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Kjære kunde,
For det første, takk for at du kjøpte produktet vårt. Les nøye gjennom alle instruksjoner og advarsler i denne 
håndboken. Disse veiledningene inneholder viktig informasjon om sikker installasjon, drift og vedlikehold.
Oppbevar denne veiledningen på et trygt og lett tilgjengelig sted. Denne håndboken gjelder også for flere 
modeller. Forskjeller mellom modeller identifiseres i manualen.

Viktig informasjon
Vær oppmerksom på forholdsreglene og merknadene så vel som innholdet i installasjonsinstruksjonen. Les 
veiledningen nøye før du installerer. Installasjon og prøvekjøring må utføres av profesjonelle installatører. Ulovlig
installasjon og feil reparasjon kan forårsake menneskelig skade og til og med død. Vennligst les hele denne 
manualen før du prøvekjører. Koketoppen kan bare installeres i ett rom med god ventilasjon. Garanti kan kun 
påberopes etter prøvekjøring utført av fagfolk.

Ulike modeller
Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller.

PG3021BG-CCB PG3021BS-A2CI

HPG6041S-CCI / PG6041S-CCI PG6041BG-A1CB

HPG7051G-CCB / PG7051G-CCB
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Viktig sikkerhetsinnformasjon

Denne delen vil hjelpe deg med å forhindre farene ved personskade eller materielle 
skader. Unnlatelse av å overholde disse instruksjonene kan gjøre garantien ugyldig og 
muligheten for produktansvar kan bortfalle.

Generelt
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske 

eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon
om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Kommersiell bruk er ikke tillatt. Kan ikke brukes til noe 

annet formål bortsett fra til matlaging og oppvarming av mat. En annen bruk eller formål (for eksempel 
å varme opp rommet, tørke klær eller ett håndkle på håndtaket), er farlig og forbudt.

• Forsikre deg om at du fjerner all emballasje før du bruker produktet.
• Ved første gangs bruk kan det komme noe lukt fra elementer og isolasjonsmaterialer. Bruk derfor ikke 

apparatet til matlaging ved førstegangs oppstart. 
• Apparatet kan være varmt når det er i bruk. Ikke berør brennere, indre deler, varmeelementer etc. Hold 

barn borte!
• Bruk alltid varmebestandige hansker når du setter eller tar kasseroller på / fra apparatet.
• Ikke stek eller plasser noe du skal varme direkte på apparatet.
• Ikke legg stekebrett, plater eller pakk inn i aluminiumsfolie direkte på apparatet. 
• Fjern gassforsyningen når du flytter produktet, ved rengjøring og under vedlikehold av apparatet.
• Ikke legg gassrør eller -slange under det varme området og sjekk gasslekkasje med såpebobler.
• Fest gasslangen med slangeklemme. Kontroller gasslekkasje med såpebobler.
• Ikke utsett gassrøret eller slangen for ekstra vekt eller harde slag.
• Ikke la produktet stå uten tilsyn. Husk å sjekke det med jevne mellomrom.
• Slå av og koble fra apparatet når den ikke fungerer som den skal eller er ødelagt.
• Ikke utfør reparasjoner eller modifikasjoner på apparatet. Imidlertid kan du avhjelpe noen funksjonsfeil; 

(Se feilsøking før du ringer service)
• Alt vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av autorisert service, og bare originale reservedeler skal 

brukes.
• Slå av alle brytere om apparatet ikke skal benyttes.
• Steng gasstilførselen med stengeventil dersom apparatet ikke skal benyttes.
• Hold apparatet rent. Rester som er igjen p koketoppen etter bruk over tid kan skade overflaten på 

koketoppen.
• Hold alle ventilasjonskanalene rundt koketoppen åpne.
• Ikke bruk koketoppen om den er skadet eller glasset sprukket.
• Undersiden av koketoppen blir varm når den er i bruk. Gass / elektrisk tilkobling skal ikke berøre 

undersiden; Ellers kan strømkabelen eller gasslange bli skadet, noe som kan føre til brann.
• Ikke bruk produktet når du er under medisinering eller påvirket av rusmidler som påvirker 

