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1        CHARAKTERYSTYKA

1.1      Zastosowanie
Patelnie gazowe przeznaczone s� do pracy w zakładach zbiorowego �ywienia.
Przeznaczone s� one do przyrz�dzania produktów spo�ywczych wymagaj�cych sma�enia,
duszenia b�d� te� podgrzewania na oleju.

1.2      Charakterystyka  techniczna - tablica1
Typ, odmiana, wersja patelniDANE

TECHNICZNE Jedn.
GHA.1 GHA.2 GHB.1 GHB.2

Nap�d przechyłu zbiornika nap�d r�czny nap�d  mechaniczny
Stal

niskow�glowa
Stal

kwasoodporna
Stal

niskow�glowa
Stal

kwasoodpornaMateriał dna zbiornika
 (płyty grzewczej) 1.0038 1.4301 1.0038 1.4301
Pojemno�� zbiornika dm3 70
Masa kg 160 170
Moc elektryczna kW 0,01 0,13
Napi�cie zasilania V 230 400
Rodzaj pr�du 1N ~  50  Hz 3N ~  50  Hz
Ci�nienie wody zasilaj�cej kPa 150  ÷  600
Przył�cze wody cal R 1/2
Przył�cze gazu cal G 3/4

Kategoria urz�dzenia: II2ELwLs3B/P       Typ: A
znamionowe 1,3
minimalne 1,0Ci�nienie

przył�czeniowe
maksymalne

kPa
1,6

Ci�nienie gazu regulowane na
wylocie zaworu SIT 820

mm
H2O

45

Moc cieplna kW 14

Ls

G2.350

Zu�ycie gazu m3/h 2,0
Kategoria urz�dzenia: II2ELwLs3B/P       Typ: A

znamionowe 2,0
minimalne 1,6Ci�nienie

przył�czeniowe
maksymalne

kPa
2,3

Ci�nienie gazu regulowane na
wylocie zaworu SIT 820

mm
H2O

65

Moc cieplna kW 14

Lw

G27

Zu�ycie gazu m3/h 1,8
Kategoria urz�dzenia: II2ELwLs3B/P       Typ: A

znamionowe 2,0
minimalne 1,7Ci�nienie

przył�czeniowe
maksymalne

kPa
2,5

Ci�nienie gazu regulowane na
wylocie zaworu SIT 820

mm

H2O
65

Moc cieplna kW 14

E

G20

Zu�ycie gazu m3/h 1,5
Kategoria urz�dzenia: II2ELwLs3B/P       Typ: A

znamionowe 3,7
minimalne 2,9Ci�nienie

przył�czeniowe
maksymalne

kPa
4,4

Ci�nienie gazu regulowane na
wylocie zaworu SIT 820

mm
H2O

370
regulator ci�nienia zablokowany

Moc cieplna kW 12

G
A

ZY

B/P

G30

Zu�ycie gazu kg/h 0.95
Szeroko�� mm 900
Gł�boko�� mm 900
Wysoko��  /do pokrywy/ mm 850
Wysoko�� całkowita mm 1045
Powierzchnia  płyty grzewczej m3 0,4
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Podane w tablicy 1 zu�ycie gazu zostało obliczone dla gazów odniesienia.
Zu�ycie gazu w zale�no�ci od warto�ci opałowej gazu dostarczanego przez dostawc�
mo�na obliczy� ze wzoru:

                                          Moc cieplna [kW] x 3600
      Zu	ycie gazu [m3/h]  =       -----------------------------------

Warto�� opałowa [kJ/m3]

Informacje na temat warto�ci opałowej otrzymaj� pa�stwo u swojego dostawcy gazu.
Jest to zu�ycie gazu w czasie pracy palników przeliczone na godzin�.
Patelnie spełniaj� wymagania techniczne, potwierdzone przez Instytut Nafty i Gazu przy
zasilaniu gazami:
- ziemnymi   E (G20)  ; Lw (G27) ; Ls (G2.350) 
- płynnym  B/P (propan-butan )
Standardowo patelnie przystosowane s� do gazu ziemnego E (G20).W przypadku
konieczno�ci zasilania patelni gazami Ls (G2.350), Lw (G27) lub płynnym B/P (G30), nale�y
zgłosi� to producentowi, w celu przystosowania urz�dzenia do zasilania podanym rodzajem
gazu.

1.3      Ogólny opis

Patelnie gazowe typu: GHA i GHB zbudowane s� z przechylnego zbiornika (rys.1a i 1b,
poz.1) zawieszonego na zawiasach w sztywnej, zabudowanej ze wszystkich stron ramie.
Przechylanie zbiornika dla patelni GHA odbywa si� poprzez obracanie pokr�tłem
(r�cznym kołem nap�dowym) (rys.1a, poz.4), a w przypadku patelni GHB jest ono w
pełni automatyczne, sterowane przyciskami zał�czaj�cymi i wył�czaj�cymi nap�d
mechaniczny (rys.1b, poz.10 i 11). Zbiornik wyposa�ony jest w pokryw� (rys.1a i 1b,
poz.2), której przeciwwaga umo�liwia utrzymanie jej w dowolnym poło�eniu. W dolnej
cz��ci ramy (po lewej stronie patrz�c od strony obsługi) znajduje si� króciec
przył�czeniowy instalacji wodnej (rys.1a i 1b)(C). Zalewanie zbiornika wod� nast�puje
poprzez rurk� zalewaj�c�, widoczn� w górnej cz��ci patelni, z lewej strony przeciwwagi
pokrywy (rys.1a i 1b, poz.13).

Do wa�niejszych zespołów  nale��:
  - Zbiornik kompletny (rys.2, poz.2) - którego głównym elementem jest zbiornik (misa).

Pod dnem umieszczona jest komora spalania z kominem odprowadzaj�cym spaliny
przez kratk� umieszczon� z tyłu patelni. W komorze spalania umieszczone s� palniki
rurowe nagrzewaj�ce płyt� grzewcz�.

  - Zespół nap�du (rys.2, poz.3) - umo�liwiaj�cy przechylanie zbiornika patelni.
- Ogranicznik temperatury (rys.3, poz.1); (rys.1a i 1b, poz.14) - zabezpieczaj�cy

przed  nadmiernym wzrostem temperatury oleju (powy�ej 290) w przypadku awarii
regulatora temperatury, co mogłoby doprowadzi� do zapalenia oleju podczas pracy
urz�dzenia.

  - Regulator temperatury (rys.1a i 1b, poz.7) - zapewniaj�cy płynn� regulacj�
temperatury oleju w zakresie do 270�C za pomoc� pokr�tła.

  - Instalacja gazowa patelni (rys.2, poz.1) - zbudowana z zespołu dwóch kolektorów,
rurek gazowych ø6 i  ø14mm, kró�ca dolotowego G ¾ , 6-ciu palników rurowych
wielootworowych, dwóch palników zapłonowych, palnika pilotuj�cego z elektrod�
zapalaj�c� i czujnikiem płomienia - termopar�, elektromagnetycznego zaworu
regulacyjnego  z zabezpieczeniem przeciwwypływowym i regulatorem ci�nienia.

  - Rama wykonana ze stali kwasoodpornej
  - Obudowa  wykonana ze stali kwasoodpornej
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2        INSTRUKCJA MONTA�U

Instalowanie mog� wykonywa� wył�cznie osoby do tego upowa	nione,
 przeszkolone w zakresie obsługi urz�dze� gazowych

Patelnie mo�na eksploatowa� jako urz�dzenia wolnostoj�ce lub ustawione w blok z innymi
urz�dzeniami linii gastronomicznej o module 900.
Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji patelni gazowych powinno posiada�:

• instalacj� gazow�
• instalacj� elektryczn� oraz skuteczn� instalacj� ochronn�,
• instalacj� wodoci�gow�,
• instalacj� kanalizacyjn�,
• skuteczn� wentylacj�
• o�wietlenie

2.1 Ustawienie

1) Ustawi� urz�dzenie na twardym, niepalnym podło�u i wypoziomowa� zbiornik (mis�)
za pomoc� regulowanych nóg. Wypoziomowanie zbiornika ma wpływ  na prawidłow�
prac� patelni.
Odległo�� urz�dzenia od �ciany powinna wynosi� co najmniej 100 mm, oraz �ciana
powinna by� niepalna. W przypadku konieczno�ci dostawienia urz�dzenia do �ciany,
powinna ona by� ognioodporna.
Zaleca si� tak ustawi� urz�dzenie, aby zawarto�� zbiornika mogła by� zlewana
bezpo�rednio do kratki �ciekowej znajduj�cej si� w podłodze. Ułatwi to mycie zbiornika.

2) Urz�dzenie ustawi� pod okapem, aby całkowicie usun�� par� i wszystkie produkty
spalania.
Odległo�� mi�dzy kratk� odprowadzaj�c� spaliny a okapem powinna wynosi� minimum
750 mm.

2.2 Przył�czenie do instalacji

Podczas instalowania urz�dzenia nale	y przestrzega� nast�puj�cych obowi�zuj�cych
przepisów:

• Normy, przepisy, zarz�dzenia  budowlane i przeciwpo�arowe.
• Przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy.
• Przepisy wydane przez dostawców gazu, które równie� nale�y zastosowa� w celu

potwierdzenia dopuszczenia instalacji urz�dzenia.
• Normy, przepisy, zarz�dzenia dotycz�ce instalacji gazowych i urz�dze� zasilanych

gazem.
• Normy, przepisy, zarz�dzenia dotycz�ce wentylacji.
• Normy, przepisy, zarz�dzenia dotycz�ce instalacji elektrycznych.

