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Dear customer! 
Thank you for purchasing the appliance from our new range of gas cookers. The 
following information will help you understand the features of the appliance and 
use it safely. We hope the appliance will serve you successfully for a long period 
of time. 

Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy megvásárolta a gáztűzhelyek új típusába tartozó készülékünket. A 
következő információk a segítségére lesznek abban, hogy megismerje a készülék 
tulajdonságait és biztonságosan tudja használni azt. Reméljük, hogy készülékünk 
hosszú ideig sikeresen fogja szolgálni Önt!   

IMPORTANT PRECAUTIONS FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK  
• This appliance is not connected to a kitchen hood. It must be installed and 

connected according to the standing regulations and relevant installation 
instructions. Special attention is drawn on room ventilation requirements. 

• Make sure the technical information regarding gas type and voltage indicated 
on the rating plate agree with the type of gas and voltage of your local 
distribution system. 

• The product is assembled and set up by the manufacturer for use of Földgáz H 
25 mbar (25 mbar). 

• Installation, repairs, adjustments or resetting of the appliance to another type of 
gas may be performed by authorized persons only (see Certificate of Warranty) 

• Installation of the appliance and resetting to another type of gas must be 
endorsed in the Certificate of Warranty by the authorized service. Failure to do 
so would render the warranty void. 

• Do not store any flammable objects in the bottom drawer of the appliance. 
• The appliance must not be used for any other purposes other than for the 

preparation of food. Using the appliance for any other purposes may result in 
life threatening concentration of combustion by-products, or cause malfunction. 
The warranty does not apply to faults resulting from the incorrect use of the 
appliance.  

• It is recommended to have the appliance checked by the authorized service 
personnel every two years. Such professional maintenance will extend the 
useful life of the appliance. 

• If you should smell gas, immediately shut the gas pipe cock and cut the gas 
supply. In such cases the appliance may be used only after the cause of such 
gas escape is discovered and removed by qualified personnel and the room 
thoroughly ventilated. 

• When using gas for cooking, heat and moisture are generated into the room, so 
make sure it gets sufficient air supply: keep a window open or install a 
mechanical ventilation device (a vapor hood with mechanical extraction). 
Prolonged operation of the appliance may require extensive ventilation, for 
instance opening the window or boosting the performance of the hood with a 
mechanical fan.  

• The appliance requires a minimum air admission of 2m3/h for every kW of 
power input. 

• Never use naked light to detect gas leakage!  
• If you detect any defects on the gas installation of the appliance, never attempt 

• A készülék nem kapcsolódik a konyhai bútorelemekhez. Üzembe helyezését az 
érvényes előírásoknak és az utasításoknak megfelelően kell elvégezni. Külön 
figyelmet kell fordítani a szellőztetési követelményeknek.  

• Győződjünk meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett gáztípus és 
feszültség megfelel a helyi gáztípusnak és feszültség-értéknek.  

• A készülék Földgáz H 25 mbar típusú gáz használatához készült és gyárilag is 
erre került beállításra.  

• A készülék üzembe helyezését, javítását, beállítását, vagy más gáztípusra történő 
átállítását csak arra felhatalmazott személyek végezhetik el (lásd a Garancialevél 
fejezetet).  

• A készülék üzembe helyezését, illetve más gáztípusra történő átállítását az arra 
meghatalmazott szerviznek be kell jegyeznie a garancialevélbe. Ennek 
elmulasztása érvényteleníti a garanciát.  

• Ne tároljunk gyúlékony tárgyakat a készülék alsó fiókjában.  
• A készüléket csak ételkészítésre használjunk. A tűzhely más célokra való 

használata a gyúlékony melléktermékek életveszélyes mértékű 
koncentrációjához, vagy működési zavarhoz vezethet. A garancia nem érvényes 
az olyan hibák esetében, amelyek a készülék nem megfelelő használata miatt 
jelentkeznek.  

• Javasolt a készüléket kétévente szakemberrel ellenőriztetni. Az ilyen jellegű 
karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát.  

• Amennyiben gázszagot érzünk, azonnal zárjuk el a gázcsapot és szakítsuk meg a 
készülék gáz-ellátását. Ilyen esetben a készüléket csak akkor használjuk újra, ha 
megállapítottuk a gázszivárgás okát, azt szakember el is hárította és alaposan 
kiszellőztettük a helyiséget.  

• Amikor gázt használunk a főzéshez, a helyiségben meleg levegő és nedvesség 
képződik, tehát biztosítsunk megfelelő mennyiségű friss levegőt ezekhez: tartsunk 
nyitva egy ablakot vagy használjunk mechanikus ventillátort (páraelszívót). A 
készülék hosszú ideig tartó használata esetén még fokozottabb szellőzés 
biztosítása szükséges.  

• Készüléknek legalább 2m3/h levegőellátásra van szüksége minden kW  felvett 
teljesítmény után.  

• Soha ne használjunk lángot a gázszivárgás megállapításához!  
• Bármilyen hibát észlelünk a készülék gáz-ellátásában, soha ne próbáljuk azt 

magunk megjavítani. Kapcsoljuk ki a készüléket, szakítsuk meg a gáz-ellátást és 
hívjunk szakembert a javításhoz.  
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to repair it by yourself. Switch the appliance off, cut the gas supply and call 
authorized personnel to make the repair. 

• If you plan an absence exceeding 3 days, turn off the gas pipe cock and shut 
the gas supply. If the appliance is out of service for more than 3 months, it is 
advised to retest and reset all functions of the appliance.  

• In change of the environment for which the appliance is designed, with a 
transient risk of fire or blast (e.g. at linoleum or PVC gluing, working with paints, 
etc.), the appliance must be put out of service in time, prior to the risk.  

• Do not place any combustible objects on the appliance or at a distance shorter 
than its safety distance (the shortest distance of an appliance from combustible 
items is 750 mm in the direction of main radiation and 100 mm in other 
directions). 

• Do not use cookware with damaged surface coating or otherwise defective due 
to wear or handling.  