dømmekraften.
• Vær forsiktig når du bruker alkoholholdige vaskemidler. Alkohol fordamper ved høye temperaturer og 

kan forårsake brann, siden den vil ta fyr når den kommer i kontakt med varme overflater.
• Gass og CO alarm skal monteres.
• Gasslange og gassregulator skal byttes jevnlig.
• Gasslange må ikke klemmes eller brekkes. Inspiser.
• Apparatet må sjekkes for lekkasje før det tas i bruk.
• Alle gassapparater må sjekkes regelmessig for gasslekkasje.
• Alle faste gassinstallasjoner skal trykktestes og inspiseres jevnlig.
• Apparatet må ikke installeres slik at en evt. gasslekkasje samler seg opp i møbel/benk.
• Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren.
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Ikke bruk apparatet igjen før du vet sikkert at lekkasjen er tettet.
• Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
• Selv om apparatet har vært grundig testet for lekkasje på fabrikk, kan det oppstå skader som ikke er 

synlige under transport. Apparatet må derfor testes før det tas i bruk etter montering.

Sikkerhet for barn
• Dette apparatet er designet for å betjenes av voksne og barn under tilsyn. Små barn må ikke få lov til å 

tukle med kontrollene eller leke i nærheten eller med apparatet.
• Tilgjengelige deler av dette apparatet kan bli varme når det er i bruk. Barn bør holdes borte til det er 

avkjølt.
• Vær forsiktig så du ikke forlater emballasjen (plastfolie, ekspandert polystyren etc.) der barn kan komme 

til dem, da de kan være farlige.

FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan være varme når koketoppen brukes. Små barn skal holdes borte.

VIKTIG: Hvis du bestemmer deg for å ikke bruke enheten igjen, skal du trekke stenge gasstilførselen. Ubrukte 
enheter har sikkerhetsrisiko for barn. Så hold koketoppen utilgjengelig for barn.

Sikkerhet rundt gassarbeider
• Alt arbeid som utføres på gassutstyr og systemer må utføres av kompetente og kvalifiserte personer.
• Før installasjonen, sjekk at forholdene for lokal distribusjon (gasstype og gasstrykk) er kompatible med 

produktinnstillingene. Sjekk merkingen av ovnen.
• Produktet er installert og koblet til gjeldende oppsett i henhold til forskriftene. Spesiell oppmerksomhet 

bør være relatert til ventilasjonsbehov. (Se installasjonen)
• Gassprodukter og gassystemer bør sjekkes regelmessig for å fungere ordentlig. Vennligst gjør ditt årlige 

vedlikehold.
• Forbrenning av gass krever tilgang på oksygen. Hvis det ikke er nok oksygen til gassforbrenning, kan 

karbonmonoksid (CO) dannes. Karbonmonoksid er en fargeløs, luktfri og veldig giftig gass, og selv små 
mengder er livsfarlige.

• Telefonnummer for kriser relatert til gass og informasjon om tiltak som skal iverksettes og i tilfelle 
gasslukt, spør din lokale gassleverandør.

ADVARSEL: Bruk av gasskokeapparat resulterer i produksjon av varme og fuktighet i rommet der det er 
installert. Forsikre deg om at kjøkkenet er godt ventilert: hold naturlige ventilasjonshull åpne eller installer en 
mekanisk ventilasjonsanordning (mekanisk avtrekkshette).

Ved langvarig intensiv bruk av apparatet kan det kreves ytterligere ventilasjon, for eksempel åpning av et
vindu for mer effektiv ventilasjon. Evt. å øke nivået på mekanisk ventilasjon der det er tilgjengelig.

Ved tegn til gasslukt
• Slå av alle ventiler på gassproduktene og gassmålere.
• Ikke bruk åpen ild eller røyk.
• Ikke bruk noen elektrisk bryter. (F.eks. Lampebryter eller dørklokke)
• Åpne dører og vinduer.
• Sjekk alle rør og tilkoblinger for lekkasje eller ikke. Fortsetter det å lukte gass, gå ut av huset.