Instalator powinien:
• Posiada� �wiadectwo Kwalifikacji
• Zapozna� si� z informacjami na tabliczce znamionowej. Informacje porówna� z

warunkami dostawy gazu w miejscu instalowania
• Sprawdzi� szczelno�� poł�cze� armatury gazowej
• Sprawdzi� skuteczno�� działania wszystkich elementów funkcjonowania urz�dzenia
• Zapozna� u�ytkownika z obsług� urz�dzenia
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2.2.1  Wentylacja.

1) Pomieszczenie kuchenne powinno by� dobrze wentylowane aby uzupełnia� usuwane
powietrze.

2) W zale�no�ci od sposobu odprowadzania spalin patelnia jest urz�dzeniem otwartego
spalania typu "A"  pobieraj�cym powietrze z pomieszczenia i odprowadzaj�ce spaliny do
pomieszczenia, w którym jest zainstalowane. W zwi�zku z tym urz�dzenie nale�y ustawi�
pod wyci�giem miejscowym z okapem. Spaliny nale�y odprowadza� od okapu do
przewodu (kanału) spalinowego w budynku, o wymiarach przekroju, sposobie
prowadzenia i wysoko�ci, które zapewni�  potrzebny ci�g  i wymagan� przepustowo��.
Spaliny nale�y odprowadza� w sposób zgodny z normami przepisami i rozporz�dzeniami.

3) Wlot powietrza do pomieszczenia nale�y wykona� w taki sposób, aby nie powstawały
szkodliwe pr�dy powietrza, które nie powinny by� nawiewane bezpo�rednio na
obsługuj�cego.

4) Nale�y prawidłowo nastawi� otwory odprowadzaj�ce powietrze.
5) Regularnie czy�ci� filtry i przewody wentylacyjne. Do czyszczenia filtrów nie stosowa�

palnych płynów i rozpuszczalników.
6) Okresowo sprawdza� wlot i wylot powietrza, czy nie s� uszkodzone oraz czy przepływ nie

jest utrudniony.

2.2.2   Przył�czenia do instalacji gazowej.

Patelnie nale	y zasila� gazem o wła�ciwo�ciach i ci�nieniu zgodnych
z normami zasilania gazem i danymi w tablicy 1.

1) Sprawdzi�, czy patelnia przystosowana jest do gazu stosowanego przez u�ytkownika.
2) Sprawdzi�, czy instalacja gazowa w pomieszczeniu wyposa�ona jest w r�czny zawór

odcinaj�cy. Je�li nie, nale�y taki zawór zainstalowa�.
3) Przewód instalacji gazowej doprowadzi� do przył�cza gazowego (B) (rys.1a i 1b) i

(rys.5b, poz.8). Patelnie przystosowan� do gazów Ls (GZ-35), Lw (GZ-41,5) lub
E (GZ-50) nale�y podł�czy� „na sztywno” za pomoc� stalowych rur instalacyjnych bez
szwu. Do poł�cze� nale�y stosowa� typowe zł�czki instalacyjne o �rednicy nominalnej
D=20 mm. Patelnie mo�na tak�e przył�czy� do instalacji gazowej stosuj�c elastyczne
przewody metalowe.
Patelnie przystosowan� do gazu płynnego B/P (propan- butan) podł�czy� do butli z
gazem przy pomocy w��a elastycznego o maksymalnej długo�ci 3m i reduktora
zainstalowanego na zaworze butli. Koniec w��a zabezpieczy� przed zsuni�ciem z
kró�ców przył�czeniowych przy pomocy opasek zaciskowych. W�� i reduktor musz� by�
przystosowane do gazów płynnych i posiada� znak bezpiecze�stwa B.

4) Sprawdzi� ci�nienie gazu za przył�czem wlotowym wykorzystuj�c króciec Ø9mm (rys.5b,
poz.9).

W celu sprawdzenia ci�nienia gazu na wlocie do urz�dzenia nale�y:
- odkr�ci� �rub� (K)(rys.5b) kró�ca Ø9mm (L) znajduj�cego si� za przył�czem wlotowym

gazu G3/4 (rys.5b, poz.8),
- rurk� z gumy silikonowej przył�czy� do kró�ca kontrolnego (L) i manometru (zakres

0÷6 kPa, dokładno�� co najmniej 0,1 kPa),
- otworzy� zawór odcinaj�cy sieci gazowniczej,
- zapali� wszystkie palniki urz�dzenia,
- odczyta� wskazania manometru,

Uwaga !
Je�li odczytane ci�nienie (ci�nienie dynamiczne na wlocie) jest mniejsze ni	
minimalne graniczne ci�nienie lub wi�ksze ni	 maksymalne graniczne dla danego
gazu podane w tablicy 1, przył�czenie do instalacji jest niedopuszczalne. Inspektor
powinien powiadomi� przedsi�biorstwo gazownicze.
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5) Sprawdzi� �rodkiem pianotwórczym szczelno�� poł�czenia z instalacj� gazow�.
6) Wył�czy� wszystkie palniki.
7) Zamkn�� zawór odcinaj�cy instalacj� gazow�.
8) Wkr�ci� �rub� (K) z uszczelk� (M) do kró�ca (L) (rys.5b).
9) Sprawdzi� szczelno�� kró�ca (L) �rodkiem pianotwórczym.

Zabrania si� sprawdzania szczelno�ci za pomoc� płomienia.

Uwaga !
Przył�czenia patelni do butli z gazem propan – butan lub do istniej�cej instalacji mo	e
wykona� tylko uprawniony instalator z zachowaniem wszystkich przepisów
bezpiecze�stwa.
Sprawdzenie instalacji gazowej przeprowadza sprzedawca – dystrybutor gazu.

2.2.3   Przył�czenia do instalacji elektrycznej.
Urz�dzenie wyposa�one jest standardowo w przewód zasilaj�cy o długo�ci  ~3 m
zako�czony wtyczk� 2P+Z 10/16A 230V w przypadku patelni z nap�dem r�cznym EHA
lub wtyczk� 3P+N+Z 16A 400 w przypadku patelni z nap�dem mechanicznym EHB.
a) Sprawdzi� zgodno�� parametrów instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi patelni.
b) Sprawdzi� stan osprz�tu elektrycznego patelni.
c) Dokona� pomiaru skuteczno�ci ochrony przeciwpo�arowej (zerowanie lub uziemienie).
d) Dokona� przył�czenia przewodu zasilaj�cego do odpowiedniego gniazda

zainstalowanego w pomieszczeniu.
e) W przypadku podł�czenia patelni bezpo�rednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia,

nale�y dokona� odł�czenia standardowego przewodu zasilaj�cego a nast�pnie
podł�czenia przewodu o potrzebnej długo�ci do odpowiednich zacisków listwy
przył�czeniowej. Przewód poprowadzi� przez dławic� (A)(rys.1a i 1b) w ramie patelni.
Listwa przył�czeniowa znajduje si� w skrzynce sterowniczej (rys.1a , poz.15) dla patelni z
nap�dem r�cznym GHA lub w skrzynce sterowniczej (rys.1b, poz.20) dla patelni z
nap�dem mechanicznym GHB. Dost�p do listwy mo�liwy jest po zdj�ciu osłony przedniej
(rys.1a i 1b, poz.3) i nast�pnie pokrywki odpowiedniej skrzynki sterowniczej.

W celu zdj�cia osłony przedniej i pokrywki skrzynki sterowniczej nale�y:
- wyci�gn�� pokr�tła wył�cznika głównego (rys.1a i 1b, poz.6) i regulatora temperatury

(rys.1a i 1b, poz.7),
- zdj�� pokr�tło oraz osłonk� zaworu k�towego Retro (rys.1a i 1b, poz.12),
- zdj�� r�czne koło nap�dowe odkr�caj�c wkr�t dociskowy (rys.4a, poz.11) (tylko dla

patelni GHA),
- odkr�ci� 4 �ruby mocuj�ce osłon� przedni� (rys.1a i 1b, poz.16),
- zdj�� osłon�,
- odkr�ci� 4 �ruby mocuj�ce pokrywk� skrzynki steruj�cej,
- zdj�� pokrywk� skrzynki sterowniczej.

Przewód zasilaj�cy powinien by� w izolacji na bazie silikonowo - kauczukowej, odpornej
na oleje, tłuszcze i temperatur� (180ºC), powinien posiada� parametry techniczne przewodu
SILFLEX –EWKF i posiada� trzy �yły o przekroju 3x1,5 mm²: L, N, PE w przypadku patelni
GHA oraz pi�� �ył o przekroju 5x1,5 mm²: L1, L2, L3, N, PE w przypadku patelni GHB.
Przewód zasilaj�cy nale�y doprowadzi� do patelni od na�ciennego wył�cznika odcinaj�cego
zasilanie, który powinien by� zainstalowany w pomieszczeniu.

