolságnak
legalább 55 mm-nek kell lennie.
Ha szabad tér van a beépített tûzhelylap és
az alatta lévõ üreg között, akkor szigetelõ-
anyagból (fából vagy hasonló anyagból)
készült válaszfalat kell beilleszteni.
A válaszfalnak legalább 10 mm-re kell
lennie a fiók aljától. (2. ábra)

A tûzhelylapot a mellékelt rögzítõkapcsokkal kell rögzíteni az egység aljában lévõ furatok
felhasználásával.

A TÖMÍTÉS ELHELYEZÉSE

A készüléket nem nagyüzemi, hanem háztartási felhasználásra tervezték.

Megfelelõ ellenõrzésekkel és vizsgálatokkal biztosítottuk azt, hogy még a legszélsõségesebb
körülmények között is elfogadható határok között érjük el a hõmérsékleti értékeket. A tûzhelylap
hõszigeteléssel van ellátva (az EN szabályozással összhangban), és a következõképpen
szerelhetõ fel: az „Y” típus esetében a munkalapnál magasabb panelek mellett, vagy az „X”
típus esetében pedig a munkalapnál nem magasabb panelek mellett.
A mûszaki adatokat lásd a „Védelmi szint” címû részben.
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MÛSZAKI ADATOK
Tûzhelylapok: 60x50 A A B B C C D D

Égõfejek: 4 gáz 4 gáz 3 gáz 3 gáz 4 gáz 4 gáz 4 gáz 4 gáz
– – 1 elektromos1 elektromos – – – –

Referenciatípus: PL01 PL02 PL01 PL02 PL01 PL02 PL01 PL02
Hálózati feszültség (V/Hz): 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Beépített elektromos
teljesítmény (W): – – 1400 1400 – – – –
Közepes égõfej: 1 1 – – 1 1 1 1
Nagy hátsó égõfej: 1 1 1 1 1 1 1 1
Kis égõfej: 1 1 1 1 1 1 1 1
Nagy elsõ égõfej: 1 1 1 1 – – – –
Kétgyûrûs égõfej: – – – – – – 1 1
Maxi égõfej: – – – – 1 1 – –
Beépített gázteljesítmény:
–  G20/20 mbar (kW)** 8,2 8,2 6,7 6,7 8,6 8,6 8,6 8,6
–  G30/28-30 mbar (g/h) 597 597 488 488 620 620 620 620
Elektromos gyújtás*: igen igen igen igen igen igen igen igen
Gáz biztonsági készülék: – igen – igen – igen – igen
Méret, mm: 595x510 595x510 595x510 595x510 595x510 595x510 595x510 595x510
Védelmi szint: – – Y típus Y típus – – – –
Osztály: 3 3 3 3 3 3 3 3

* csak bizonyos típusoknál ** Gyári beállítás: IE cat. II2H3 + GB cat. II2H3 +

1. ábra

1/b. ábra

2. ábra

Fontos: Az alábbi ábra a tömítõanyag elhelyezésének módját mutatja be.



ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Ellenõrizze a készülék külsõ részén elhelyezett géptörzslapon lévõ adatokat, hogy a hálózati és be-
meneti feszültség megfelelõ-e.
A csatlakoztatás elõtt ellenõrizze a földelõrendszert.
Az elõírásoknak megfelelõen a készüléket földelni kell. Ennek az elõírásnak a be nem tartása ese-
tén a gyártó nem vállal felelõsséget a személyi sérülésekért és az anyagi károkért.
Ha a csatlakozódugó még nincs felszerelve, akkor a géptörzslapon jelzett terhelésnek megfelelõ
dugót használjon. A földelõkábel színe sárga-zöld. A csatlakozódugónak mindig hozzáférhetõnek
kell lennie.
Ha a tûzhelylap közvetlenül van csatlakoztatva az elektromos hálózatra, akkor olyan megszakítót
kell beépíteni, amely legalább 3 mm érintkezési távolsággal rendelkezik nyitott helyzetben.
A csatlakozókábel cseréje estén a földvezetéknek (sárga/zöld) az elõírások szerint kb. 10 mm-rel
hosszabbnak kell lennie a feszültség alatti vezetéknél és a nullavezetéknél. H05RR-F típusú,
gumiszigetelésû kábelt kell használni.
A kábel keresztmetszete 1 mm2, maximális külsõ átmérõje pedig legfeljebb 7 mm legyen.

