
14. LẮP ĐẶT
CẢNH BÁO!
Tham khảo các chương về
An Toàn.

14.1 Vị trí của thiết bị
Bạn có thể lắp đặt thiết bị độc lập có tủ
trên một hay hai mặt và trong góc.

Giữ khoảng cách khoảng
1cm giữa thiết bị và thành
phía sau để đảm bảo nắp
mở.

Để biết khoảng cách tối thiểu để lắp ráp,
kiểm tra bảng.

A
C

B

Khoảng cách tối thiểu
Kích thước mm
A 400

B 650

C 150



14.2 Thông số kỹ thuật

Điện thế 220 – 240 V

Tần số 50 / 60 Hz

Loại thiết bị 1

Kích thước mm
Chiều cao 855

Kích thước mm
Chiều rộng 600

Bề dày 600

14.3 Các thông số kỹ thuật
khác

Loại thiết bị: I3B/P

Gas ban đầu: G30 30 mbar

14.4 Đường kính đầu đốt phụ

ĐẦU ĐỐT Ø ĐẦU ĐỐT PHỤ1) 1/100 mm
Phụ trợ 29 / 30

Bán nhanh 32

Ba Chóp 67
1) Loại đầu đốt phụ tùy thuộc vào model.

14.5 Đầu đốt gas cho LPG G30 30 mbar

ĐẦU ĐỐT NGUỒN ĐIỆN
BÌNH

THƯỜNG kW

NGUỒN ĐIỆN
ĐÃ GIẢM kW

NHÃN VÒI
PHUN 1/100

mm

LƯU LƯỢNG
GAS DANH
NGHĨA g/h

Ba Chóp 4.0 1.80 101 291

Bán nhanh 2.0 0.43 71 145

Phụ trợ 1.0 0.35 50 73

14.6 Kết nối gas
Sử dụng các kết nối cố định hoặc sử
dụng các ống thép dẻo không gỉ phù hợp
với quy định hiện hành. Nếu bạn sử dụng
các ống kim loại mềm, đảm bảo rằng
chúng không tiếp xúc với các phần di
động và chúng không bị ép.

CẢNH BÁO!
Ống nối dẫn khí không được
chạm vào bộ phận của thiết
bị như hiển thị trong hình
minh họa.
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14.7 Đấu nối các ống phi kim
loại dẻo
Nếu bạn có thể tiếp cận dễ dàng với
điểm đấu nối, bạn có thể sử dụng một
ống dẻo. Ống dẻo phải được gắn chặt
bằng kẹp.
Trong quá trình lắp đặt, luôn sử dụng
thiết bị giữ ống và vòng đệm. Ống dẻo có
thể được sử dụng khi:
• ống không thể trở nên nóng hơn nhiệt

độ phòng, cao hơn 30 °C,
• ống không dài hơn 1500 mm,
• ống không có đoạn nào bị hẹp,
• ống không bị xoắn hay thắt chặt,
• ống không tiếp xúc với các cạnh sắc

hay góc nhọn,
• ống tạo điều kiện để kiểm tra dễ

dàng.
Khi kiểm tra ống dẻo, cần đảm bảo:
• ống không có vết nứt, vết cắt, dấu vết

bị đốt ở hai đầu và trên toàn thân ống,
• vật liệu không bị làm cứng, nhưng có

độ đàn hồi chính xác,
• các kẹp siết chặt không bị gỉ,
• chưa hết hạn sử dụng.
Nếu có thể nhìn thấy một khiếm khuyết
trở lên, không sửa chữa ống đó mà thay
thế bằng ống khác.

CẢNH BÁO!
Khi hoàn thành lắp đặt, đảm
bảo dấu niêm phong của
mỗi khớp nối ống không bị rò
rỉ. Để kiểm tra dấu niêm
phong, sử dụng dung dịch
xà phòng, không sử dụng
ngọn lửa.

Bệ của nguồn cấp khí gas nằm ở mặt
sau của bảng điều khiển.

CẢNH BÁO!
Trước khi bạn cấp khí gas,
ngắt thiết bị khỏi nguồn điện
hoặc tắt cầu chì trong hộp
cầu chì.Đóng van chính của
nguồn cấp gas.

14.8 Đấu nối với nguồn cấp khí
gas

A

B

D

C

A. Điểm đấu nối khí gas (chỉ một điểm
được sử dụng cho thiết bị)

B. Vòng đệm
C. Đấu nối có thể điều chỉnh
D. Thiết bị giữ ống dẫn LPG

14.9 Nắn thẳng thiết bị

Sử dụng chân nhỏ trên đáy thiết bị để
thiết lập mức bề mặt trên cùng của thiết
bị với các bề mặt khác.

14.10 Bảo vệ chống nghiêng
Đặt chiều cao chính xác và khu vực cho
thiết bị trước khi quý vị gắn bộ phận
chống nghiêng.

CẨN TRỌNG!
Đảm bảo quý vị lắp đặt bộ
phận chống nghiêng ở độ
cao chính xác.

Đảm bảo rằng bề mặt phía
sau thiết bị trơn nhẵn.

Quý vị phải lắp đặt bộ phận chống
nghiêng. Nếu quý vị không lắp đặt bộ
phận chống nghiêng, thiết bị có thể
nghiêng.
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Thiết bị của quý vị có biểu tượng trên
hình ảnh (nếu có) để nhắc nhở quý vị về
việc lắp đặt bộ phận chống nghiêng.

1. Lắp đặt bộ phận chống nghiêng 232 -
237 mm hướng xuống từ mặt trên
cùng của thiết bị và 110 - 115 mm từ
bên hông thiết bị vào lỗ tròn trên giá
treo. Vặn ốc vít vào vật liệu cứng
hoặc sử dụng cốt thép (tường) hiện
có.

110-115

mm

232- 237 

mm

2. Bạn có thể tìm thấy một lỗ ở phía bên
trái của thiết bị. Nâng mặt trước của
thiết bị lên và đặt vào giữa khoảng

trống của các tủ. Nếu khoảng trống
giữa các tủ bàn lớn hơn bề rộng của
thiết bị, bạn phải điều chỉnh kích
thước mặt bên để đặt thiết bị vào
trung tâm.

Nếu bạn thay đổi kích thước
của bếp, bạn phải căn chỉnh
thiết bị không nghiêng một
cách chính xác.

CẨN TRỌNG!
Nếu khoảng trống giữa các
tủ bàn lớn hơn bề rộng của
thiết bị, bạn có thể điều
chỉnh kích thước mặt bên để
đặt thiết bị vào trung tâm.

14.11 Lắp đặt điện
CẢNH BÁO!
Nhà sản xuất không chịu
trách nhiệm nếu quý vị
không tuân theo những biện
pháp phòng ngừa an toàn
trong các chương về An
Toàn.

Thiết bị này được cung cấp phích cắm
điện và một cáp cắm điện.

CẢNH BÁO!
Cáp điện không được chạm
vào bộ phận của thiết bị
được tô bóng trong hình
minh họa.




