Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt
Quý khách hãy yêu cầu người lắp đặt chỉ rõ vị trí khóa van
gas và cách khóa van gas trong trường hợp khẩn cấp.
Cần đảm bảo rằng tất cả các vật liệu đóng gói đều được lấy
ra khỏi bếp trước khi sử dụng để tránh việc những vật liệu
này bị cháy hoặc bốc khói.
Tuân thủ các chỉ dẫn về khoảng cách tối thiểu tới bất kỳ bề
mặt dễ cháy nào. Các khoảng cách này cần phù hợp với
thông tin được ghi trên bảng ghi thông số kỹ thuật và tuân
thủ luật phòng cháy chữa cháy của quốc gia.
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Nếu bếp được lắp gần cửa sổ, cần đề phòng để tránh tình
trạng rèm cửa bị gió thổi trùm lên bếp dẫn đến nguy cơ
hỏa hoạn.
Khi chọn vị trí lắp đặt bếp, hãy xem xét vị trí bình gas, khả
năng nối gas và đường đi của dây điện.
Nếu phát hiện khe hở xung quanh đường dẫn gas hoặc
dẫn điện, cần trám bít khe hở đó lại ngay khi lắp đặt bếp.
Không lắp đặt bất kì bếp nào khác bên cạnh bếp này.
Quý khách cần kiểm tra phần bên dưới bếp để đảm bảo
rằng không có phần nhô lên nào chạm vào bếp. Đảm bảo
rằng mặt bàn bếp phải vững chắc và có thể chịu được sức
nặng của bếp.
Sau khi lắp kệ bếp vào vị trí, kiểm tra xem kệ bếp đã bằng
phẳng từ trái qua phải và từ trước ra sau hay chưa.

Hình 6 (đơn vị: mm)

Nếu khoảng trống giữa các bức tường xung quanh và phần
ngoại biên của bếp nhỏ hơn 200mm, các bức tường này phải
được bảo vệ bằng vật liệu chống cháy. Phần bảo vệ này phải có
chiều cao tối thiểu là 450mm tính từ vị trí ngang với mặt bếp.
Những bề mặt nằm ngang phía trên mặt bếp, cách bếp nhỏ hơn
750mm theo chiều đứng cũng phải được bảo vệ tương tự.
MẶT TRƯỚC

Nên tạo các lỗ thông khí cho kệ bếp để nâng cao khả năng
thông khí. Cần làm vệ sinh bếp để tránh tình trạng lỗ thông
khí bị tắc nghẽn.
Khi lắp máy hút mùi trên bếp, cần tham khảo thêm phần
chỉ dẫn lắp đặt của nhà sản xuất liên quan đến sản phẩm
này. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, cần duy trì khoảng
trống tối thiểu theo chiều đứng là 750mm (30”) giữa mặt
bếp và mặt bên dưới của tủ bếp, tường giả hoặc lỗ thông
hơi. (Hình 6)

PIN CỠ “D” 1.5V

MẶT TRƯỚC

Ngăn tủ lắp phía trên bếp không được có chiều sâu lớn hơn
325mm (13”) (Hình 6)
Gờ của mặt cắt đặt bếp phải cách mép tường tối thiểu
55mm. (Hình 6)

HỘC ĐỂ PIN
Khi pin cạn hay bộ đánh lửa yếu đi, quý khách nên thay pin
mới.
Hộc để pin nằm ở vị trí như trên hình. Hãy lắp pin vào đúng
cực như hình vẽ.
Cảnh báo: Vui lòng tháo pin ra khỏi hộc để pin nếu không sử
dụng bếp trong một thời gian dài.