GÁZCSATLAKOZÁS

A tûzhelylap géptörzslapja tartalmazza a felhasználható gáztípust.
Egyszerû módosítások elvégzése után másfajta gázok is használhatók.
(Az utasításokat lásd a következõ részben).
a) Csatlakoztatás a gázhálózatra
A gázhálózatra vagy a gázpalackra történõ csatlakoztatást a megfelelõ országos elõírásoknak
megfelelõen, annak ellenõrzése után kell elvégezni, hogy a készülék a hálózati gáz típusához van-
e beszabályozva. Ha a készülék nincs megfelelõen beállítva, kövesse a „Különbözõ típusú gázok
használata” c. részben foglalt utasításokat. Folyékony (palackos) gáz esetében használjon a vonat-
kozó országos szabályoknak megfelelõ nyomásszabályozókat.

MEGJEGYZÉS: A biztonságos használat, a takarékos energiafogyasztás és a készülék tartós-
ságának biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy a hálózati nyomás feleljen meg a 6. olda-
lon lévõ táblázatban foglalt értékeknek.

– Csatlakoztatás merev csõre (lásd a 11. oldalon található utasításokat)
A gázhálózatra történõ csatlakoztatást úgy kell elvégezni, hogy semmilyen feszültség se érje a
készüléket.

– Csatlakoztatás rugalmas acélcsõre (lásd a 11. oldalon található utasításokat)
A gázcsõ és a készülék csatlakoztatása 1" kúpmenetes gázcsatlakozóval történik.
Csak olyan csöveket, alátéteket vagy tömítéseket használjon,
amelyek megfelelnek a vonatkozó országos elõírásoknak.

A csõfittingeket a csövek maximális hosszánál kell kialakítani,
teljesen kihúzott állapotban nem haladhatják meg a 2000 mm-t.

MEGJEGYZÉS: A csõvezeték végleges szivárgásellenõrzé-
sét szappanos oldattal végezze el. Láng használata tilos!
Ügyeljen arra is, hogy a rugalmas tömlõ ne érintkezzen a
szekrény mozgó alkatrészeivel (pl. fiókkal), illetve ne
helyezkedjen el sérülésveszélyes területeken.
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TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

Az alábbi információk azoknak az illetékes szakembereknek szólnak, akik az ön készülékének
megfelelõ telepítésérõl gondoskodnak. A telepítõnek be kell tartania a gázkészülékek telepítésével
kapcsolatos hatályos jogszabályokat.
A készüléket az érvényes szabályoknak megfelelõen kell telepíteni, és csak jól szellõztetett helyisé-
gekben szabad használni. A készülék használatbavétele elõtt figyelmesen olvassa el az utasításo-
kat.

ALKALMAS HELYSZÍN

A gáztûzhely hõt és nedvességet hoz létre a telepítés helyszínén. Ezért megfelelõ szellõztetést kell
biztosítani a természetes szellõzõcsatornák nyitva tartásával vagy elszívó csõvel ellátott elszívó
ernyõ felszerelésével. A készülék intenzív és hosszabb ideig történõ használata erõteljesebb szel-
lõztetést igényelhet: nyissa ki az ablakot vagy növelje az elektromos ventilátor sebességét.
Ha elszívó ernyõ nem telepíthetõ, akkor elektromos ventilátort kell felszerelni a külsõ falra vagy az
ablakra, ha vannak szellõzõcsatornák a helyszínen.
Az elektromos ventilátornak óránként 3-5 alkalommal kell teljes levegõcserét végeznie a konyhá-
ban. A telepítõnek be kell tartania a vonatkozó országos elõírásokat.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Figyelmeztetés: A készüléket földelni kell.
A készüléket kizárólag háztartási célra tervezték. A hálózatra történõ csatlakoztatást szakképzett
villanyszerelõnek kell elvégeznie a telepítéssel kapcsolatos szabályok szigorú betartása mellett.
A készüléket csak megfelelõ, elõírt csatlakozási pontra szabad csatlakoztatni, a 3-csapos 13 A-es
dugó/aljazat nem felel meg. Kétsarkú kapcsolót kell biztosítani, és az áramkört megfelelõ biztosító-
védelemmel kell ellátni. Az egyes termékek teljesítményigényével kapcsolatos további részletek a
felhasználói utasításban és a készülék géptörzslapján találhatók. Beépített készülék estén java-
soljuk, hogy ha a meglévõnél hosszabb kábelt szeretne, akkor megfelelõ, hõálló típust használjon.