� W przypadku patelni GHB nale	y sprawdzi�, czy po wci�ni�ciu przycisku
podnoszenia (rys.1b, poz.10) nast�puje podnoszenie zbiornika patelni, a po
wci�ni�ciu przycisku opuszczania (rys.1b, poz.11) nast�puje jego
opuszczenie. W przypadku gdy po wci�ni�ciu przycisku  podnoszenia nie
nast�puje podnoszenie zbiornika, nale	y dokona� zamiany dwóch
przewodów fazowych we wtyczce przył�czeniowej instalacji elektrycznej lub
na listwie przył�czeniowej w skrzynce sterowniczej (rys.1b, poz.20).
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Po podł�czeniu przewodu zasilaj�cego, post�puj�c w kolejno�ci odwrotnej nale�y:
- zamontowa� pokrywk� skrzynki sterowniczej,
- zało�y� osłon� przedni�,
- zało�y� kółko r�czne,
- zało�y� osłonk� oraz pokr�tło zaworu k�towego Retro,
- zało�y� pokr�tła wył�cznika głównego i regulatora temperatury.

Instalacja elektryczna, do której ma by� podł�czone urz�dzenie powinna by�
wyposa�ona w �rodki podł�czania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1.

Przył�czenie wyrównawcze
Urz�dzenie wyposa�one jest w zacisk do przył�czenia zewn�trznych �ył wyrównawczych

oznaczony symbolem . Przed podł�czeniem urz�dzenia nale�y sprawdzi�
prawidłowo�� wykonania  i  skuteczno��  działania  poł�cze�  wyrównawczych  zgodnie
z PN-IEC-60364-4-41.

URUCHOMIENIE PATELNI MO�E NAST�PI PO POTWIERDZENIU
SKUTECZNO�CI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ WYNIKAMI POMIARÓW.

2.2.4    Przył�czenia do instalacji wodoci�gowej

1) Sprawdzi� czy instalacja wodna w pomieszczeniu wyposa�ona jest w r�czny zawór
odcinaj�cy. Je�li nie, nale�y taki zawór zainstalowa�.

2) Przewód instalacji wodnej zaopatrzonej w r�czny zawór odcinaj�cy doprowadzi� do
przył�cza (C) (rys.1a i 1b). Mi�dzy zaworem odcinaj�cym a przył�czem wody w
urz�dzeniu zaleca si� zamontowa� filtr mechaniczny do wody.

Podczas instalacji patelni nale	y bezwzgl�dnie unika� kontaktu powierzchni ze stali
nierdzewnej z materiałami koroduj�cymi. Usuwa� wszelkie metalowe okruchy, które
mog� uszkodzi� dno lub �ciany zbiornika patelni.

2.3      Przystosowanie  do spalania innego gazu

Konieczno�� przystosowania patelni do zasilania odpowiednim gazem nale	y
zgłosi� producentowi. Przezbrojenie urz�dzenia na inny gaz oraz
przeprowadzenie stosownych regulacji i czynno�ci opisanych w tym punkcie
mo	e wykonywa� wył�cznie uprawniony i przeszkolony przez ŁZM LOZAMET
pracownik - instalator. Po przystosowaniu urz�dzenia do zasilania innym
gazem instalator zobowi�zany jest przymocowa� wła�ciw� tabliczk�
znamionow� z parametrami nowego gazu oraz usun�� star� tabliczk�
znamionow�.

1)  Zdj�� osłon� przedni�
- wyci�gn�� pokr�tła wył�cznika głównego (rys.1a i 1b, poz.6) oraz regulatora temperatury

(rys.1a i 1b, poz.7),
- zdj�� pokr�tło oraz osłonk� zaworu k�towego Retro (rys.1a i 1b, poz.12),
- zdj�� r�czne koło nap�dowe odkr�caj�c wkr�t dociskowy (rys.4a, poz.11) (tylko dla

patelni GHA)
- odkr�ci� 4 �ruby mocuj�ce osłon� przedni� (rys.1a i 1b, poz.16),
- zdj�� osłon� przedni� (rys.1a i 1b, poz.3),

2)  Podnie�� zbiornik patelni maksymalnie do góry.
3) Zamontowa� dysze główne palników (rys.5b i 5c, poz.5) wła�ciwe dla odpowiedniego

gazu, zgodnie z tablic� 2.
4) Zamontowa� dysze palników zapłonowych (rys.5c, poz.6) wła�ciwe dla odpowiedniego

gazu, zgodnie z tablic� 2.



9

5) Dokona� regulacji płomienia palników zapłonowych i pilotowego.
a) Zapali� palnik pilotowy i palniki zapłonowe.
b) Wyregulowa� palniki zapłonowe umieszczonym na elektromagnetycznym zaworze

SIT 820 NOVA wkr�tem regulacyjnym przepływu gazu do palnika pilotowego (B)
(rys.5a) tak, aby  uzyska� płomie� palników zapłonowych o długo�ci ok. 8÷10 mm.

c) Wyregulowa� palnik pilotowy przy pomocy jego iglicy regulacyjnej (G) (rys.5a) oraz
przesłony regulacyjnej powietrza pierwotnego (H) (rys.5a) tak, aby uzyska� płomie�
palnika pilotowego o długo�ci 25 mm poza daszkow� osłonk� palnika.

6) Wyregulowa� ci�nienie gazu na wylocie elektromagnetycznego zaworu SIT 820 NOVA.
a) Podł�czy� ci�nieniomierz do kró�ca pomiarowego (E) (rys.5a) ci�nienia gazu na

wylocie zaworu, wykr�caj�c uprzednio z kró�ca wkr�t za�lepiaj�cy.
b) Wykr�ci� osłonk� wkr�ta regulacyjnego regulatora ci�nienia gazu (D) (rys.5a);

(A) (rys.7).
c) Zapali� palniki główne.
d) Dokona� regulacji ci�nienia wkr�tem regulacyjnym (C) (rys.5a); (B) (rys.7).

Warto�ci ci�nienia dla odpowiedniego gazu podano w tablicy 1.
e) Po dokonanej regulacji wył�czy� wszystkie palniki, zało�y� osłonk� regulatora

ci�nienia gazu (D) (rys.5a); (A) (rys.7), odł�czy� ci�nieniomierz, a króciec pomiarowy
za�lepi� wkr�tem za�lepiaj�cym.
W przypadku gazu płynnego B/P (propan- butan) nale�y zamontowa� na zaworze
wył�cznik regulatora ci�nienia (D) (rys.7) kod.0.907.037, w miejsce osłonki (A) (rys.7),
�ruby regulacyjnej (B) (rys.7) i spr��ynki (C) (rys.7).

7) Zało�y� osłon� przedni� (rys.1a i 1b, poz.3).

Po wykonaniu regulacji  nale	y wygrza� palniki  przez ok. 10minut.

Po przeprowadzonej regulacji:
- płomie� palników powinien by� stabilny, nie gasn�� i nie cofa� si�, nie przeskakiwa�

na dysze w czasie pracy, przy zapalaniu i wygaszaniu.
- palniki powinny zapala� i pali� si� stabilnie bez odrywania, cofania, drga� i ga�ni�cia

płomienia, we wszystkich otworach płomieniowych całej długo�ci palników
- przy zapalaniu palnik główny powinien zapala� si� w czasie nie dłu	szym ni	

10 sekund, a  płomie� powinien rozprzestrzenia� si� łagodnie bez wybuchów
na wszystkich otworach w czasie nie dłu	szym ni	 5 sekund.

Uwaga!
Patelnia wyposa	ona jest w wył�cznik kra�cowy (rys.2 poz.5) którego zadziałanie
powoduje samoczynny wygaszenie wszystkich palników przy podnoszeniu
(przechylaniu) zbiornika i uniemo	liwia ponowne ich zapalenie przy podniesionym
zbiorniku patelni.
Przed wykonywaniem czynno�ci opisanych w pkt.2.3 nale	y odł�czy� przewody
doprowadzone do wył�cznika kra�cowego i poł�czy� je ze sob� , poł�czenie
zaizolowa� ta�ma izolacyjn�.
Po wykonaniu regulacji nale	y ponownie doprowadzi� przewody do przył�czy
wył�cznika kra�cowego (rys.2 poz.5). Czynno�ci te nale	y wykonywa� po uprzednim
odł�czeniu urz�dzenia od sieci elektrycznej zachowuj�c szczególn� ostro	no��.

TABLICA 2

Gazy

Dysze
 główne

 (sztuk 6)
d [1/100mm] / typ

Dysze
palników zapłonowych

(sztuk 2)
d [1/100mm] / typ

Dysza
palnika pilotowego

Ls (G2.350) AL195 /  710.0195.00 T110 /  742.0110.00
Lw (G27) AL165 /  710.0165.00    T90 /  742.0090.00
E (G20) AL145 /  710.0145.00    T80 /  742.0080.00

B/P (G30)  AL70 /  710.0070.00    T30 /  742.0030.00

Regulowana
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3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

3.1 Przygotowanie patelni do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem nale�y:
-   sprawdzi�, czy urz�dzenie jest dostosowane do gazu i ci�nienia jakimi charakteryzuje si�

sie� gazownicza. Nale�y sprawdzi� dane na opakowaniu i tabliczce znamionowej
urz�dzenia. Je�li urz�dzenie przystosowane jest do innego rodzaju gazu, nale�y dokona�
niezb�dnych czynno�ci zgodnie z p.2.3

-   usun�� foli� ochronn� oraz inne elementy opakowania ze wszystkich elementów obudowy
oraz pokrywy patelni

-   urz�dzenie odkonserwowa�, tzn. wn�trze misy, pokryw� oraz obudow� dokładnie wymy�
ciepł� wod� z dodatkiem płynu do mycia naczy�, nast�pnie dokładnie wypłuka�

- zapozna� si� z DTR urz�dzenia, w szczególno�ci z instrukcj� obsługi oraz wskazaniami
BHP.