Sikkerhet rundt elektriske tilkoblinger
• Alt arbeid utført på elektrisk utstyr og systemer, skal være av kompetente og kvalifiserte personer.
• Slå av og koble elektrisitet fra produktet i tilfelle skade. For å gjøre dette, slå av sikringen på kursen.
• Forsikre deg om at det er kompatibel sikring på kursen som stemmer med sikringen for produktet.

Kassering av gammelt produkt
Når produktet skal kasseres, leveres det til forhandler eller nærmeste miljøstasjon.
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Oversikt

PG3021BG-CCB / PG3021BS-A2CI HPG6041S-CCI / PG6041S-CCI / HPG6041S-CCI /
PG6041S-CCI

HPG7051G-CCB / PG7051G-CCB Brennerdetaljer

1. Liten brenner
2. Medium brenner 
3. Stor brenner 
4. Trippel Wok brenner 

5. Tenner
6. Flammevakt
7. Bryterpanel

Bruk

Kontrollpanelet har en vrider for hvert gassbluss. Hvilken vrider som gjelder for hvilket gassbluss er indikert ved 
vrideren. Gassblussene har ulik størrelse og effekt. Benytt det gassblusset som passer best til den kasserollen 
som skal brukes.
Gassblusset reguleres ved å vri på vrideren til ønsket effekt.

Av

Full (samt tenning når vrideren trykkes ned)

Lav

Tenning
Vri vrideren til symbolet . Trykk ned vrideren. Gassblusset tenner. Fortsett å holde ned vrideren i ca 6 sek før 
du slipper opp vrideren og stiller inn ønsket effekt.

Dersom gassblusset slokker: Sett vrideren tilbake til posisjon «Av». Vent 1 min før du forsøker å tenne på nytt.

Slukke gassblusset
Vri vrideren til posisjon «Av»
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Praktisk råd

Praktiske råd om bruk av brennerne. Følg disse generelle retningslinjene for best ytelse:
• Bruk riktig kokekar for hver brenner (se tabell) for å forhindre at flammen kommer til siden av gryten 

eller pannen
• Bruk alltid kokekar med flat bunn og hold lokket på.
• Når innholdet koker, setter du  vrideren til "Lav".

Gassbluss Diameter kasserolle

Liten 10-14 cm

Medium 16-20 cm

Stor 22-24 cm

Wok 24-26 cm
Se avsnittet «Oversikt» for referanse til liten, medium, stor og wok gassbluss.

Vedlikehold

Før du rengjør eller utfører vedlikehold på koketoppen, må du koble fra strømforsyningen (inkludert 
batteristrøm). For å forlenge levetiden til koketoppen, er det absolutt uunnværlig at den rengjøres nøye, grundig
og regelmessig. Vær oppmerksom på følgende:

• De emaljerte delene og glassplaten må vaskes med varmt vann uten bruk av slipende pulver eller 
etsende stoffer som kan ødelegge dem.

• De avtakbare delene av brennerne bør vaskes med varmt vann og såpe. Sørg for å fjerne avleiringer og 
fastbrente rester.

• Automatisk tennstift, enden må rengjøres forsiktig og regelmessig, sørg for at tenningen fortsetter å 
fungere normalt.

• Topplaten i rustfritt stål og andre ståldeler kan farges hvis de kommer i kontakt med kalkholdig vann 
eller etsende vaskemidler (som inneholder fosfor). For å forlenge levetiden, anbefaler vi at disse delene 
skylles grundig med vann og tørker dem ved å blåse de tørre. Det er lurt å rense opp søl ved matlaging 
også.

• Etter at koketoppen har vært i bruk, må overflaten rengjøres med en fuktig klut for å fjerne støv eller 
matrester. Glassoverflaten bør rengjøres regelmessig med varmt vann og ikke-etsende vaskemiddel.

Første trinn er å fjerne matrester eller fett med en rengjøringsskrape, (følger ikke med) (fig. 1).
Mens kokeflaten er varm, rengjør du den med et passende rengjøringsprodukt og tørkepapir, og gni deretter 
med en fuktig klut og tørk overflaten. Så som aluminiumsfolie, plastvarer, gjenstander laget av syntetisk 
materiale, sukker eller matvarer med høyt sukkerinnhold som er smeltet på overflaten, må den fjernes 
umiddelbart. Ikke bruk slipende svamper eller rengjøringsprodukter, dette gjelder for kjemisk aggressive 
rengjøringsmidler, som ovnspray og flekkfjerner (figur 2).