A vezetékeket az alábbiak szerint kell a hálózatra csatlakoztatni:

CSOMÓPONTI CSATLAKOZTATÁS
Zöld-sárga vezeték: Földvezeték
Kék vezeték: Nullavezeték
Barna vezeték: Feszültség alatti vezeték

Megjegyzés: Nem javasoljuk földzárlati készülékek használatát a csomópontokra telepített
elektromos tûzhelyekkel, mert ún. „terheléskioldás” következhet be. Ismételten emlékeztetjük,
hogy a készüléket földelni kell; a gyártó elhárít minden felelõsséget a hibás elektromos telepítésbõl
származó eseményekkel kapcsolatban.

Megfelelõségi nyilatkozat: A berendezés – a fával érintkezõ alkatrészek tekintetében – megfelel a
89/109/EGK irányelvben meghatározott szabályoknak.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK, 90/396/EGK irányelveknek, illetve azok
késõbbi módosításainak.

GÁZCSATLAKOZÁS (Lásd a 11. oldalt)

A tûzhelylap címkéjén megtalálhatók a felhasználható gáztípusok.
Egyszerû módosítások elvégzése után másfajta gázok is használhatók.
Figyelmeztetés: Ha gázszagot érez a készülék közelében, kapcsolja ki a készülék gázellátását és
haladéktalanul hívjon szerelõt. Ne keresse nyílt lánggal a szivárgás helyét.

* Csak az Egyesült Királyságban: A törvényes elõírásoknak megfelelõen a gázkészülékek telepítését/üzembe he-
lyezését a „Corgi” bejegyzett cégnek kell elvégeznie.
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HÁLÓZAT

NULLAVEZETÉK

FÖLDVEZETÉK

FESZÜLTSÉG ALATTI VEZETÉK BARNA VEZETÉK

ZÖLD/SÁRGA VEZETÉK

L

N KÉK VEZETÉK
TÁPKÁBEL
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Az „X” méreteket lásd a gázfelhasználási táblázatban.

A MINIMÁLIS LÁNGMÉRET BEÁLLÍTÁSA 

Az égõfejek meggyújtása után fordítsa el a szabályozógombot a minimális állásba, majd pedig
vegye le a gombot (enyhe nyomással ez könnyen elvégezhetõ).
Egy kis „kapocscsavarhúzóval” állítsa be a szabályozócsavart a 8. ábrán látható módon.
A csavar óramutató járásával megegyezõ irányba (jobbra) fordításával csökken a gázáramlás,
balra fordításával pedig növekszik. Ezzel a beállítással alakítson ki kb. 3-4 mm-es lángot, majd
pedig tegye vissza a szabályozógombot.
Folyékony (palackos gáz használata esetén fordítsa el teljesen a csavart az óramutató járásával
megegyezõ irányba (jobbra).

CSAVARBEÁLLÍTÁS (különbözõ típusok esetén)

Az új gázbeállítás elvégzése után cserélje ki a készüléken lévõ géptörzslapot a megfelelõ,
beszabályozott gáztípusra vonatkozó géptörzslappal.