3.2       Próbny rozruch

Przy pierwszym uruchomieniu patelni, po podł�czeniu do instalacji gazowej,
ustawi� pokr�tło zaworu elektromagnetycznego SIT 820 w pozycji  ( ),  nast�pnie
lekko je wcisn�� i utrzyma� w poło	eniu wci�ni�tym do momentu odpowietrzenia
instalacji (około 3 min).

- Zapali� palniki zgodnie z rozdz. 3.3.1
- Sprawdzi� czy po wykonaniu prac instalacyjnych nie ulatnia si� gaz. Sprawdzenie

wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami
- Sprawdzi� zapalanie palników pilotowego, zapłonowych pilotowych oraz palników

głównych
- Sprawdzi� działanie elektromagnetycznego zaworu gazowego
- Sprawdzi� skuteczno�� odprowadzania spalin na zewn�trz

3.3       Czynno�ci podczas pracy

3.3.1   Zapalanie palników i wygaszanie palników, obsługa układu sterowania

a) Opu�ci� całkowicie zbiornik patelni.
b) Ustawi� pokr�tło wył�cznika głównego (rys.1a i 1b, poz.6) w poło�enie  „I”.
W tym momencie powinna zapali� si� zielona lampka (rys.1a i 1b, poz.8) sygnalizuj�ca
wł�czenie zasilania elektrycznego.
c) Ustawi� pokr�tło zaworu gazowego (rys.1a i 1b, poz.17) w poło�enie (	) (rys.6) (A),

odpowiadaj�ce wył�czeniu wszystkich palników.
d) Ustawi� pokr�tło regulatora temperatury (rys.1a i 1b, poz.7 ) w poło�enie umo�liwiaj�ce

zał�czenie palników głównych (rys.9) (B).
W tym momencie powinna zapali� si� pomara�czowa lampka (rys.1a i 1b, poz.9)
sygnalizuj�ca zał�czenie regulatora temperatury.
e) Ustawi� pokr�tło zaworu gazowego (rys.1a i 1b, poz.17) w poło�enie  ( ) (B) (rys.6),

odpowiadaj�ce zapalaniu palnika pilotowego, nast�pnie lekko je wcisn�� i przytrzyma�.
W tym momencie otworzony zostaje dopływ gazu do palnika pilotowego i do palników
zapłonowych oraz uruchomiony zostaje generator wytwarzaj�cy iskr� na elektrodzie
zapłonowej.
f) Po zapaleniu si� palnika pilotowego oraz palników zapłonowych przytrzyma� wci�ni�te

pokr�tło przez około 15 sekund do momentu otwarcia zabezpieczenia
przeciwwypływowego.

Płomie� palnika pilotowego powinien by� widoczny w otworze (rys.8, poz.2) a
palników zapłonowych: lewego w otworze (rys.8, poz.3L) i prawego w otworze
(rys.8, poz.3P) w osłonie przedniej patelni.
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g) Po upewnieniu si�, 	e palnik pilotowy i oba zapłonowe s� zapalone - ustawi�
pokr�tło zaworu gazowego (rys.1a i 1b, poz.17) w poło�enie (  ) (rys.6) (C),
odpowiadaj�ce zapalaniu palników głównych.

Palniki główne powinny zapali� si� w czasie nie dłu�szym ni� 10sek. Maksymalne nat��enie
przepływu gazu powinno zosta� osi�gni�te po upływie10 sek. od chwili otwarcia dopływu
gazu do palników głównych.
Płomienie palników głównych powinny by� widoczne w otworach (rys.8, poz.3L)- trzy
lewe palniki i (rys.8, poz.3P)- trzy prawe palniki. Aby zobaczy� płomienie wszystkich
palników nale	y patrze� w otwory (rys.8 poz.3P i 3L) pod odpowiednim k�tem z lewej
i prawej strony ka	dego otworu.
h) Ustawi� ponownie pokr�tło zaworu gazowego (rys.1a i 1b, poz.17) w poło�enie ( )

(rys.6) (D). Palniki główne powinny zosta� zgaszone, natomiast palnik pilotowy oraz
palniki zapłonowe powinny si� pali�.

i) Ustawi� pokr�tło zaworu gazowego w poło�enie (	) (rys.6) (E).
Palniki zapłonowe oraz pilotowy powinny zosta� zgaszone. Ponowne zał�czenie palnika
pilotowego oraz zapłonowych jest mo�liwe po upływie 60 sekund.

UWAGA :
1) Je�li palniki główne nie zapalaj� si� w czasie nie dłu	szym ni	 10sek. nale	y

zgłosi� patelni� do naprawy.
2) Ustawienie wył�cznika głównego w poło	enie „O” przy zapalonych palnikach

głównych lub przy zapalonych tylko palnikach pilotowym i zapłonowych
powoduje wygaszenie palników głównych, zapłonowych i pilotowego oraz
wył�czenie zasilania elektrycznego patelni. Aby ponownie uruchomi� palniki
nale	y wykona� ponownie czynno�ci zgodnie z pkt. 3.3.1 b), c), d), e), f), g).

3.3.2   Czynno�ci podczas przygotowywania potraw w patelni

a) Sprawdzi�, czy zbiornik patelni znajduje si� kra�cowym dolnym poło�eniu.
b) Unie�� pokryw� i pokry� płyt� grzewcz� cienk� warstw� tłuszczu.
c) Ustawi� pokr�tło wył�cznika głównego /rys.1a i 1b poz.6/ w pozycji „ I ”. Powinna

za�wieci� si� zielona lampka /rys.1a i 1b poz.8/ sygnalizuj�ca wł�czenie patelni do sieci.
d) Ustawi� pokr�tłem regulatora temperatury /rys.1a i 1b poz.7 / ��dan� temperatur�

oznaczon� na pokr�tle ( rys.9)(C). Zapali si� pomara�czowa lampka (rys.1a i1b, poz.9).
Zaleca si� ustawi� regulator temperatury na 170ºC, co jest wystarczaj�c� temperatur�
przy sma�eniu.

e) Uruchomi� palniki główne wykonuj�c czynno�ci wg pkt.3.3.1 e), f), g)
f) Wst�pnie rozgrza� patelni� bez wsadu do momentu osi�gni�cia nastawionej temperatury

Patelni� nale�y rozgrzewa� do momentu zga�ni�cia pomara�czowej lampki (rys.1a i1b,
poz.9) Zaleca si� odczeka� jeszcze 15 minut po zga�ni�ciu lampki. Wy�ej opisana
czynno�� konieczna jest do ustabilizowania i wyrównania si� temperatur.
Je�li zaczniemy sma�y� przed ustabilizowaniem si� temperatur spowodujemy przypalenie
si� produktów

g) Na tak rozgrzan� płyt� nakładamy tłuszcz, a po jego rozgrzaniu kładziemy produkt
przeznaczony do sma�enia. Produkty układa� na strefie grzejnej wysokotemperaturowej.
Na rysunku 11 pole zakreskowane oznacza stref� grzejn� wysokotemperaturow� płyty
grzewczej, której temperatury odpowiadaj� nastawie regulatora temperatury . Poza t�
stref� temperatura płyty grzewczej jest du�o ni�sza. W trakcie sma�enia przekłada�
produkty na płycie grzewczej aby unikn�� przypalenia.
W przypadku sma�enia kotletów po 5 minutach kotlet powinien by� jednostronnie
dostatecznie usma�ony. Odwracamy go na druga stron� i w sumie po 10 minutach kotlet
zdejmujemy z płyty dostatecznie usma�ony. Nast�pnie mo�emy uło�y� now� porcj�
dodaj�c tyle tłuszczu, aby kotlety zanurzone były do połowy. W trakcie sma�enia lub
pieczenia po stwierdzeniu, �e tłuszcz jest zbyt gor�cy lub za chłodny nale�y pokr�tłem
termoregulatora tak dobra� temperatur�, aby proces przebiegał prawidłowo. Pokrywa
patelni w pocz�tkowej fazie sma�enia powinna by� uchylona, natomiast w ko�cowej
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przymkni�ta. Stosujemy to dlatego, aby piecze� nie traciła na swoistym aromacie i
zabezpieczamy j� przed nadmiernym wysuszeniem.
Regulator temperatury podczas sma�enia b�dzie cyklicznie zał�czał i wył�czał palniki
główne, co sygnalizowane jest przez zapalanie i ga�ni�cie pomara�czowej lampki /rys.1a
i 1b poz.9/ utrzymuj�c w ten sposób nastawion� temperatur�

h) W przypadku przygotowywania potraw w du�ej ilo�ci oleju lub produktów płynnych
i półpłynnych np. sosów nale�y zwróci� uwag� aby nie napełni� zbiornika powy�ej
górnego poziomu oznaczonego na tylnej �cianie.
Nie nale	y zamyka� pokrywy przy nastawie temperatury powy	ej 200 ºC gdy	
mo	na spowodowa� samozapłon oleju.

3.3.3 Przechylanie zbiornika , zlewanie produktu

A)      Przechylanie zbiornika patelni z nap�dem r�cznym typu GHA

a) Podnie�� pokryw� (rys.1a i 1b, poz.2).
b) Sprawdzi�, czy zawór układu zasilania wod� (rys.1a i 1b, poz.12) jest zamkni�ty.
c) Pokr�ca� ostro�nie r�cznym kołem nap�dowym (rys.1a, poz.4) w kierunku zgodnym z

kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo), a� do momentu uzyskania przechyłu
zbiornika patelni wystarczaj�cego do zlania produktu.

d) Po zlaniu całej zawarto�ci opu�ci� całkowicie zbiornik w poło�enie pocz�tkowe,
pokr�caj�c r�cznym kołem nap�dowym w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara (w lewo).