PIN CỠ “D” 1.5V

Mẫu máy EGT7828CK/EGT7838CK

Hướng dẫn lắp đặt

Quy trình lắp đặt
Trước khi lắp đặt, kiểm tra xem vị trí lắp đặt có đáp ứng được
những yêu cầu về khoảng cách cần thiết đối với các bề mặt
làm bằng vật liệu dễ cháy hay không; và có cần thiết phải lắp
các phần bảo vệ cho các bề mặt gần bên như đã quy định hay
không. Hãy đảm bảo rằng đường dẫn gas có thể kết nối tới vị
trí đặt bếp.
Cắt mặt đặt bếp theo mẫu bìa cứng có sẵn trong thùng đựng
bếp hoặc theo kích thước ghi ở hình 7.
Lấy bếp ra khỏi thùng cáctông.
Lắp bếp vào vị trí mặt cắt. (Hình 7)

Vị trí đầu nhận gas

Mẫu máy EGT9229CK/EGT9239CK/EGT9239CKB

Nối ống dẫn gas với đầu nhận gas của bếp. Mở khóa gas và
kiểm tra rò rỉ gas bằng bọt xà phòng tại các đầu nối.
Kiểm tra bếp: ấn núm điều chỉnh xuống và xoay đến vị trí mức
lửa lớn nhất để kích hoạt bộ phận đánh lửa điện. Bếp sẽ đánh
lửa. Điều chỉnh ngọn lửa cho phù hợp bằng cách xoay núm
điều chỉnh. Trong lần đầu sử dụng, quý khách có thể phải đánh
lửa vài lần (để làm sạch không khí từ hệ thống cung cấp gas).
Quý khách không cần điều chỉnh bất cứ bộ phận nào của bếp.
Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, vui lòng tham khảo mục Những
chỉ dẫn bảo hành hoặc Sơ đồ phát hiện lỗi.
Đảm bảo rằng người sử dụng phải có sách hướng dẫn sử dụng.
Nếu những quy trình lắp đặt trên không đem lại kết quả mong
muốn, cần liên hệ với các trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi
Electrolux để nhận được sự hỗ trợ đặc biệt.

CHÚ Ý: CHỈ SỬ DỤNG VAN AN TOÀN ÁP SUẤT THẤP
VÀ KHÔNG ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ÁP SUẤT, TỐI ĐA
30mbar CHO LOẠI BẾP NÀY

Van an toàn áp suất thấp

Van an toàn áp suất cao

Nối gas
Bình đựng gas hoặc hệ thống dẫn gas phải tuân thủ theo các
tiêu chuẩn của địa phương. Chỉ được sử dụng van an toàn áp
suất thấp cho loại bếp này.
Kết nối nềm
Ống dẫn gas (chiều dài tối đa 1m) phải được lắp đặt sao cho
có thể nhìn thấy toàn bộ chiều dài của ống. Ống dẫn gas cần
được bảo vệ bằng một kẹp giữ cổ ống X (Hình 8). Vòng đệm
nối phải được lắp khít.

CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Sau khi hoàn thành việc nối gas, quý khách cần thực hiện
kiểm tra độ rò rỉ gas bằng bọt xà phòng tại mỗi co nối. Đây là
việc làm bắt buộc.

Vị trí đầu nhận gas

Hình 7 (đơn vị: mm)
Kích thước mặt cắt được nhìn từ phía trước, nghĩa là bảng điều
khiển nằm ở phía trước.
Nếu khoảng trống giữa các bức tường xung quanh/đằng sau và
phần ngoại biên của bếp nhỏ hơn 200mm, các bức tường này
phải được bảo vệ bằng vật liệu chống cháy. Phần bảo vệ này phải
có chiều cao tối thiểu là 450mm tính từ vị trí ngang với mặt bếp.
Những bề mặt nằm ngang phía trên mặt bếp, cách bếp nhỏ hơn
750mm theo chiều đứng cũng phải được bảo vệ tương tự.

Quy trình kiểm tra rò rỉ gas bằng bọt xà phòng
Tắt núm điều chỉnh gas và mở bình gas hoặc van đường ống
dẫn gas.
Dùng phương pháp kiểm tra rò rỉ gas bằng bọt xà phòng tại
mỗi co nối. (Hình 8)
Bọt xà phòng xuất hiện chứng tỏ bếp bị rò rỉ gas, do đó cần
siết chặt lại co nối.
Lặp lại việc kiểm tra rò rỉ gas bằng bọt xà phòng.
CẢNH BÁO:
Kiểm tra bảng ghi thông số kỹ thuật để đảm bảo rằng thiết bị
phù hợp với nguồn cấp gas tại địa phương.

Kẹp giữ cổ ống
Ống dẫn gas

Hình 8

Kiểm tra rò rỉ
gas bằng bọt
xà phòng