• Do not place the appliance on a pedestal. 
• Manufacturer does not recommend using any additional accessories, for 

instance flame extinguishing protectors, or efficiency increase gadgets. 
• Do not move the cooker by holding the hob. 
• The manufacturer declines responsibility for any damage caused by violating 

the instructions and recommendations set herewith. 
• Do not use pressure vapor cleaner for cleaning the appliance. 
• Cooker may only be installed against non inflammable back wall. 

• Ha 3 napnál tovább tartó távollétet tervezünk, zárjuk el a gázcsapot és szakítsuk 
meg a készülék gáz-ellátását. Ha a készülék 3 hónapnál tovább volt használaton 
kívül, javasolt újra tesztelni és újra elvégezni a beállításokat.  

• Ha a készülék környezetében olyan változás történik, amely időlegesen tűz- vagy 
robbanásveszéllyel járhat (pl. linóluem vagy PVC ragasztása, festétekkel való 
munka, stb.), a készüléket időben, még a kockázat fellépése előtt ki kell kapcsolni.  

• Ne helyezzünk a készülékre, vagy annak közelébe semmilyen gyúlékony tárgyat 
(a gyúlékony tárgyaktól való legkisebb távolság 750 mmm a készülék 
sugárzásának irányában és 100 mm a többi irányban).  

• Ne használjunk sérült felületű, vagy a használat során meghibásodott konyhai 
eszközöket.  

• Ne helyezzük talapzatra a készüléket.  
• A gyártó nem javasolja az egyéb kiegészítők, például láng eloltó biztosítékok, 

vagy hatékonyság-növelő eszközök használatát.  
• Ne mozgassuk a tűzhelyet a főzőlapnál fogva.  
• A gyártó minden nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely az itt leírt 

utasításokban és javaslatokban foglaltak be nem tartásából ered.  
• A készülék tisztításához ne használjunk gőztisztítót.  
• A tűzhelyet csak nem gyúlékony hátsó fal mellett helyezhetjük üzembe.  

NOTE 
The manufacturer reserves the right to make minor changes in the Instructions for 
Use resulting from relevant technological modifications or improvements of the 
product. 
Different models are equipped with different accessories. Any additional 
accessories (grids, baking trays, grill pans, adjustable feet) are available in 
authorized GORENJE shops or our service outlets. 

MEGJEGYZÉS 
A gyártó fenntartja annak a jogát, hogy kisebb változtatásokat eszközöljön a 
használati utasításban, amelyek a termék technológiai módosításából vagy 
javításából erednek.  
A különböző modellek különböző kiegészítőkkel rendelkeznek. További kiegészítők 
(rácsok, tepsik, grill-edények, állítható lábak) a GORENJE  üzleteiben és 
szervizeiben szerezhetők be.  

CONTROL PANEL VEZÉRLŐ PANEL 
1. Left front burner control knob 
2. Left rear burner control knob  
3. Right rear burner control knob  
4. Right front burner control knob 
5. Oven burner control knob 
6. Oven ligt 
7. High voltage gas ignition switch 

    

 
 
 
 

1. Bal első égő vezérlőgomb  
2. Bal hátsó égő vezérlőgomb 
3. Jobb hátsó égő vezérlőgomb 
4. Jobb első égő vezérlőgomb  
5. Sütő égő vezérlőgomb  
6. Sütő világítás 
7. Nagyfeszültségű szikragyújtó gomb 
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BEFORE FIRST USE ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
1. Before using the appliance for the first time, remove protective 

and packing material from the cooker. 
2. Various parts and components of the range and package are 

recyclable. Handle them in compliance with the standing 
regulations and national legislation. 

3. Before first use of the oven set the temperature selector to the 
maximum position and leave the oven in operation with the door 
shut for about 30 minutes. Provide proper room ventilation. This 
process will remove any agents and odors remaining in the oven 
from the factory treatment. 

4. Be sure that the power cords of adjacent or other appliances do 
not come into contact with burner, oven door or other hot parts of 
the range while in operation. 

 

The manufacturer declines responsibility for any injuries to persons or damages to 
the appliance resulting from improper usage of the appliance. 

1. Mielőtt első alkalommal használnánk a készüléket, távolítsuk el róla 
a védő és csomagoló anyagokat.  

2. A tűzhely és a csomagolás bizonyos részei újrafeldolgozhatók. 
Kezeljük ezeket az érvényes előírásoknak és a hazai 
jogszabályoknak megfelelően.  

3. A sütő első használata előtt állítsuk a hőfok-választót a maximális 
fokozatra és hagyjuk a sütőt körülbelül 30 percig zárt ajtóval 
működni. Biztosítsunk megfelelő szellőzést a helyiségben. Ezzel a 
folyamattal eltávolítunk minden, a gyártási folyamatból esetlegesen 
visszamaradt anyagot vagy szagot. 

4. Ügyeljünk arra, hogy a szomszédos vagy más készülékek 
elektromos vezetékei ne kerüljenek kapcsolatba az égőkkel, a sütő 
ajtajával vagy a tűzhely más, működés közben forró részeivel.  

 

A gyártó visszautasít minden felelősséget olyan személyi sérülésekért vagy anyagi 
károkért, amelyek a készülék helytelen használata miatt következnek be.  

OPERATION MŰKÖDÉS 
CAUTION: 
• The appliance is not a toy and may be operated only by adult persons in 

accordance with these instructions. Do not leave small children without 
supervision in a room where the appliance is installed. 

• Gas cooker is an appliance whose operation requires supervision.  
• Never close the lid while the hob burners or oven burner ar still in operation. 
• If there are small children in the house the manufacturer recommends the use 

of optional thermal curtain to reduce the door glas surface temperature. The 
accessory kit (additional door glass, new door hinges) is available at your 
nearest dealer. 

• The maximum baking pan load inserted in guides is 3 kg, and the maximum 
baking pan load placed on a grid is 7 kg. 

• The baking plates and roasting pans are not designed for a long-term storage 
of food (exceeding 48 hours). For longer storage use convenient dishes. 

 

FIGYELEM: 
• A készülék nem játék és azt csak felnőttek működtethetik, a jelen használati 

utasításnak megfelelően. Ne hagyjunk gyerekeket felügyelet nélkül abban a 
helyiségben, ahol a tűzhely elhelyezésre került.  