B)       Przechylanie zbiornika patelni z nap�dem mechanicznym typu GHB

a) Podnie�� pokryw� (rys.1a i 1b, poz.2).
b) Sprawdzi�, czy zawór układu zasilania wod� (rys.1a i 1b, poz.12) jest zamkni�ty.
c) Sprawdzi�, czy zasilanie patelni jest wł�czone (pokr�tło wył. głównego w poło�eniu „I”)
d) Wcisn�� górny przycisk (rys.1b, poz.10) i przytrzyma� go w tej pozycji do momentu, a�

zbiornik uzyska przechył wystarczaj�cy do zlania produktu.
e) Po zlaniu całej zawarto�ci wcisn�� dolny przycisk (rys.1b, poz.11) i przytrzyma� go w tej

pozycji do momentu całkowitego powrotu zbiornika w poło�enie pocz�tkowe.
Po całkowitym opuszczeniu misy silnik nap�du wył�czy si� automatycznie.

Uwagi:
• Po rozpocz�ciu podnoszenia zbiornika patelni GHA i GHB nast�puje automatyczne

wył�czenie palników głównych, zapłonowych i pilotowego, co sygnalizuje
zga�ni�cie pomara�czowej lampki. Aby ponownie zapali� palniki nale	y całkowicie
opu�ci� zbiornik i wykona� czynno�ci wg pkt. 3.3.1c), d), f), g).

• W przypadku patelni z nap�dem mechanicznym GHB silnik elektryczny wył�cza si�
w poło	eniu maksymalnego podniesienia oraz po całkowitym opuszczeniu misy.

• Zwolnienie dowolnego przycisku (rys.1b, poz.10 i 11) w trakcie podnoszenia lub
opuszczania zbiornika powoduje zatrzymanie ruchu w dowolnym poło	eniu.

Je�li misa patelni nie jest całkowicie opuszczona, zał�czenie palników jest niemo�liwe.

Nigdy nie nale�y zostawia� patelni podczas pracy bez nadzoru.
Gdy olej zacznie intensywnie dymi�, nale�y natychmiast zmniejszy� ustawion� temperatur�.

Nie nale�y zbyt szybko obraca� r�cznym kołem nap�dowym, gdy� mo�na spowodowa� przelewanie
 i wychlapywanie gor�cego produktu ze zbiornika, nara�aj�c si� na poparzenie.

Przy zlewaniu zawarto�ci zbiornika nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��, aby nie narazi� si�
na poparzenie. Przed rozpocz�ciem i w trakcie przechylania zbiornika nale�y ustawi� si� z boku

patelni, tak aby zabezpieczy� si� przed oblaniem gor�cym produktem. Nigdy na nale�y stawa� na
wprost zbiornika przed rozpocz�ciem i w trakcie jego przechylania !!!
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3.4    Czynno�ci po zako�czeniu pracy patelni

a) Ustawi� pokr�tło regulatora temperatury (rys.1a i 1b, poz.7) w poło�enie „0” (rys.9) (A).
b) Ustawi� pokr�tło zaworu gazowego (rys.1a i 1b, poz.17) w poło�enie (	) (rys.6) (A).
c) Wył�czy� zasilanie patelni ustawiaj�c pokr�tło wył�cznika głównego (rys.1a i 1b, poz.6)

w poło�enie „0”. Zielona lampka (rys.1a i 1b, poz.8) powinna zgasn��.
d) Zamkn�� dopływ gazu do patelni zaworem odcinaj�cym.
e) Poczeka� a� urz�dzenie ostygnie.
f) Dokładnie wymy� zbiornik patelni i pokryw� wod� z płynem do mycia naczy�, wypłuka�

i osuszy� dno zbiornika. Po wysuszeniu natłu�ci� dno olejem jadalnym.
g) Zamkn�� zawór odcinaj�cy wod�.

3.5      Uwagi eksploatacyjne

1) Aby zapobiec przypalaniu i przywieraniu produktów do płyty nale�y usuwa� resztki
panierki, które oddzielaj� si� od  sma�onych produktów i opadaj� na dno misy.
Po zauwa�eniu, �e resztki panierki zaczynaj� przywiera� do płyty nale�y zla� olej i
wyczy�ci� płyt� patelni. Zlany olej mo�na u�y� ponownie ale bez osadu, który pozostał
na dnie naczynia.
Nale�y zwróci� na to uwag� szczególnie przy sma�eniu mi�s otoczonych tylko m�k�.
W tym przypadku przypalenia mog� wyst�pi� ju� przy drugim, trzecim wsadzie.

3) Niedopuszczalne jest pozostawienie po sma	eniu patelni z olejem i resztkami
panierki, która opadła na dno na nast�pny dzie�. Spowoduje to przypalenia
sma	onych produktów.

4)  Pieczone mi�sa i ryby powinny by� dobrze rozmro�one.
�le rozmro	one produkty maj� tendencj� do przypalania si�.

5) Przy przyrz�dzaniu mi�s wcze�niej usma�onych i podlanych wod� (duszonych ) oraz
przy odgrzewaniu du�ych mas np. bigosu, nale�y zwróci� uwag� na to aby cz�sto
miesza� wsad i stopniowo nastawia� wymagana temperatur�.

6) Patelnie gazowe wyposa�one s� mi�dzy innymi w takie urz�dzenia zabezpieczaj�ce jak:

a) Regulator temperatury - słu�y do regulacji temperatury zawarto�ci misy. Temperatura
utrzymywana jest samoczynnie. Po zapaleniu palniki główne pracuj� na pełn� moc a� do
osi�gni�cia nastawionej temperatury, po jej osi�gni�ciu regulator temperatury wył�cza
palnik główny. Po nieznacznym obni�eniu temperatury nast�puje samoczynne
zał�czenie palników głównych.

b) Ogranicznik temperatury - działa w przypadku awarii regulatora temperatury.
Zabezpiecza zbiornik patelni przed nadmiernym wzrostem temperatury. Jego zadziałanie
polega na rozł�czeniu obwodu zasilaj�cego cewk� elektromagnetycznego zaworu
gazowego i wygaszeniu wszystkich palników patelni. Poniewa� zadziałanie ogranicznika
oznacza awari� urz�dzenia nale�y odł�czy� ja od sieci elektrycznej oraz od instalacji
gazowej i usun�� uszkodzenie. Aby ponowne wł�czenie patelni było mo�liwe, nale�y
odblokowa� ogranicznik poprzez wci�ni�cie jego przycisku (rys.1a i 1b, poz.14) i (rys.3,
poz.2). Odblokowanie ogranicznika temperatury mo�liwe jest dopiero po schłodzeniu
misy. Dost�p do przycisku ogranicznika temperatury mo�liwy jest po wyj�ciu za�lepki
(rys.1a i 1b, poz.18) z otworu w osłonie przedniej.

c) Zabezpieczenie przeciwwypływowe - palniki wyposa�one s� w zabezpieczenie
przeciwwypływowe, co wymaga podczas zapalania palników pilotowego i zapłonowych
przytrzymania wci�ni�tego pokr�tła zaworu gazowego w pozycji ( ) przez około15 sek.
Jest to czas niezb�dny do nagrzania czujnika i zadziałania zabezpieczenia.
W przypadku zaniku płomienia palnika odci�cie dopływu gazu nast�pi po około 30 sek.
Ponowne uruchomienie palnika mo�liwe jest po około 60 sek.
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4        WSKAZANIA BEZPIECZA�STWA I HIGIENY PRACY

Przed przyst�pieniem do pracy obsługuj�cy powinien zapozna� si� z zasadami:
• bezpiecznej eksploatacji urz�dze� gazowych,
• bezpiecznej eksploatacji urz�dze� zasilanych elektrycznie,
• pracy w zapleczu kuchennym,
• udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Patelnie gazowe mog� u	ytkowa� i obsługiwa� wył�cznie osoby przeszkolone
w zakresie jej obsługi, i które zapoznały si� z instrukcj� obsługi patelni gazowej.

Szczególnie wa	ne jest, aby:
1) Przed monta�em urz�dzenia:

− zdj�� opakowanie i upewni� si�, czy urz�dzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie
w�tpliwo�ci nie u�ytkowa� go i zwróci� si� do specjalisty. Materiał opakowaniowy nie
powinien znajdowa� si� w zasi�gu dzieci, poniewa� stanowi potencjalne zagro�enie
(torebki plastikowe, deski, gwo�dzie itp.)

− upewni� si�, czy dane znamionowe s� zgodne z parametrami sieci gazowniczej oraz
instalacji elektrycznej.

2) Przed pierwszym uruchomieniem patelni oraz co najmniej raz w roku sprawdzi�
skuteczno�� ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym,

3) Zainstalowanie urz�dzenia zgodnie z instrukcj� wytwórcy powierzy� uprawnionemu
specjali�cie.

4) Nie dopuszcza� do instalacji, wykonywania napraw i regulacji, przestawienia na inny
rodzaj gazu osób do tego nieuprawnionych.