A GÁZCSAPOK KENÉSE

Ha a gázcsap nehezen mûködõvé válik, szét kell szerelni, alaposan ki kell tisztítani benzinnel, és
egy csepp speciális hõálló kenõzsírral kell bekenni.
Az alábbi mûveleteket kell elvégezni:
– kapcsolja ki az áramellátást, zárja el a hálózati gázcsapot vagy a gázpalack csapját;
– tegye vissza a gombokat és a lemez a lemez mögött és az egyes égõfejek alatt elhelyezkedõ

csavarok levételével;
– vegye le a peremet leszorító két csavart;
– vegye le a peremet és a gomb tengelyén lévõ visszatartó rugót;
– vegye le a gázszabályozó kúpot, tisztítsa meg benzinnek, kenje le hõálló kenõzsírral, és ügyeljen

arra, hogy a gáznyílások ne tömõdjenek el;
– szerelje vissza az alkatrészeket, ügyeljen a rugó és a gomb tengelyére szerelt kúp forgástenge-

lyének megfelelõ helyzetére.

A TÛZHELYLAP BEÁLLÍTÁSA KÜLÖNBÖZÕ GÁZTÍPUSOKHOZ

A tûzhelylap különbözõ gáztípusokhoz történõ átállításához végezze el a következõket:
– vegye le a rácsokat és az égõfejeket;
– helyezzen be a mellékelt csavarkulcsot az égõfejtartóba (5. ábra);
– csavarozza ki a fúvókát, és cserélje ki a felhasználandó gázhoz alkalmas fúvókával (lásd a gázfel-

használási táblázatot);
– végezze el az égõfej beszabályozását.

G20/G25 G30 G20/G30 G25 G20 G30 G25 G31

Mûködõ fúvóka- fúvóka- Qn l/h g/h g/h Qn l/h Qmin. levegõ- levegõ- levegõ- levegõ-
égõfej átmérõ átmérõ kW G20 G30 G31 kW G25 kW szabá- szabá- szabá- szabá-

1/100 mm 1/100 mm lyozó lyozó lyozó lyozó

nagy jobb hátsó 120 80 2,65 252 193 189 2,50 277 0,650 4 mm 2 mm 4 mm 5 mm
nagy bal elsõ 127 84 2,95 281 215 211 2,80 310 0,650 4 mm 2 mm 4 mm 5 mm

közepes 93 61 1,50 143 109 107 1,45 161 0,380 2 mm 5 mm 2 mm 7 mm
kicsi 80 54 1,10 105 80 79 1,05 116 0,280 6 mm 4 mm 6 mm 6 mm

kettõs gyûrû 2x94 2x65 3,30 314 238 236 3,1 0 314 0,900 13 mm 0 mm 15 mm 15 mm
maxi 2x94 2x65 3,30 314 238 236 3,10 314 0,900 13 mm 0 mm 13 mm 13 mm

AZ ÉGÕFEJEK BESZABÁLYOZÁSA

Az égõfejek maximális hatékonyságának elérése érdekében nagyon fontos a láng megfelelõ
égésének beállítása (lásd a gázfelhasználási táblázat „X” értékét). A láng legyen egyenes, és a
végei ne legyenek sárga színûek (7/B. ábra). Ha nincs elegendõ levegõ, a láng egyenetlen és a
végei sárga színûek lesznek (7/A. ábra). Ha túl sok a levegõ, a láng nagyon rövid és fényes lesz
(7/C. ábra). Ezekben az esetekben az égést úgy kell beszabályozni, hogy a porlasztócsövet vissza-
tesszük a Venturi-csõre (ha kevés a levegõ), vagy levesszük a porlasztócsövet (ha sok a levegõ).
A porlasztócsõ beállításához meg kell lazítani a rögzítõcsavarokat, majd a megfelelõ égés elérése
után újra meg kell húzni azokat.

Gázfelhasználási táblázat 1W = 0,860 kcal/h Az „X” érték a gáz típusától függ
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ELEKTROMOS FÕZÕLAPOK HASZNÁLATA (elektromos fõzõlapok)

Az elektromos fõzõlapok hatékonyabb kihasználása és az energiafogyasztás minimálisra csökken-
tése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi javaslatokat.