• A gáztűzhely olyan készülék, melynek működése felügyeletet igényel.  
• Soha ne csukjuk le a tűzhely tetejét, ha a főzőlap égői, vagy a sütő égője még 

működik.  
• Ha kis gyerekek vannak a házban, a gyártó ajánlja opcionális termálfüggöny 

használatát az ajtó üvegfelületének hőmérséklet-csökkentésére. A kiegészítő 
csomag (plusz ajtóüveg, új csuklópántok) beszerezhetők a legközelebbi 
márkakereskedőnél.  

• A tepsiben a sínekre helyezhető maximális súly 3 kg, míg a tepsiben a rácsra 
helyezhető maximális tömeg 7 kg.  

• A tepsik nem az élelmiszerek hosszabb ideig (48 órán túl) való tárolására 
készültek. A hosszabb ideig való tárolásra használjunk megfelelő edényeket.  

COOKING HOB 
LIGHTING THE HOB BURNERS 
Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn 
it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Light the gas using a match 
or any gas ignition device. 

FŐZŐLAP  
A FŐZŐLAP ÉGŐINEK MEGGYÚJTÁSA  
Nyomjuk a megfelelő égő-vezérlőgombot enyhén a készülék felé és forgassuk el az 
óramutató járásával ellentétes irányban a „MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY“ helyzetbe. 
Gyufa vagy más gyújtóeszköz segítségével gyújtsuk meg a gázt.  
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LIGHTING THE BURNERS WITH HIGH VOLTAGE GAS 
IGNITION KNOB 
Press the appropriate burner control knob slightly towards the appliance and turn 
it anti-clockwise to the „MAXIMUM POWER“ position. Now use another hand and 
press the gas ignition knob on the control panel and keep it pressed until it ignites 
the flame. 

AZ ÉGŐK MEGGYÚJTÁSA NAGYFESZÜLTSÉGŰ GÁZGYÚJTÓ 
GOMBBAL  
Nyomjuk a megfelelő égő-vezérlőgombot enyhén a készülék felé és forgassuk el az 
óramutató járásával ellentétes irányban a „MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY“ helyzetbe. 
A másik kezünk segítségével nyomjuk meg a vezérlőpanelen lévő gázgyújtó gombot 
és tartsuk lenyomva mindaddig, amíg meg nem gyújtja a lángot.  

SHUTTING THE HOB BURNERS OFF 
Turn the selected knob to the “OFF” position and check whether the flame is 
extinct 

A FŐZŐLAP ÉGŐINEK ELOLTÁSA  
Forgassuk el a választott gombot a „KI“ helyzetbe és ellenőrizzük, hogy kialudt-e a 
láng.  

 
COOKING 
• Use low and wide cookware for preparing food on gas burners. Make sure the 

burner flames heat the dish bottom and do not go beyond its rim.  
• The appliance is fitted with different size burners. For optimum (economical) 

consumption of gas use the recommended cookware bottom diameters: 
 - small burner from Ø 130 to Ø 160 mm, 
 - medium burner from Ø 160 to Ø 220 mm,  
 - large burner from Ø 220 to Ø 280 mm. 
• Rotation of control knob sets the gas heating power (flame size) between the 

“MAXIMUM POWER” position and “SAVING” position. To reach the “SAVING” 
position, the knob must be rotated to the extreme left position. After the food is 
brought to boiling point, reduce the gas power to the position sufficient to 
maintain the desired cooking stage. 

 

FŐZÉS 
• Az ételek gázégőkön való elkészítéséhez használjunk lapos és széles edényeket. 

Ügyeljünk arra, hogy a égők lángja az edények alját melegítse és ne érjen túl azok 
peremén.  

• A készülék különböző méretű égőkkel rendelkezik. Az optimális (gazdaságos) 
gázfogyasztás érdekében a javasolt átmérőjű edényeket használjuk:  

  - kis égő  Ø 130 és Ø 160 mm között,  
  - közepes égő Ø 160 és Ø 220 mm között,  
  - nagy égő Ø 220 és Ø 280 mm között. 
• A vezérlő gomb forgatásával állíthatjuk a melegítési teljesítményt (láng méretét) a 

„MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY“ pozíció és a „TAKARÉKOS“ pozíció között. A 
„TAKARÉKOS“ pozíció eléréséhez a gombot teljesen balra kell fordítani. Amikor 
az étel forrni kezd, csökkentsük a gáz erejét olyan pozícióra, amely elegendő a 
kívánt főzési fázis fenntartásához.   

CAUTION: 
Before opening the hob lid any spilled liquid must be removed from the lid surface. 
Do not close the hob lid if the burners are still hot! 

FIGYELEM: 
Mielőtt felnyitnánk a főzőlap fedelét, annak felületéről távolítsunk el minden 
esetlegesen kiloccsant folyadékot.  
Ne csukjuk le a tűzhely fedelét, ha az égők még forróak!  

OVEN OPERATION A SÜTŐ MŰKÖDÉSE 
The gas supply to the oven burner is controlled by a tap protected with a 
thermoelectric flame sensor. The power input of the oven burner as well as the 
temperature of the oven space can be controlled by setting the knob to the 
positions „MAXIMUM POWER“ and „SAVING“ 

A sütő égőjének gázellátását egy termoelektromos láng-szenzorral biztosított csap 
végzi. A sütő égőjének teljesítménye csakúgy, mint a sütőtér hőfoka a gomb 
segítségével a “MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY” és a “TAKARÉKOS” pozíciók között 
szabályozható.  
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OFF
TAKARÉK

MAXIMUM POWER
MAXIMÁLIS TELJESÍMÉNY

SAVING
KIKAPCSOLT

 
IGNITION OF THE OVEN BURNER 
• Open the oven door. 
• Set the oven burner control knob to the position "MAXIMUM" and press it 

slightly towards the panel to a limit position. At the same time hold a match at 
an opening in the oven bottom . 

A SÜTŐ ÉGŐJÉNEK MEGGYÚJTÁSA  
• Nyissuk ki a sütő ajtaját.  
• Állítsuk a sütő égőjének vezérlő gombját a “MAXIMUM” helyzetbe és enyhén 

nyomjuk a készülék felé. Ezzel egyidejűleg tartsunk egy gyufát a sütő aljának 
nyílásához.  