5) Nie wykonywa� �adnych przeróbek niezgodnych z dokumentacj� patelni.
6) Do u�ytkowania patelni dopuszcza� tylko osoby przeszkolone.
7) Zwraca� uwag� na dzieci w czasie u�ytkowania patelni, gdy� nie znaj� one zasad ich

obsługi. Szczególnie gor�cy zbiornik, komora spalania, instalacja odprowadzania spalin
mog� by� przyczyn� poparzenia.

8) Nie zostawia� patelni bez nadzoru podczas u�ytkowania.
9) Uwa�a�, aby elektryczne przewody przył�czeniowe u�ywanego w kuchni sprz�tu nie

dotykały gor�cych cz��ci patelni.
10) Uwa�a�, aby w czasie u�ytkowania patelni nie zala� palników.
11) Nie dopuszcza� do zanieczyszczenia palników. Zabrudzone oczy�ci� i wysuszy�

natychmiast po wystudzeniu.
12)  Nie stawia� naczy� na pokrywie patelni.
13)  Nie uderza� w pokr�tła i palniki.
14) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy, wył�czy� urz�dzenie.

Wszelkie naprawy powinny by� wykonywane w autoryzowanej stacji serwisowej przez
uprawnionych specjalistów.

15) Nie otwiera� głównego zaworu na przył�czu gazu lub zaworu butli gdy urz�dzenie nie
b�dzie u�ytkowane.

16) Nie gasi� płomieni palników pilotowych oraz głównych przez zdmuchni�cie płomienia.
17) Stosowa� tylko oryginalne cz��ci zamienne. Nieprzestrzeganie powy�szego mo�e

zagrozi� bezpiecze�stwu urz�dzenia i u�ytkowników.
18) Stosowa� urz�dzenie wył�cznie do celów, do jakich je zaprojektowano. Wszelkie inne

zastosowania s� nieodpowiednie i nale�y je traktowa� jako niebezpieczne.
19) Podczas obsługi zachowa� ostro�no�� i nie dotyka� cz��ci, z którymi kontakt mo�e

spowodowa� poparzenie.
20) W razie poparzenia, skaleczenia, pora�enia pr�dem elektrycznym lub zatrucia gazem,

niezwłocznie udzieli� pierwszej pomocy.
21) W przypadku stwierdzenia ulatniania si� gazu z instalacji gazowej urz�dzenia nale�y:

− wygasi� wszystkie �ródła otwartego ognia i nie u�ywa� narz�dzi i urz�dze�
powoduj�cych iskrzenie (gniazda wtykowe, wył�czniki pr�du, sprz�t RTV itp.),

− zamkn�� dopływ gazu do kuchni przez zamkni�cie zaworu odcinaj�cego,
− otworzy� drzwi i okna oraz przewietrzy� pomieszczenie,
− zawiadomi� osob� uprawnion� do usuni�cia przyczyny.
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22) Zapewni� odpowiedni� wydajno�� urz�dze� wentylacyjnych do odprowadzania par i
produktów spalania.

23) Nie podł�cza� do instalacji gazowej �adnych przewodów uziemiaj�cych.
24) W przypadku zapalenia si� gazu uchodz�cego z nieszczelnej instalacji nale�y

natychmiast zamkn�� dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinaj�cego.
25) W przypadku zapalenia si� gazu uchodz�cego z nieszczelnego zaworu butli gazowej

nale�y na butl� zarzuci� mokry koc w celu ostudzenia butli, zakr�ci� zawór na butli. Po
ostudzeniu wynie�� butl� na otwart� przestrze�. Zabrania si� powtórnej eksploatacji butli.

26) Nie zasłania� otworów ssawnych lub przeznaczonych do odprowadzania ciepła.
27) Prawidłowo czy�ci� powierzchnie, aby nie dopu�ci� do utleniania oraz uszkodze�

chemicznych czy mechanicznych.
28) Po zako�czeniu pracy wył�czy� urz�dzenie zgodnie z p.3.4 niniejszej instrukcji.

W przypadku korzystania z butli zakr�ci� zawór butli.
29) Je�li palniki główne nie chc� zapali� si� w czasie nie dłu�szym ni� 10 sek. nale�y zgłosi�

patelni� do naprawy.
30) Przed przyst�pieniem do konserwacji lub naprawy nale�y odł�czy� zasilanie elektryczne,

zabrania si� mycia i polewania urz�dzenia za pomoc� strumienia bie��cej wody,
co dotyczy szczególnie stref osłoni�tych osłonami (rys.1a i 1b, poz.1 i 3).
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem patelni i pora�eniem pr�dem
elektrycznym obsługi.

31) Do misy nie nale�y wlewa� produktu powy�ej oznaczonego wewn�trz zbiornika poziomu
maksymalnego.

32) Zachowa� szczególn� ostro�no�� przy zlewaniu gor�cych potraw i oleju, nigdy nie stawa�
na wprost zbiornika przed rozpocz�ciem i w trakcie zlewania gor�cego produktu. Przed
rozpocz�ciem przechylania zbiornika sprawdzi� czy zawór układu zasilania wod� jest
zamkni�ty.

33) Pod 	adnym pozorem nie wolno zalewa� rozgrzanej misy zimn� wod�!
Bezwzgl�dnie zabrania si� otwierania zaworu układu zasilania wod� (rys.1a i 1b,
poz.12), gdy dno zbiornika jest rozgrzane lub wypełnione gor�cym produktem
(olejem) oraz przy przechylaniu zbiornika

34) Pod �adnym pozorem nie nale�y opiera� si� o mis� patelni, ani nie wkłada� r�k b�d�
innych cz��ci ciała mi�dzy uniesion� mis� a ram� no�n�.

5        INSTRUKCJA KONSERWACJI I NAPRAWY

5.1 Konserwacja bie	�ca

a) Nale�y utrzymywa� urz�dzenie w stanie spełniaj�cym wszelkie warunki higieniczno-
sanitarne.

b) Codziennie czy�ci� cz��ci ze stali nierdzewnej wod� z płynem do mycia naczy�,
dokładnie płuka� i ostro�nie wysuszy�.

c) Po opró�nieniu zbiornika patelni, dokładnie go wymy� za pomoc� szczotki nylonowej,
nast�pnie wysuszy� i zakonserwowa� dno zgodnie z pkt.3.4 f).

d) Je�li urz�dzenie ma by� nie u�ywane przez dłu�szy czas, dokładnie oczy�ci� wszystkie
stalowe powierzchnie za pomoc� szmatki zwil�onej olejem wazelinowym w celu nało�enia
warstwy ochronnej. Okresowo przewietrza� pomieszczenie.

e) Nigdy nie u�ywa� materiałów �ciernych takich jak: zmywaki stalowe, wata stalowa,
szczotki stalowe b�d� skrobaki, które mog� uszkodzi� powierzchnie patelni.

f) Bezwzgl�dnie unika� wszelkich kontaktów stałych lub okresowych cz��ci wykonanych ze
stali nierdzewnej z materiałami koroduj�cymi, aby nie powodowa� korozji galwanicznej.

g) Nie stosowa� zbyt gruboziarnistej soli kuchennej (o ziarnie powy�ej 3mm), gdy� mo�e si�
ona osadza� na dnie zbiornika i po pewnym czasie powodowa� korozj�.

h) Pokrywa zbiornika, je�li patelnia nie jest u�ywana, powinna by� otwarta.
Nie nale�y zostawia� wody w zbiorniku patelni nieu�ywanej.

Nieprzestrzeganie powy	szych wskaza� grozi skaleczeniem, poparzeniem,
pora	eniem pr�dem elektrycznym, zatruciem gazem lub tlenkiem w�gla.
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i) W przypadku zanieczyszczenia palników i komory spalania nale�y umy� je w ciepłej
wodzie z dodatkiem �rodków zmywaj�cych tłuszcze i brud, nast�pnie wytrze� je i
osuszy�.
Szczególn� czysto�� nale�y zachowa� przy otworach płomieniowych palników oraz dysz.
W razie zanieczyszczenia przeczy�ci� je u�ywaj�c mi�kkiego drutu o �rednicy mniejszej
ni� �rednice otworów. Nie u�ywa� drutu stalowego, nie rozwierca� otworów itp.

UWAGA ! Przed rozpocz�ciem czyszczenia patelni nale	y j� wył�czy� i poczeka� a	
wystygnie

5.2 Konserwacja okresowa

Poza bie��cymi czynno�ciami konserwacyjnymi, do u�ytkowania patelni nale�y okresowa
kontrola. Po okresie gwarancji raz na rok nale�y zleci� dokonanie przegl�du technicznego
serwisowi.
W szczególno�ci nale�y:
a) Sprawdzi� szczelno�� instalacji gazowej.
b) Sprawdzi� działanie i w razie konieczno�ci dokona� regulacji układu sterowania patelni.
c) Sprawdzi� i ewentualnie zacisn�� ko�cówki przewodów elektrycznych na elementach

zamontowanych w skrzynce sterowniczej, skrzynce przycisków steruj�cych.
d) Sprawdzi� skuteczno�� ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym.
e) Co sze�� miesi�cy smarowa� �ruby, nakr�tki, sworznie, zawiasy oraz ło�ysko

mechanizmu podnoszenia misy. W tym celu nale�y zdj�� osłon� przedni� (rys.1a i 1b,
poz.3).

f) Sprawdzi� i w razie konieczno�ci wyregulowa� moment na sprz�gle przeci��eniowym
(rys.4b, poz.8) mechanizmu przechyłu (tylko dla patelni GHB). W tym celu nale�y:

- zdj�� osłonk� z tworzywa osłaniaj�c� nakr�tk� regulacyjn�,
- poluzowa� nakr�tk� do momentu gdy spr��yny talerzowe b�dzie mo�na obróci� r�k�,
- zacisn�� nakr�tk� do momentu a� spr��yny nie dadz� si� obróci� r�k� i zaznaczy� jej

poło�enie wzgl�dem wałka wyj�ciowego przekładni,
- zacisn�� nakr�tk� wykonuj�c 1,5 obrotu, co odpowiada wymaganej warto�ci momentu dla

patelni GHB.1 i GHB.2 oraz 2,0 obroty dla patelni GHB.5.