Figur 1 Figur 2
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Rengjøring av pannestøtte, anbefales det å rengjøre den mens den fremdeles er varm. For å flytte pannestøtten 
fra kokeplaten og sette den i vasken, må du fjerne matrester eller fett først, etter at pannestøtten er avkjølt, skyll 
den med vann.

Smøre gassventilene
Over tid kan gassventilene klebe seg, og det er vanskelig å slå på / av. For dette tilfellet, bør du rengjøre innsiden
av ventilen og smøre den.
Vennlig påminnelse: Denne prosedyren må utføres av en autorisert tekniker av produsenten.

Feilsøking

Hvis du finner at koketoppen plutselig ikke fungerer eller ikke kan fungere skikkelig. Gå gjennom listen under før
du kontakter kundeservice.

Først og fremst må du kontrollere og bekrefte at det ikke er noen forstyrrelser i gass- og strømforsyningen. 

Brenneren kan ikke tennes eller flammen er ikke ensartet rundt brenneren.
Kontroller at:

• Gasshullene på brenneren er ikke tette.
• Alle bevegelige deler av brennere er festet riktig.
• Det strømmer ikke luft rundt kokeplaten.

Flammen slukker når du slipper vrideren ut.
Kontroller at:

• Du trykker på knotten helt inn.
• Du fortsetter å trykke på knappen for nok tid til å aktivere flammevakten.
• Gasshullene er ikke tette i området ved flammevakten.

Flammen slukker mens du dreier knotten til "Lav" -innstilling.
Kontroller at:

• Gasshullene er ikke tette.
• Det strømmer ikke luft rundt kokeplaten.
• Minimumet er justert riktig (se avsnittet "Minimumsregulering").

Kokekaret er ikke stabilt.
Kontroller at:

• Bunnen av kokekaret er helt flat.
• Kokekaret er sentrert riktig på brenneren.
• Pannestøtten er plassert riktig på koketoppen.

Etter at du har sjekket alle disse punktene og koketoppen fortsatt ikke fungerer som den skal. Ring 
kundesenteret og informer dem om:

• Type problem
• Modellnummeret på koketoppen, som angitt på emballasjen.

Ring aldri teknikere som ikke er autorisert av leverandøren din, og nekt å bruke reservedeler som ikke er fra 
produsenten.
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Installasjon

Følgende instruksjoner er rettet mot kvalifiserte installatør, slik at installasjons- og vedlikeholdsprosedyrene kan 
gjøres på den mest profesjonelle måten.

Viktig: Trekk ut den elektriske forbindelsen (inkl. Batteri) før du utfører vedlikehold eller regelmessig 
vedlikeholdsarbeid.

Plassering av koketoppen 
Viktig: denne enheten kan bare installeres og brukes i permanent ventilerte rom.

Følgende krav må overholdes:
a) Rommet må være utstyrt med et ventilasjonssystem som ventilerer røyk og gasser fra forbrenning til utsiden 
av rommene.
Dette må gjøres med hette eller elektrisk ventilator.

Til pipe eller naturlig ventilert ventilatorhette Direkte til utsiden

b) Rommet må ha luftinnstrømningen som er riktig for forbrenning. Luftstrømmen for forbrenningsformål må 
ikke være mindre enn 2 m³/t per kW installert kapasitet. Luftforsyningen må skje ved tilstrømning fra utsiden 
gjennom en kanal, dens indre tverrsnitt må være minst 100 cm² og må ikke kunne blokkeres ved et uhell.
For å forhindre at flammen slukker ved et uhell, må koketoppen ha en ventilasjon som fungerer på dobbelt 
volum. For eksempel minimum 200 cm² (fig. 3). Ellers kan rommet luftes indirekte gjennom tilstøtende rom som 
er utstyrt med ventilasjonskanaler fra utsiden (fig. 4).