IMPORTANT:  
If the burner is not on after 10 seconds, open the oven door and wait for 5 minutes 
before the next try. 

FONTOS:  
Ha az égő 10 másodpercen belül nem gyullad meg, nyissuk ki a sütő ajtaját és 
várjunk 5 percet a következő kísérlet előtt.  

BAKING / ROASTING FOOD  
Preheat the oven for a period of 10 - 15 min before putting yeast dough to bake.  

 

• The oven knob is set to the position „MAXIMUM POWER“.  
After preheating put the food in the oven. Baking/roasting time at MAXIMUM 
POWER depends on the type and mass of food. Then set the oven burner knob to 
the MINIMUM POWER position and keep it there to the end of baking. 
 
 

• For best baking/roasting results insert the grid with the tray into the second 
level guide from below. 

• Experience says that yeast dough is well baked after 25 – 30 minutes, 
Christmas cake after 45 minutes, and pastry after 12 – 18 minutes. However, 
these times are merely referential and it is necessary to test them individually. 

• If possible, avoid opening the oven door during the baking process if possible. 
The temperature regime within the oven might be disturbed, resulting in 
prolonged baking time or burnt food. 

• If you should detect considerable differences between the set temperature and 
the actual oven temperature, contact qualified service personnel.  

 

ÉTELEK SÜTÉSE   
Melegítsük elő a sütőt körülbelül 10-15 perccel azelőtt, hogy a kelt tésztát 
beletennénk.  
• A sütő vezérlő gombját állítsuk “MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY” pozícióba.   
Az előmelegítés után helyezzük el az ételt a sütőben. A “MAXIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNY”-en való sütési idő függ az étel típusától és tömegétől. fter 
preheating put the food in the oven. Ezt követően állítsuk a sütő vezérlőgombját a 
“MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY” pozícióba és tarstuk ott a sütés végéig.  
 

• A jobb sütési eredmény elérése érdekében a rácsot és a rajta lévő tepsit alulról a 
második sínen helyezzük el.  

• A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kelt kalács 25-30 perc alatt sül meg, a 
karácsonyi kalács 45 perc alatt, míg az édes tészta 12-18 perc alatt. Ugyanakkor 
ezek az értékek csak referencia-értéknek tekintendők és szükséges egyénileg 
kikísérletezni a megfelelő időtartamot.  

• Ha lehetséges, kerüljük a sütő ajtajának nyitogatását a sütési folyamat alatt. Ha a 
sütő hőfoka változik, az meghosszabbíthatja a sütési időt vagy az étel 
odaégéséhez vezethet. 

• Ha jelentős különbséget érzékelünk a beállított hőfok és a sütő aktuális 
hőmérséklete között, hívjunk szakembert.  
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HELPFUL HINT: 
When baking high rise yeast dough put it on aluminum baking tray and insert it in 
the second guide level from the bottom. 

HASZNOS ÖTLET: 
Ha magasra kelő süteményt sütünk, azt alumínium tepsiben helyezzük el és tegyük 
alulról a második sínre.  

Relation between the temperature selector position and the oven temperature for 
different oven operations 

A hőfok-szabályozó pozíciója és a sütő hőmérséklete közötti viszony különféle sütési 
műveletek esetében.  

 

Oven temperature Sütő hőmérséklet  Kind of baked food A sütött étel fajtája  
150 – 160°C Preservation  Tartósítás   
160 – 180°C Foam pastry, meringue Krémes sütemény, tojáshab  
180 – 196°C Sponge-biscuit batter, Christmas cake, yeast dough Piskótatészta, karácsonyi kalács, kelt tészta  
196 – 212°C Cakes, lean meat, venison Sütemények, sovány hús, őzhús  
212 – 228°C Lean meat Sovány hús 
228 – 244°C Fat meat, poultry, pork Zsíros hús, szárnyas, sertés  

260°C Flaky pastry, sweets Leveles tészta, édességek  
 

CLEANING AND MAINTENANCE TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Before attempting any cleaning or maintenance set all gas control knobs and 
temperature selectors to “OFF” position and let the cooker cool down completely. 
Keep to the following principles while cleaning or maintaining the range: 
1. Set all knobs to off position. 
2. The main circuit - breaker located in front of the appliance must be 

in OFF position. 
3. Wait until the range is cool. 

Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végeznénk, kapcsoljunk ki 
valamennyi vezérlő-gombot és hőfok-szagályozót és várjuk meg, amíg a tűzhely 
teljesen lehűl.  
A készülék tisztítása vagy karbantartása során tartsuk be az alábbi 
előírásokat:  
1. Állítsunk valamennyi gombot kikapcsolt helyzetbe  
2. A készülék első oldalán lévő főkapcsolónak kikapcsolt állapotban 

kell lennie.  
3. Várjuk meg, amíg a tűzhely lehű l.  

CLEANING THE CABINET 
• Clean the exterior with a damp sponge and some detergent. 
• Fat stains can be removed with warm water and special detergent for enamel.  
Never clean enameled surfaces with abrasive agents as they may permanently 
damage the surface of the appliance. 

A TŰZHELY KÜLSEJÉNEK TISZTÍTÁSA  
• A készülék külsejét nedves szivaccsal és kevés tisztítószerrel töröljük át.  
• A zsíros foltokat meleg víz és speciális, zománcozott felületek tisztítására 

alkalmas tisztítószerrel távolíthatjuk el.  
A zománcozott felületeket soha ne tisztítsuk súrolószerekkel, mert azok tartósan 
megsértheik a készülék felületét.  

HOB GRID 
• Remove the cooking grid from the hob and wash it separately or place it into the 

dishwasher. After washing replace it to fit the appropriate groves in the hob. 
• Remove burner parts (cover, distributor) from the hob and soak them in warm 

water with added detergent for 10 minutes. 
• After washing dry the burner parts carefully and check whether all burner notches 

are clean, then return them back to their position. 
 