Czynno�ci wg pkt. 5.2 f) wykonywa� przy całkowicie opuszczonym zbiorniku patelni

5.3 Naprawy i remonty

Producent patelni gazowych  ŁÓDZKIE  ZAKŁADY  METALOWE  "LOZAMET",
poprzez swoj� słu�b� serwisow� zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy
w siedzibie producenta. Wszystkie czynno�ci regulacyjne i naprawcze powinny by�
wykonywane przez uprawnionego specjalist�. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za
niewła�ciwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji u�ytkowanie
wyrobu.

Konserwacj� okresow� mog� wykonywa� wył�cznie osoby do tego
upowa�nione i przeszkolone w zakresie obsługi i napraw urz�dze�

pracuj�cych pod napi�ciem.
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5.4      Wykaz typowych uszkodze� i zalecane sposoby naprawy

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSÓB USUNI
CIA
Palniki zapłonowe
lub palniki główne
nie zapalaj� si�,
czu� ulatniaj�cy
si� gaz

Zanieczyszczone otwory
płomieniowe

Wył�czy� zasilanie elektryczne patelni oraz
zawór odcinaj�cy dopływ gazu do patelni.
Przewietrzy� pomieszczenie. Przeczy�ci�
otwory płomieniowe palników. Ponowi�
prób� zapalania. Je�li palniki nadal nie
zapalaj� si�, zgłosi� patelni� do naprawy.

Zapalacz nie
zapala palnika
pilotowego

Uszkodzenie przewodu
zapalacza
Uszkodzenie elektrody
Uszkodzenie generatora
iskry

Sprawd� czy przeskakuje iskra. Je�li mimo
przeskakuj�cej iskry palnik nadal nie zapala
si�, zgłosi� patelni� do naprawy.

6 WYPOSA�ENIE PATELNI

Ka�da  patelnia wyposa�ona jest w :
- Przewód zasilaj�cy z wtyczk�
- Dokumentacj� Techniczno – Ruchowa.
- Kart� gwarancyjn�

 7       WYKAZ CZ
�CI ZAMIENNYCH

Nazwa Nr rysunku lub normy Rys. Poz.

1.
Zbiornik kompl. (misa) dla GHA.1 i GHB.1
Zbiornik kompl. (misa) dla GHA.2 i GHB.2
Zbiornik kompl. (misa) dla GHB.5

GH.A.01.00.00.00.1
GH.A.01.00.00.00.2
GH.A.01.00.00.00.5

1a, 1b
2

1
2

2. Pokrywa kompletna (z przeciwwag�) EH.A.06.00.00.00.1 1a, 1b
2

2
8

3. Pokr�tło 0° - o� 6/4.6 mm EH.A.10.05.01.00.0/0 1a, 1b 6, 7

4. Pokr�tło (r�czne koło nap�dowe) GN 522.3-200-K20-D;
GN 598.5-KU-26 - kat. ELESA

1a
4a

4
8

5. Regulator temperatury 50÷280ºC 55.13052.270 - kat. EGO 1a, 1b 7

6. Ogranicznik temperatury - 329ºC 55.13562.010 - kat. EGO 1a, 1b
3

14
1

7. Lampka sygnalizacyjna pomara�czowa C027500NAF 1a, 1b 9
8. Lampka sygnalizacyjna zielona C027500NAH 1a, 1b 8
9. Zawór k�towy Retro ½” x ½” „COLD” M137 chrom  kat. K.Z.A. 1a, 1b 12

10. Wył�cznik krzywkowy (wył�cznik
główny patelni) 49.22015.520 - kat. EGO 1a, 1b 6

11. Ł�cznik miniaturowy (popychacz długi
z rolk� wzdłu�) 5211-450 - kat. FAEL 2 5, 6

14. Przycisk pod�wietlany, kryty, u., tropik
(do zał. nap�du przechylania misy patelni)

NEF30-UklnXY/220V/W3
kat. PROMET 1b 10,

11
15. Zawias kompletny EH.A.01.02.00.00.0 2 7

16. Silnik trójfazowy SKg-63-6B2 (B14/2; FT75)
kat. Besel 4b 5

17. Reduktor �limakowy MVF30/VF63 L1/A –i=2700
/GR63/B14/OV3 - kat. Bonfiglioli 4b 6

18. Reduktor �limakowy NRV075-1/60 24x50 28 B3 MV
MOTOVARIO 4a 7

19. Zespół ło�yskowy z opraw�
kołnierzow� masywn� OFD 206 - kat. Iskra Kielce 4a

4b
6
7
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20. Oznacznik pier�cieniowy 0-1 EH.A.10.00.00.04.0 1a, 1b 6
21. Oznacznik pier�cieniowy 0-270 GH.A.10.00.00.02.0 1a, 1b 7

22. Zawór gazowy elektromagnetyczny SIT
820 NOVA

GC.A.03.03.00.00.0
0.820.010 - kat. SIT 5a ÷ c 1

23. Cewka elektrozaworu EV2 (do zaworu
SIT 820 NOVA) 0.967.064 - kat. SIT 5a ÷ c 1

24. Palnik główny GH.A.03.07.00.00.0
102.0708.00 - kat. POLIDORO 5a ÷ c 2

25. Palnik zapłonowy GH.A.03.08.00.00.1
107.0185.00 - kat. POLIDORO 5a ÷ c 4

26. Palnik pilotowy uniwersalny z
regulatorem przepływu GH.A.03.09.00.00.0 5a ÷ c 3

27.
Termopara L=850mm. Tuleja
monta�owa A1 zunifikowana. Nakr�tka
zł�cza elektromagnesu M9x1

 0.200.254 kat. SIT 5a 10

28. Zł�czka przerywacza termopary M9x1 Kod  LF 3.440.015
SIT  0.974.402

29. Przewód zapalacza L=800mm. GH.A.10.04.04.00.0/C23 5a 11
30. Elektroda 6.058.011 - kat. CATOBA 5a 12
31. Dysza AL195 AL195/710.0195.00 -POLIDORO
32. Dysza AL165 AL165/710.0165.00 -POLIDORO
33. Dysza AL145 AL145/710.0145.00 -POLIDORO
34. Dysza AL70  AL 70/710.0070.00 -POLIDORO

5b, 5c 5

35. Dysza T110 T110/742.0110.00 -  POLIDORO
36. Dysza T90   T90/742.0090.00 -  POLIDORO
37. Dysza T70   T70/742.0070.00 -  POLIDORO
38. Dysza T30   T30/742.0030.00 -  POLIDORO

5c 6

39. Wył�cznik regulatora ci�nienia (dla
gazu płynnego propan-butan B/P) 0.907.037 - kat. SIT 7 (D)

40. Stycznik RELPOL/LOVATO 11 BG09.01.A.230 10b K1,K
2

41. Gniazdo do przeka�nika RELPOL GZ80 10a
10b

K1,K
2K3,

K4

42. Obejma wyrzutnikowa do przeka�nika RELPOL MS16 10a
10b

K1,K
2K3,

K4

43. Przeka�nik miniaturowy RELPOL RM84-2312-35-5230 10a
10b

K1,K
2K3,

K4
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8 OPISY ZAŁACZONYCH RYSUNKÓW

RYSUNEK 1a  -  Widok ogólny patelni GHA
RYSUNEK 1b  -  Widok ogólny patelni GHB

A – przył�cze instalacji elektrycznej
B – przył�cze instalacji gazowej
C – przył�cze instalacji  wodnej

 1 - zbiornik kompletny
 2 - pokrywa kompletna
 3 - osłona przednia
 4 - pokr�tło (r�czne koło nap�dowe)
 6 - pokr�tło wył�cznika głównego z
      oznacznikiem pier�cieniowym 0-1
 7 - pokr�tło regulatora temperatury z
      oznacznikiem pier�cieniowym 0-270
 8 - lampka sygnalizacyjna zielona
 9 - lampka sygnalizacyjna pomara�czowa
10 - przycisk pod�wietlany zał�czania
       mechanizmu podnoszenia
11 - przycisk pod�wietlany zał�czania
       mechanizmu opuszczania

12 - zawór k�towy Retro (zalewania misy
       wod�)
13 - rurka zalewaj�ca kompletna
14 - ogranicznik temperatury (widoczny po
        zdj�ciu osłony przedniej)
15 - skrzynka sterownicza (dost�p po
       zdj�ciu osłony przedniej)
16 - �ruby mocuj�ce osłon� przedni�
17 - pokr�tło zaworu gazowego
18 - za�lepka
19 - otwór do obserwacji płomienia palnika
        pilotowego
20 - skrzynka sterownicza (dost�p po
       zdj�ciu osłony przedniej)

RYSUNEK 2  -  Widok boczny patelni (z uchylon� pokryw� i przechylon� mis�)