Figur 3
Eksempel på ventil fra utsiden

Figur 4
Eksempel på ventilasjon fra tilstøtende rom

c) Intensiv og langvarig bruk av koketoppen, krever at ventilasjonen økes, f.eks. ved å åpne vinduer eller øke 
kraften til luftinntakssystemet (hvis det finnes).

d) Flytende petroleumsgasser er tyngre enn luft, så de legger seg ved gulvet. Rom der det er installert LPG-
tanker må være utstyrt med ventilasjon mot utsiden for å unngå oppsamling av gass ved gasslekkasje.
Det er derfor viktig at LPG-tanker som er tomme eller delvis fulle, ikke installeres eller lagres i rom eller rom 
under bakkenivå (kjellere osv.). Det er lurt å bare oppbevare gassbeholdere som er i bruk i rommet, og sørge for 
at de ikke er i nærheten av varmekilder (ovner, peiser, ovner osv.).
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Montering av koketoppen
Koketoppen er utformet med beskyttelsesgrad mot overdreven oppvarming, apparatet kan installeres ved siden 
av skapene, og høyden bør ikke overstige koketoppen.
For en riktig installasjon må følgende forholdsregler følges:

a) Koketoppen kan være plassert på kjøkken, spisestue eller stue, men ikke på soverom, bad eller dusjrom.
b) Møblene som står nær enheten, og er høyere enn koketoppen, må plasseres minst 200mm  fra kanten av 
koketoppen.
c) Skapene som er plassert plassert nær avtrekkshetten, må være minst 420m over benkeplaten (fig. 5).

Eksempel for 60cm koketopp 

Figur 5

d) Dersom koketoppen skal monteres direkte under et skap, skal avstanden fra benkeplaten være minst 700mm 
(fig. 5)
e) Minimumsavstand til skap eller vegg på siden er 150mm. Veggen må være av ikke brennbart materiale. 
Minimumsavstand til bakvegg er 60mm. Bakveggen må være av ikke brennbart materiale (fig 5). Dersom 
bakvegg eller sidevegg/skap ikke er av ikke-brennbart materiale er minimumsavstanden 200mm.
f) Festeanordninger (kroker, skruer) er tilpasset en benkeplate som er 20-40mm tykk.

Tynn benkeplate Medium benkeplate Tykk benkeplate

Figur 6

g) Dersom koketoppen ikke monteres over en innbyggingsovn, må det være fritt rom i minst 50mm under 
koketoppen. Rommet under koketoppen må være slik utformet at en gasslekkasje ikke fører til en oppsamling av
gass. Under koketoppen må det ikke oppbevares brennbare gjenstander som kan komme i kontakt med 
koketoppen. Ved oppbevaring av løse gjenstander under koketoppen, må det sikres med f.eks. en plate, slik at 
de ikke kommer i kontakt med koketoppen.
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h) Dersom det skal monteres en innbyggingsovn under koketoppen, må det sikres god ventilasjon. En 
innbyggingsovn kan ikke plasseres på en plate som går helt i bakkant av skapet (fig. 7)

Eventuell plate må gi rom for ventilajson
Figur 7

i) Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt koketoppen og en eventuell innbyggingsovn (fig. 8).

Ventilasjon gjennom benkeplate Ventilajson gjennom front
Figur 8

Tilkobling av gasslangen
Gasslangen kobles til koketoppen ved bruk at medfølgende vinkel, pakninger og slangestuss (fig. 9). Det må 
brukes pakning mellom koblingene for å sikre en tett forbindelse. Etter montering må det sjekkes for lekkasje, 
f.eks. ved å pensle på såpevann. Det må brukes slangeklemme på gasslangen (fig. 9).

Bruk pakning mellom metalldelene Bruk slangeklemme på gasslangen
Figur 9

FARE! Ikke stram for hardt, slik at gjenger skades. Bruk et egnet verktøy til å stramme. Bruk kun gasstilførsel 
med montert slangebruddsventil. Kun for bruk med et gasstrykk på maks 30mbar. Pass på at slangen ikke 
kommer i press, blir knekt, kommer i kontakt med varme flater. Maksimal slangelengde er 150cm.