A FŐZŐLAP RÁCSA 
• Emeljük le a rácsot a főzőlapról és külön mossuk le, vagy tegyük a 

mosogatógépbe. Miután lemostuk, tegyük vissza a helyére.  
• Távolítsuk el az égő részeit (fedél, elosztó) a főzőlapról és áztassuk 

tisztítószeres meleg vízben 10 percig.  
• Miután lemostuk, szárítsuk meg alaposan az égő részeit és ellenőrizzük, hogy 

valamennyi égőrovátka tiszta-e, majd tegyük vissza az alkatrészeket a 
helyüket. 

NOTICE:  
Since the burner distributor caps are made of aluminum alloy, we discourage you 
from cleaning them in a washing machine. 

MEGJEGYZÉS:  
Mivel az égőfedelek alumínium-ötvözetből készültek nem javasolt azok 
mosogatógépben való tisztítása. 
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OVEN 
• Clean the oven walls with a damp sponge and detergent. 
• To clean stubborn stains burned into the oven wall use a special detergent for 

enamel. 
• After cleaning carefully wipe the oven dry.  
• Clean the oven only when it is completely cold.  
• Never use abrasive agents, because they will scratch enameled surface.  
Wash the oven utensils with a sponge and detergent or put them in the dishwasher 
(grid, pan, etc.). You can also use special detergents to remove rough stains or 
burns. 

SÜTŐ 
• A sütő falait nedves szivacs és tisztítószer segítségével tisztíthatjuk meg.  
• A sütő falára odaégett makacs szennyeződek eltávolítására használjuk 

speciális, zománcozott felületek tiszítására való tiszítószert.  
• Tisztítás után töröljük szárazra a sütőt.  
• A sütőt csak akkor tisztítsuk, ha teljesen lehűlt.  
• Soha ne használjunk súrolószereket, mert azok megsérhetik a zománcozott 

felületet.  
A sütő tartozékait szivacs és tisztítószer segítségével mossuk le, vagy tegyük a 
mosogatógépbe (rács, tepsi, stb.). Használhatunk speciális tisztítószereket is a 
makacs és odaégett szennyeződések eltávolítására.  

BULB REPLACEMENT 
• Set all the control knobs to the OFF position and 

disconnect the range from the mains. 
• Unscrew the bulb glass cover in the oven by 

turning it anti-clockwise. 
• Unscrew the bulb and replace it with a new bulb. 
• Replace the bulb glass cover. 

 

          

AZ IZZÓ CSERÉJE  
• Állítsunk valamennyi vezérlőgombot kikapcsolt 

állapotba és húzzuk ki a készülék villásdugóját.  
• Csavarjuk le a sütőben az izzó üveg fedelét, az 

óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.   
• Csavarjuk ki az izzót és helyettesítsük egy újjal.  
• Helyezzük vissza az izzó fedelét. 
  

NOTE:  
For oven illumination always use T 300°C, E14, 230-240V, 15W bulb. 

1. Glass cover 
2. Lamp 
3. Sleeve 
4. Oven rear wall 

MEGJEGYZÉS:  
A sütő megvilágítására használjunk mindig T 300°C, E14, 230-240V, 15W izzót. 
1. Üveg fedél  
2. Izzó  
3. Foglalat 
4. A sütő hátsó fala 

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 
In case of any defects to the appliance during the warranty period, do not attempt to 
repair it by yourself. Make a claim to the nearest authorized dealer or place of 
purchase, and make sure you can produce the endorsed Certificate of Warranty. In 
the absence of duly endorsed Certificate of Warranty your claim is void. 
 

Amennyiben a garanciális időszak alatt bármilyen hiba lép fel a készülékben, ne 
próbáljuk azt magunk megjavítani, hanem jelentsük be a legközelebbi 
márkakereskedésnél vagy a vásárlás helyén és győződjünk meg róla, hogy 
rendelkezünk a lepecsételt Garancialevéllel. Ennek hiányában reklamációnk 
érvénytelen.  

NOTE:  
The appliance will be delivered to you with the appropriate protective wrapping. This 
packaging material is valuable and can be recycled if such facilities are available in 
your locality. 

MEGJEGYZÉS:  
A készülék a megfelelő védőcsomagolásban kerül kiszállításra. Ez a 
csomagolóanyag értékes és újrafeldolgozható – amennyiben van 
környezetünkben ilyen szolgáltatás.   
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DISPOSAL OF PACKAGING A CSOMAGOLÓANYAGOK TÁROLÁSA 
Deliver the disposed packaging material to your local collecting point for recycling. 
Corrugated cardboard, wrapping paper - sale to the collecting places; 
    - in waste paper containers; 
Wooden parts   - other use; 
    - to the municipal disposal facility; 
Wrapping foil and bags  - in waste plastic containers; 

Szállítsuk el a csomagolóanyagokat a helyi, újrahasznosításért felelős 
gyűjtőhelyre.  
Hullámos kartonpapír, csomagolópapír  - adjuk el a gyűjtőhelyeken,  
    - dobjuk papírgyűjtő konténerbe;  
Fa részek  - egyéb felhasználás; 
 - a helyi hulladékgyűjtő szolgálat;  
Csomagoló fólia és zacskók   
- dobjuk műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló kontérekekbe.  

DISPOSAL OF OBSOLETE APPLIANCES ELAVULT KÉSZÜLÉKEK TÁROLÁSA 
The appliance contains valuable materials which ought to be reused or recycled, so 
once your appliance is of no use to you deliver it to the authorized scrap dealer for 
further treatment. 

A készülék tartalmaz olyan értékes részeket, amelyek újra felhasználhatók, vagy 
feldolgozhatók, tehát ha már nem kívánjuk használni a készüléket, szállítsuk el 
egy meghatalmazott gyűjtőhelyre.  

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND SETTINGS ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK 
All installation, servicing and maintenance work should be carried out by competent 
personnel, and should comply with standing regulations, standards and 
requirements. Installation of the appliance must be endorsed on the Certificate of 
Warranty. 
Gas appliances are manufactured and certified in line with the following regulations: 
EN 30-1-1 Cooking gas fuel appliances for household. Part 1 - 1: General safety 
requirements. 
EN 30-2-1 Cooking gas fuel appliances for household. Part 2 - 1: Economical use of 
energy in general; 
Combustibility of building materials ; 
The appliance must be installed in accordance with valid local regulations, and shall 
be placed only in well vented spaces. 