KIMENÕTELJESÍTMÉNY – ELEKTROMOS FÕZÕLAPOK

Beállítás

0 KI

1 NAGYON KICSI Ételmelegítés, vaj- és csokoládéolvasztás

2 KICSI Fõzés lassú tûzön, szószok, párolás, tejpuding, buggyantott tojás

3 MÉRSÉKELT Zöldségek, fagyasztott ételek, vízforralás

4 KÖZEPES Friss zöldségek, tészta, hal, palacsinta

5 NAGY Omlett, sült hús

6 NAGYON NAGY Borda

A szabályozógomb melletti neon jelzõlámpa ég, ha az elektromos fõzõlap használatban van.

Az elektromos fõzõlapokon csak sima fenekû lábasok használhatók. A lábos mérete a lehetõ
legnagyobb mértékben feleljen meg a fõzõlap átmérõjének, kisebb sohasem lehet (lásd a 9. ábrát).
A lábos alja legyen száraz és szennyezõdésmentes.
Üres lábosokat nem szabad a fõzõlapokra helyezni, illetve a fõzõlapokat edények nélkül nem
szabad bekapcsolva hagyni.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A tûzhelylap tisztítása elõtt hagyja a készüléket lehûlni. Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból,
vagy közvetlen csatlakoztatás esetén kapcsolja ki az áramellátást.
A zománcozott, lakkozott vagy krómozott részek tisztításakor használjon meleg szappanos vizet vagy
maró hatástól mentes tisztítószert. A rozsdamentes acélhoz használjon megfelelõ tisztítóoldatot.
A fõzõlapokat csak vazelinbe vagy növényi olajba mártott pamutkendõvel kell tisztítani.
Soha ne használjon dörzsölõszereket, korróziót okozó tisztítószereket, fehérítõszereket vagy
savakat. A zománcozott, lakkozott vagy rozsdamentes acélból készült felületeken kerülje a savas
vagy a lúgos anyagok (citrom, ecet stb.) alkalmazását.
Az égõfejek szappanos vízzel tisztíthatók. Eredeti fényük helyreállításához használjon háztartási
rozsdamentesacél-tisztítót. A tisztítás után szárítsa meg és tegye vissza az égõfejeket a helyükre.

Fontos, hogy az égõfejek megfelelõen kerüljenek vissza a helyükre.

A TÛZHELYLAP HASZNÁLATA
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készüléket csak rendeltetésszerûen, háztartási célra szabad használni, az ettõl eltérõ használat
nem minõsül megfelelõnek, és ezért veszélyes lehet.
A gyártó nem vállal felelõsséget a helytelen használatból eredõ károkért és veszteségekért.

A GÁZÉGÕ HASZNÁLATA

A gázégõk begyújtásához helyezzen egy gázgyújtót az égõfejhez, nyomja be és fordítsa el az
óramutató járásával ellentétes irányba (balra) a szabályozógombot.
Ha a gázégõket néhány napig nem használta, várjon néhány másodpercig az égõfej begyújtása
elõtt, ezáltal eltávozhat a csövekben lévõ levegõ.
Az elektronikus gyújtású készülékeke esetében az eljárás a következõ:
– nyomja be és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) a gombot a * jelig,
– a szikraadó gomb benyomásával gyújtsa be a gázégõt.
Az automatikus gyújtással ellátott tûzhelylapok esetében egyszerûen csak nyomja be és fordítsa el
a gombot a * jelig.
A gyújtógenerátor ismételt kisütõ típusú generátor.
Ha a gázégõ nem gyullad be 5 másodpercen belül, fordítsa a gombot a 0 állásba, és ismételje meg
a mûveletet.
A biztonsági csappal ellátott típusok esetében (amely elzárja a gázáramlást, ha a láng véletlenül
kialszik) a gázégõk begyújtása az alábbi módon történik, de ügyelni kell arra, hogy a láng
meggyújtása után a gomb 5-6 másodpercig benyomva maradjon.

FIGYELEM! A tûzhelylap tisztításakor ügyeljen az égõfejek megfelelõ visszahelyezésére,
mert csak így biztosítható, hogy a gyújtási pontok ne tömõdjenek el.

ÁLTALÁNOS TANÁCS

A jobb eredmények elérése érdekében célszerû, ha a lapos fenekû edények mérete az alábbiak
szerint megegyezik a gázégõ méretével.