Tilkobling av elektrisitet
Koketoppen skal ikke tilkobles strømnettet. I stedet skal det installeres batteri i batteribeholderen på undersiden 
av koketoppen.
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Bytte av dyse
Dysen er plassert i bunnen av brenneren og kan byttes ved hjelp av en pipenøkkel (fig. 10). Størrelsen på dysen 
bestemmes av gasstrykk og gasstype, samt størrelsen på gassbrenneren (tabell 1).

Figur 10

Dysen må ikke strammes for hardt, det kan skade gjengene og underliggende gassrør. Dysen må heller ikke 
strammes for lite, da det kan føre til lekkasje.

Gassbrenner

30mbar gasstrykk

Effekt (kW) Dysestørrelse (1/100 mm)

Liten brenner 1,0 52

Medium brenner 1,8 67

Stor brenner 2,4 77

Wok brenner 3,4 93

Tabell 1

Justere minimumsflamme
Flammestørrelsen når vrideren er satt til «Lav», kan justeres på en justeringsskrue under vrideren. Sett vrideren til
«Lav» og dra den rett opp. Juster flammen med justeringsskruen ved hjelp av et lite skrujern (fig. 11).

Figur 11

For å kontrollere den justerte flammen: varm opp brenneren i full åpen stilling i 10 minutter. Vri deretter vrideren
til «Lav». Flammen skal ikke slukke eller bevege seg til dysen. Hvis den slukker eller beveger seg til dysen, må du 
justere ventilene på nytt.

Energisparing
Høy mengde energi kan spares hvis koketoppen brukes riktig, parametrene er utformet riktig og passende 
kokekar brukes. Energibesparelsen er som følger ：

• Spar inntil 60% ved å bruke kasserolle av riktig størrelse og type.
• Spar inntil 60% ved å bruke enheten riktig og med passende flammestørrelse.

Det er en forutsetning for effektiv og energibesparende drift av koketoppen at brennerne holdes rene til enhver 
tid (spesielt flammespaltene og dysene).
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Flammestørrelse
Ettersom brennerne er justert riktig, skal flammen være lyseblå, og den indre flammen skal være klar. Flammens 
størrelse avhenger av plasseringen til den tilhørende kontrollknappen (fig 12).

Figur 12
Se fig.12 for forskjellige driftsalternativer (valg av flammestørrelse). Brenneren skal stilles på en stor flamme i den
innledende tilberedningsfasen, det får maten til å koke raskt. Drei deretter knappen til «Lav» for å opprettholde 
varmen. Det er mulig å justere flammestørrelsen trinnløs.

Vrideren skal aldri stå i en posisjon mellom «AV» og «Full».

Tekniske detaljer

Effekt
Se tabell 2 for effekter ved de ulike brennerne. Tabellen er angitt for et gasstrykk på 30mbar (G30) LPG.

Brenner
Dysediameter

(1/100mm)

Ved nominell effekt Lav effekt

gram/t liter/t kW kcal/t kW kcal/t

Liten 52 72,6 -- 1,0 860 0,4 344

Medium 67 130,8 -- 1,8 1548 0,6 516

Stor 77 174 -- 2,4 2064 0,9 774

Wok brenner 93 247 -- 3,4 2924 1,5 1290

Tabell 2

Samsvarserklæring
Dette apparatet er produsert og testet i samsvar med GAR Direktivet 2016/426 (EU). 

NOTIS
A. Før du installerer, må du sørge for at den lokale distribusjonstilstanden (gasstrykkets art og type) og 
justeringen av apparatet er kompatible.
B. Gasstype og trykk for dette apparatet er angitt på merkelappen.
C. Denne koketoppen er ikke koblet til evakueringsanordning for forbrenningsprodukter. Den skal installeres og 
kobles i henhold til gjeldende installasjonsbestemmelser. Spesiell oppmerksomhet skal gis til relevante krav til 
ventilasjon og bruk av brannvarslere, CO alarm og gassalarm.
D. FORSIKTIG: Bruk av en gasskoketopp fører til produksjon av varme, fuktighet og forbrenningsprodukter i 
rommet der den er installert. Forsikre deg om at kjøkkenet er godt ventilert, spesielt når koketoppen er i bruk: 
Hold naturlige ventilasjonshull åpne eller installer et mekanisk ventilasjonsapparat. 
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