Valamennyi üzembe helyezési, szervizelési és karbantartási munkát 
szakembernek kell elvégeznie és azok meg kell hogy feleljenek az érvényes 
szabályoknak, normáknak, előírásoknak és követelményeknek. A készülék 
üzembe helyezését a Garancialevélben jelölni kell. I 
A gázkészülékek a következő előírásoknak megfelelően kerültek legyártásra és 
tanúsításra:  
EN 30-1-1 Háztartási gázfőző készülékek 1 – 1 rész: Általános biztonsági 
követelmények.  
EN 30-2-1 Háztartási gázfőző készülékek. 2 – 1 rész: Gazdaságos energia-
felhasználás általában;  
Építőanyagok gyúlékonysága ; 
A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően kell üzembe helyezni és csak jól 
szellőző helyiségben helyezhető el.  

IMPORTANT PRECAUTION: 
Any movement of the appliance from the existing installation requires shutting gas 
supply and disconnecting the appliance from electric mains power. 
 

After installation the qualified personnel should perform the following: 
• Leakage test on gas couplings, and correct electric connection to the mains. 
• Check gas burners and their adjustment (oven burner prime air, saving power 

input, thermoelectric sensors). 
• Explain to the customer all functions of the appliance and particulars regarding its 

servicing and maintenance. 
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 
Amennyiben a készüléket el szeretnénk mozdítani arról a helyről, ahol üzembe 
helyezésre került, el kell zárnunk a gázt és meg kell szakítanunk az elektromos 
ellátást.  
 

Üzembe helyezés után a szakembernek a következőket kell elvégeznie:  
• Szivárgás-ellenőrzés a gáz-csatlakozásoknál és a megfelelő elektromos 

csatlakozás ellenőrzése.   
• A gázégők és beállításaik ellenőrzése (gázégő levegő-ellátása, bemenő 

teljesítmény, termoelektromos szenzorok).  
• Elmagyarázni a fogasztónak a készülék valamennyi funkcióját, különösen a 

szervizelésre és karbantartásra vonatkozó tudnivalókat.  
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LOCATION ELHELYEZÉS 
The appliance is designed for installation in the line of kitchen cabinets. The cooker 
can be located in the standard kitchen with a minimum space of 20 m3. 
If the kitchen is smaller (but not less than 15 m3 as a minimum) it is necessary to 
provide a hood. Regarding thermal resistance the cooker can be positioned on any 
floor, as long as it is not located on a pedestal. 

A készülék konyhában való elhelyezésre készült. A tűzhelyet legalább 20 m3 
méretű konyhában lehet elhelyezni.  
Amennyiben a konyha ennél kisebb (de nem kisebb 15 m3-nél) szükséges fedél 
biztosítása. A hőellenállás tekintetében a tűzhely dobogó, emelvény kivételével 
bármilyen padlón elhelyezhető.  

Combustibility degree A B C1 C2 C3 
d (mm) no gap 3 5 10 20  

Gyúlékonysági fok A B C1 C2 C3 
d (mm) nincs rés 3 5 10 20  

• When placing the cooker against the walls with 
combustibility degrees: B - low combustibility, C1 - 
minimum, C2 - medium, and C3 - easily 
combustible, maintain safe distances from the 
appliance to the wall. 

• If the back wall is incombustible (Class A) no gap is 
required. 

The cooker may be set against the walls with 
combustibility degrees B, C1, C2, C3 under the 
condition that the furniture wall is made of or covered 
with heat-resistant material (e.g. aluminum foil) 
securing a heat resistance of 100 °C for the box (a 
portion of the range under the hob). 
 
“X” - a minimum distance of 750 mm, in line with the 
manufacturer’s instructions. 

min 200 mm

d

d 85
0 

m
m

X

 

• Ha a tűzhelyet olyan falak mellé helyezzük, amelyek 
gyúlékonysági foka: B – alacsony gyúlékonyság, C1 - 
minimum, C2 – közepes, és C3 – könnyen gyúlékony, 
tartsunk megfelelő távolságot a készülék és a fal 
között.  

• Ha a hátsó fal nem gyúlékony (A osztály), nincs 
szükség résre.  

B, C1, C2, C3 gyúlékonyságú falak mellé akkor 
helyezhető el a készülék, ha a bútorelem fala 100 °C-ig 
hőálló anyaggal van befedve (pl. alumínium fólia) vagy 
abból készült (a tűzhely főzőlapja alatti rész 
vonatkozásában).  
 
“X” - minimum 750 mm távolság, a gyártó utasításainak 
megfelelően.  

CONNECTION TO GAS SUPPLY A GÁZVEZETÉKRE TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS 
GAS SUPPLY 
The appliance may be connected to gas supply by only by the authorized personnel. 
Connection must comply with the local standards and requirements. The gas supply 
pipe must be fitted with the accessible gas shut-off cock, located before the coupling 
with the cooker. 
 

 

GÁZELLÁTÁS 
A készüléket csak szakember csatlakoztathatja a gázvezetékre. A csatlakoztatás 
meg kell hogy feleljen a helyi szabványoknak és követelmányeknek. A gázcsövet 
el kell látni egy könnyen hozzárféhető zárható csappal, amelyet a tűzhelyhez való 
csatlakozás előtt kell elhelyezni.  
 

  

WARNING:  
In handling the gas line (e.g. connection to the gas distribution system or flexible gas 
hose) always use a wrench to hold the gas line terminal, in order to avoid 
deformations. 

FIGYELMEZTETÉS:  
A gázvezetékkel való munka során (pl. a gáz-hálózatra vagy hajlékony gázcsőre 
történő csatlakoztatás) mindig használjunk csőfogót, hogy tartani tudjuk a gázcső 
végét, ezáltal elkerülve az esetleges deformálódást. 
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CONNECTION TO THE NATURAL GAS NETWORK (G 20) 
Connection must be made in accordance with standing local regulations. In case of 
excessive gas pressure use pressure regulator. 
 

A FÖLDGÁZ-HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZTATÁS (G 20) 
A csatlakoztatást az érvényes helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Túl 
nagy gáznyomás esetén használjunk nyomás-szabályozót. Connection must be 
made in accordance with standing local regulations.  