– Jobb elsõ égõfej: 6–12 cm
– Bal elsõ égõfej: 24–26 cm
– Bal hátsó égõfej: 12–18 cm
– Jobb hátsó égõfej: 18–24 cm

Lásd a 2. oldalon lévõ 1/b ábrát.

A kisebb edények esetében a gázégõt úgy kell beszabályozni, hogy a láng ne nyúljon túl az edény
alaplapján. Kerülje a homorú és a domború fenekû edények használatát.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az égõfej véletlenül elalszik, fordítsa a gombot kikapcsolt helyzetbe,
és legalább 1 percig ne próbálkozzon az újragyújtással.

Az üvegtetõ védelme és a biztonság érdekében az üvegtetõ lecsukása elõtt az égõfejeket ki kell
kapcsolni, és az égõfej/lábostartó felületet hagyni kell kihûlni.
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UTASÍTÁSOK A TÛZHELYLAP
GÁZCSÖVEKRE TÖRTÉNÕ FELSZERELÉSÉHEZ

Az alábbi utasítások szakképzett szerelõk részére készültek, amelyeket az érvényes országos
elõírásokkal együtt kell betartani. A munkálatok megkezdése elõtt ki kell kapcsolni az elektromos
ellátást.

SZERELÉSI ELJÁRÁS

2db 17 és 23 mm méretû csavarkulcs szükséges.

Megjegyzés:
Egyes típusok kúpos és hengeres csatlakozókkal is fel vannak szerelve.
Kérjük, válassza ki az adott alkalmazáshoz megfelelõ típust.

NAGYON FONTOS
A helyes telepítés és a gázszivárgás elkerülése érdekében a csövek csatlakoztatását a követ-
kezõképpen javasoljuk:
Elõször csatlakoztassa a csövet a tûzhelylapra, majd pedig a hálózatra.
Ha nem tartja be ezt a sorrendet, fennáll a veszély, hogy gáz különül el a csõben.

A TELEPÍTÉS UTÁN SZAPPANOS OLDATTAL ELLENÕRIZZE
AZ ILLESZTÉSEK MEGFELELÕSÉGÉT!

VEVÕSZOLGÁLAT

A szerviztechnikus kihívása elõtt kérjük, ellenõrizze a következõket:
– a csatlakozódugó megfelelõen van-e bedugva;
– nincs-e hiba a gázellátásában.
Ha a hiba nem azonosítható:
kapcsolja ki a készüléket, ne próbálkozzon megjavításával, hanem hívja a vevõszolgálati szerviz-
központot.
A készülékre 12 hónapos garancia és díjmentes vevõszolgálat vonatkozik.

KRÓMOZOTT RÁCSOK ÉS ÉGÕFEJEK

A krómozott rácsok és égõfejek a használat során besötétedhetnek.
Ez normális és elkerülhetetlen jelenség, ami a tûzhelylap mûködését semmilyen módon sem
veszélyezteti.
A tartalék alkatrészek vevõszolgálatunktól minden esetben beszerezhetõk.

FEDÕLAP

A fedõlap opcionális tartozékként áll rendelkezésre

A fedõlap lehajtása elõtt – a túlzott mértékû hõmérsékletváltozások elkerülése érdekében –
mindig várja meg az égõfejek vagy a lapok teljes lehûlését.
A felnyitás elõtt törölje le a fedõlapra fröccsent maradékokat.

A gyártó nem vállal felelõsséget e kiadványban elõforduló nyomtatási és átírási hibákból eredõ
pontatlanságokért. A biztonsággal vagy a mûködéssel kapcsolatos jellemzõk sérelme nélkül fenntartjuk a jogot a
termékek szükség szerinti változtatására.

1. Az ábra szerint az
alábbi sorrendben sze-
relje össze az alkatré-
szeket:

A) rögzített csõ
B) alátét
C) könyökcsõ kúpos me-

netes csatlakozóval

2. Húzza meg a csatlako-
zásokat a csavar-
kulccsal és csavarja
a csöveket a helyükre.

3. Tegye fel a fittinget (C)
a fõvezetékre merev
rézcsõ vagy rugalmas
acélcsõ segítségével.