FLEXIBLE HOSE CONNECTION 
For safety reasons use only the certified hose complying with local standards and 
with recommended length of 1000 mm. Heat resistance of the connection hose 
should be at least 100°C. 
Each hose must contain instructions regarding the method of connection, allowed 
heating, inspections, service life, etc. These instructions must be unconditionally 
adhered to. 

HAJLÉKONY CSŐVEL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS 
Biztonsági okokból csak hitelesített csövet használjunk, amely megfelel a helyi 
szabványoknak. A cső javasolt hosszúsága 1000 mm. A cső hőtűrése legalább 
100°C kell hogy legyen.  
Valamennyi csőnek tartalmaznia kell utasításokat a csatlakoztatás módjára, a 
megengedett hőre, az ellenőrzésekre, a szervizelésre, stb. Vonatkozóan. Ezeket 
az utasításokat feltétel nélkül be kell tartani.  

IMPORTANT PRECAUTION: 
In case of left side connection (seen from the front) the hose must be connected by 
means of a clamp fixed in the back cover opening. You will find the fixing clamp in the 
accessory kit. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: 
Bal oldali csatlakoztatás esetén (elölről nézve) a csövet a hátsó takarólap 
nyílásához erősített kapoccsal kell csatlakoztatni. A rögzítő kapcsot a tartozék-
csomagban találhatjuk meg. 

1. Connection ending 
2. Knee 
3. Connection hose  

(connection from the right) 
4. Connection hose  

(connection from the left) 
5. Fixing clamp 
6. Back cover of the cooker 

              

3

2

1

5

6

4

 
 

1. Csatlakozó-vég 
2. Könyök 
3. Csatlakozó cső  

(jobb oldalról történő csatlakoztatás)  
4. Csatlakozó cső  

(bal oldalról történő csatlakoztatás) 
5. Rögzítő kapocs 
6. A tűzhely hátsó takarólapja  

CONNECTION TO THE MAINS POWER 
The appliance is fitted with power cord plug for connection to the mains. 
Power socket to which the appliance is connected must be accessible at all times. 
Faulty power cord must be immediately replaced with a new one. 
 
 

AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁS  
A készülék rendelkezik az elektromos hálózatra való csatlakoztatáshoz 
szükséges elektromos kábellel.  
A konnektor, amelybe a készüléket csatlakoztatjuk mindig könnyen hozzáférhető 
kell hogy legyen.  
A hibás elektromos vezetéket azonnal ki kell cserélni.  

CAUTION:  
Make sure that the power cord is installed in such way to avoid touching hot parts of 
the cooker (exhaust at the back side, bottom part of the hob). High temperature could 
cause damage to the insulation. 

FIGYELMEZTETÉS:  
Ügyeljünk arra, hogy az elektromos vezeték olyan módon legyen elhelyezve, 
hogy ne érjen a tűzhely forró részeihez (hátsó kiömlőnyílás, a főzőlap alsó része). 
A magas hőmérsékletek kárt okozhatnak a szigetelésben. 
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HOB BURNER SETTINGS A FŐZŐLAP ÉGŐINEK BEÁLLÍTÁSA 
MINIMUM OUTPUT ADJUSTMENT 
Before starting any adjustments disconnect the appliance 
from the mains power supply. Adjustments must be carried 
out with the tap at the "SAVING" position. 
The minimum gas output is correctly adjusted when the inner 
cone of the flame arrives at the height of 3 to 4 mm. 
If this is not the case, first remove the tap knob and then 
tighten or loosen the screw C, depending on whether the 
flame is to be reduced or increased. 
The adjustments must be crried out so that the end position 
of the tap is actually its minimum position. 
For butane/propane the screw C must be fully screwed in. 

       

ÉGŐCSAP
PROTECTED TAPC

 

MINIMÁLIS KIMENET BEÁLLÍTÁSA  
Mielőtt bármilyen beállítást elkezdenénk, kapcsoljuk le a 
készüléket az elektromos hálózatról. A beállításokat úgy kell 
elvégezni, hogy gomb a  „TAKARÉKOS“ pozícióban legyen.  
A minimális gázkimenet beállítása akkor helyes, ha a láng belső 
kúpja 3-4 mm magas.  
Ha ez nem így van, először vegyük le a gombot, majd szorítsuk 
meg vagy lazítsuk meg a C jelű csavart attól függően, hogy 
nagyobbra vagy kisebbre szeretnénk állítani a lángot.  
A beállításokat úgy kell elvégezni, hogy a gomb végső pozíciója 
pontosan a minimum pozíció legyen. Propán-butánhoz a C jelű 
csavart teljesen be kell csavarni.  

OVEN BURNER SETTINGS A SÜTŐ ÉGŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSAI 
PRIMARY AIR ADJUSTMENT 
To access the primary air adjusting screw (5), open or remove oven door and remove 
oven bottom (2). By unscrewing the adjusting screw the quantity of primary air is 
increase, by tightening it is reduced. The air/gas mixture is correct when the flame 
has blue color. 
Adjust screw 5 for value X in accordance with the table above and Fig. 15, and 
tighten the nut. 
Check that the burner is working properly: the flame must be blue and sharp, without 
a yellow tip. 

ELSŐDLEGES LEVEGŐ BEÁLLÍTÁS 
Hogy hozzáférjünk az elsődleges levegő beállító csavarhoz (5), nyissuk ki vagy 
vegyük le a sütő ajtaját és távolítsuk el a sütő alját (2). A beállító csavar 
lazításával az elsődleges levegő mennyisége nő, a csavar szorosabbra állításával 
pedig csökken. A levegő/gáz keverék akkor megfelelő, ha a lángnak kék színe 
van.  
Állítsuk az 5 jelű csavart X értékre a fenti táblázatnak és a 15. számú ábrának 
megfelelően, majd szorítsuk meg az anyát.  
Ellenőrizzük, hogy az égő megfelelően működik-e: a lángnak kéknek és élesnek 
kell lennie, a csúcsa ne legyen sárga. 

1 – Front oven wall 
2 – Oven bottom 
3 – Ignition tube 
4 – Oven burner 
5 – Oven burner adjusting screw  
 

       15. ábra 

1 – Első sütőfal 
2 – A sütő alja  
3 – Gyújtócső  
4 – Sütő égő  
5 – A sütő égő beállító csavarja   
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ADJUSTMENT OF OVEN BURNER MINIMUM POWER 
On completion of this operation, proceed as follows: 

A SÜTŐ ÉGŐ MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉNEK 
BEÁLLÍTÁSA  
A művelet elvégzéséhez a következőket tegyük:  

• Disconnect the cooker from the mains power supply. 
• Remove the oven bottom. 
• Lift off the oven control knob.  
• For propane/butane fully tighten screw G, and for 

natural gas unscrew screw G by a ½ or ¾ turn for 
natural gas  

• Light the oven burner and close the oven door. 
• Set the oven control knob to position MAXIMUM 

POWER and heat the oven for 15 minutes.  
• Then set the control knob to the SAVING position and 

use screw G to adjust the flame. 
• Right turn reduces the height of the flame, and left turn 

increases the height. The adjustment is correct when 
the body of the flame is about 3 to 4 mm high. 

• Replace the knob and set it to the switch off 
position, then replace the oven base. 

• If the flame sensor does not operate properly, check its 
position according to Fig. 

 
 
 

             
G

 

• Kapcsoljuk le a tűzhelyt az elektromos hálózatról.  
• Távolítsuk el a sütő alját.  
• Emeljük le a sütő vezérő gombját.  
• Propán-bután esetében csavarjuk be teljesen a G jelű 

csavart, míg földgáz esetében csavarjuk ki ½ vagy ¾ 
fordulattal.   

• Gyújtsuk meg a sütő égőt és csukjuk be a sütő 
ajtaját.  

• Állítsuk a sütő vezérlőgombját a “MAXIMÁLIS 
TELJESÍTMÉNY” pozícióba és melegítsük a sütőt 15 
percig.  

• Ezt követően állítsuk a vezérlőgombot “TAKARÉKOS”  
pozícióba és a G jelű csavar segítségével állítsuk be a 
lángot.  

• Jobb irányba való forgatással a láng magassága csökken, 
balra csavarással pedig nő. A beállítás akkor megfelelő, 
ha a láng teste 3-4 mm magas.  

• Helyezzük vissza a gombot és állítsuk kikapcsolt 
helyzetbe, majd helyezzük vissza a sütő alját.  

• Ha a láng-szenzor nem működik megfelelően, 
ellenőrizzük annak helyzetét a számú ábra alapján.  

Flame sensor position 
1 – Oven burner 
2 – Flame sensor 

 

-1

-1

1

2  
18. ábra 
 
 

A láng-szenzor helyzete 
1 – Sütő égő 
2 – Láng-szenzor 
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Burner / Égő Small / Kicsi Medium / Közepes Rapid / Gyors Oven burner / Sütő égő 
Rating  / Teljesítmény [ kW ] 1,00 1,75 2,70 2,7 
Földgáz H (G 20) nyomás 25 mbar 
Nozzle diameter / Fúvókaátmérő [ mm ] 0,68 X 0,92 Z 1,06 Y 1,10 
Adjustment X / X beállítás [ mm ] - - - 3 
Földgáz S (G 25.1) nyomás 25 mbar 
Nozzle diameter / Fúvókaátmérő [ mm ] 0,72 F1 0,94 Y 1,20 F2 1,25 
Adjustment X / X beállítás [ mm ] - - 1 1 
Propán-bután (G 30) nyomás 30 mbar 
Nozzle diameter / Fúvókaátmérő [ mm ] 0,50  0,65 0,81 0,76 
Adjustment X / X beállítás [ mm ] - - - 3 

 

CONVERSION TO ANOTHER TYPE OF GAS A GÁZ TÍPUSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 
Conversion of cooker to another type of gas can be performed only by qualified 
technician.  
Adhere to the following procedure:  
• Change nozzles of all hob burners. 
• Adjust or change gas pressure regulator if installed. 
• Adjust oven and grill burner primary air. 
• Adjust SAVING power position of hob burners. 
• Stick new gas setting label with relevant nozzle information. 

A tűzhely más gáztípusra való átállítását csak szakember végezheti el.  
A következő folyamatnak megfelelően járjunk el:  
• Cseréljük ki valamennyi főzőlap-égő fúvókáját.  
• Állítsuk be vagy cseréljük ki a gáznyomás-szabályozót, ha felszerelésre került.  
• Állítsuk be a sütő és a grill égők elsőldleges levegőjét.  
• Állítsuk be a „TAKARÉKOS“ teljesítmény pozícióját a főzőlap égőihez. 
• Ragasszunk fel új gázbeállítás-cimkét, és tüntessük fel rajta a fúvókákra 

vonatkozó információkat is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE 
The manufacturer reserves the right to make minor changes in these instructions for 
use resulting from technological changes which have no impact on the functioning 
of the appliance. 

MEGJEGYZÉS 
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy kisebb változtatásokat végezzen a használati 
utasításban, olyan technológiai változtatások eredményeként, amelyek nem 
befolyásolják a készülék működését. 
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TECHNICAL DATA MŰSZAKI ADATOK   
GAS COOKER GÁZTŰZHELY GM 145 

Dimensions: height / width / depth  Méretek: magasság / szélesség / mélység  867 / 500 / 605 mm 
Hotplates Főzőlapok  
Burner input power Égő bemeneti teljesítmény  
Left front Bal első  1,00 kW 
Left rear  Bal hátsó   1,75 kW 
Right rear Jobb hátsó  2,70 kW 
Right front Jobb első  1,75 kW 
Oven Sütő   
Oven burner Sütő égő  2,70 kW 
Oven light Sütő világítás  15 W 
Min. / max. oven temperature   Min. / max. sütő hőmérséklet    155 / 330 °C 
Voltage Feszültség - 
Input power Bemeneti teljesítmény  230 V ~ 
Total power input – gas  Teljes bemeneti teljesítmény – gáz   9,90 kW 
Gas type Gáztípus Földgáz H 25 mbar 
Class  Osztály  II2HS3B/P 
  ISO 228 – 1, G ½ 

 

ACCESSORIES KIEGÉSZÍTŐK GM 145 
Grid  Rács + 
Backing sheet AL Sütőlemez AL + 

 
 