 1 - instalacja gazowa
 2 - zbiornik kompletny
 3 - zespół nap�du
 4 - instalacja zasilania wod�
 5 - ł�cznik miniaturowy wył�czaj�cy palniki

 6 - ł�cznik miniaturowy wył�czaj�cy nap�d
przy maksymalnym wychyleniu misy
(tylko w wersji GHB)

 7 - zawias kompletny
 8 - pokrywa kompletna

RYSUNEK 3  -  Widok ogranicznika temperatury (po zdj�ciu osłony przedniej)

 1 - ogranicznik temperatury
 2 - przycisk zwalniaj�cy

3 - osłona przednia
4 - otwór w osłonie przedniej

RYSUNEK 4a  -  Zespół nap�dowy patelni GHA

 1 - d�wignia
 2 - sprz�gło
 3 - szpilka (�ruba dystansowa)
 4 - �ruba 1
 5 - �ruba 2
 6 - zespół ło�yskowy z opraw�

kołnierzow� masywn�

 7 - reduktor �limakowy
 8 - pokr�tło (r�czne koło nap�dowe)
 9 - wkr�t dociskowy
10 - wpust pryzmatyczny
11 - wkr�t dociskowy pokr�tła (r�cznego

koła nap�dowego)

RYSUNEK 4b  -  Zespół nap�dowy patelni GHB

 1 - d�wignia
 2 - �ruba 1
 3 - �ruba 2
 5 - silnik trójfazowy
 6 - reduktor �limakowy
 7 - zespół ło�yskowy z opraw� kołnierzow� masywn�
 8 - sprz�gło przeci��eniowe
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RYSUNEK 5a  -  Widok instalacji gazowej z przodu

RYSUNEK 5b  -  Widok instalacji gazowej z boku

RYSUNEK 5c  -  Widok instalacji gazowej z góry

 1 - zawór automatyczny SIT 820 NOVA
 2 - palnik główny
 3 - palnik pilotowy uniwersalny z regulatorem przepływu
 4 - palnik zapłonowy
 5 - dysza palnika głównego
 6 - dysza palnika zapłonowego
 8 - przył�cze gazowe G3/4
 9 - króciec φ9mm
10 - termopara
11 - przewód zapalacza
12 – elektroda zapalaj�ca
A - pokr�tło zaworu gazowego
B - wkr�t regulacyjny przepływu gazu do palnika pilotowego
C - wkr�t regulacyjny ci�nienia gazu na wylocie zaworu gazowego
D - osłonka
E - króciec pomiarowy ci�nienia gazu na wylocie zaworu gazowego
F - króciec pomiarowy ci�nienia gazu na wlocie zaworu gazowego
G - iglica regulacyjna palnika pilotowego
H - przesłona regulacyjna powietrza pierwotnego palnika pilotowego
K - �ruba
L - króciec kontrolny ci�nienia gazu na wlocie do urz�dzenia
M - podkładka

RYSUNEK 6  -  Działanie zaworu gazowego (patrz p. 3.3.1)

A - poło�enie pokr�tła zaworu gazowego odpowiadaj�ce wył�czeniu wszystkich palników
B - poło�enie pokr�tła zaworu gazowego odpowiadaj�ce zapalaniu palnika pilotowego
C - poło�enie pokr�tła zaworu gazowego odpowiadaj�ce zapalaniu palników głównych
D - poło�enie pokr�tła zaworu gazowego odpowiadaj�ce wygaszeniu palników głównych

  oraz podtrzymaniu zasilania palnika pilotowego i palników zapłonowych
E - poło�enie pokr�tła zaworu gazowego odpowiadaj�ce wygaszeniu wszystkich palników

RYSUNEK 7  -  Wył�czenie regulatora ci�nienia w przypadku zasilania
 gazem płynnym propan-butan (patrz p. 2.3)

A - osłonka wkr�tu regulacyjnego
B - wkr�t regulacyjny ci�nienia gazu na wylocie zaworu gazowego
C - spr��ynka
D - wył�cznik regulatora ci�nienia (kod 0.907.037 - SIT)

RYSUNEK 8  -  Otwory do obserwacji płomieni

1 - osłona przednia
2 - otwór do obserwacji płomienia palnika pilotowego
3L  - otwór do obserwacji płomienia lewego palnika zapłonowego
        i trzech lewych palników głównych
 3P  - otwór do obserwacji płomienia prawego palnika zapłonowego

 i trzech prawych palników głównych
4L ,4P -wyci�cia w osłonie przedniej
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RYSUNEK 9  -  Pokr�tło regulatora temperatury

A   - poło�enie pokr�tła odpowiadaj�ce wył�czeniu regulacji temperatury
        i palników głównych
B   - poło�enie pokr�tła umo�liwiaj�ce zał�czenie palników głównych
C   - poło�enie pokr�tła odpowiadaj�ce zał�czeniu regulacji temperatury

  i ustawieniu ��danej temperatury

RYSUNEK 10a  -  Schemat elektryczny patelni GHA

X1, X2 – listwa zaciskowa
B1 – ogranicznik temperatury
B2 – regulator temperatury
F1 – elektroda zapłonowa
G1 – generator wysokonapi�ciowy
H1, H2 – lampki sygnalizacyjne
K1, K2 – przeka�niki
S1 – wył�cznik krzywkowy
S2 – ł�cznik miniaturowy (wył�cznik kra�cowy )
S3 – przycisk zaworu gazowego SIT 820 NOVA
Y1 – zawór gazowy SIT 820 NOVA

RYSUNEK 10b  -  Schemat elektryczny patelni GHB

X1, X2 – listwa zaciskowa
B1 – ogranicznik temperatury
B2 – regulator temperatury
F1 – wył�cznik silnikowy
F2 – wył�cznik nadpr�dowy
F3 – elektroda zapłonowa
G1 – generator wysokonapi�ciowy
H1, H2 – lampki sygnalizacyjne
K1, K2 – styczniki
K3, K4 – przeka�niki
S1 – wył�cznik krzywkowy
S2,S3 – ł�czniki miniaturowe (wył�czniki kra�cowe )
S4,S5 – przyciski pod�wietlane
S6 – przycisk zaworu gazowego SIT 820 NOVA
Y1 – zawór gazowy SIT 820 NOVA
M1 – silnik trójfazowy

RYSUNEK 11  -  Strefy grzania płyty grzewczej
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Rys. 1a. Widok ogólny patelni GHA

Rys. 1b. Widok ogólny patelni GHB
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Rys. 3. Widok ogranicznika temperatury

Rys. 2. Widok boczny patelni
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Rys. 4a. Zespół nap�dowy patelni GHA
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Rys. 6. Działanie zaworu automatycznego
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Rys.7 Wył�czenie regulatora ci�nienia w przypadku zasilania gazem
płynnym propan-butan
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Skrócona Instrukcja Obsługi
Patelnia gazowa z nap�dem r�cznym GHA.2

LINIA 900
OZNACZENIA NA RYSUNKU:
1- Zbiornik (misa)
2- Pokrywa
3- Uchwyt pokrywy
4- Pokr�tło podnoszenia zbiornika
5- Zawór wodny
6- Pokr�tło wył�cznika zasilania
7- Pokr�tło regulatora temperatury
8- Lampka zielona, sygnalizuj�ca

zał�czenie zasilania
9- Lampka pomara�czowa

sygnalizuj�ca zał�czenie
regulatora temperatury

10-  Pokr�tło zaworu gazowego
11-  Otwór do obserwacji płomienia

 palnika pilotowego
12-  Otwory do obserwacji płomienia

 palników zapłonowych oraz
 palników głównych

13-  Wylewka układu zasilania wod�

1 Wł�czanie ogrzewania płyty patelni.

� Wł�czy� zasilanie głównym wył�cznikiem  odcinaj�cym znajduj�cym si� w pomieszczeniu.
� Otworzy� główny zawór odcinaj�cy dopływ gazu do patelni, znajduj�cy si� w pomieszczeniu.
� Sprawdzi�, czy zbiornik patelni znajduje si� kra�cowym dolnym poło�eniu.
� Chwyci� za uchwyt poz.3 i podnie�� pokryw� poz.2. Pokry� płyt� grzewcz� cienk� warstw� tłuszczu.
� Ustawi� pokr�tło wył�cznika głównego poz.6 w poło�enie „ 1”. Powinna za�wieci� si� zielona lampka

poz.8 sygnalizuj�ca zał�czenie zasilania patelni.
� Pokr�tło zaworu gazowego poz.10 ustawi� w poło�enie � �  oznaczaj�ce wył�czenie wszystkich

palników.
� Delikatnie wcisn�� pokr�tło poz.10 i obróci� w poło�enie  � � . W tym poło�eniu jeszcze raz wcisn��

pokr�tło i przytrzyma� wci�ni�te przez około 5�10 sekund, do momentu zapalenia palnika pilotowego i
palników zapłonowych. Po ich zapaleniu odczeka� około 10�15 sekund, po czym pu�ci� pokr�tło poz.
10. Jest to czas niezb�dny do rozgrzania termopary i zadziałania układu kontroli płomienia. Płomie�
palnika pilotowego widoczny jest w otworze poz. 11 a płomienie palników zapłonowych ( 2 palniki )
widoczne s� w otworach poz.12.

� Pokr�tło regulatora temperatury poz. 7 ustawi� na wybran� temperatur� oznaczon� na pokr�tle.
Powinna za�wieci� si� pomara�czowa lampka poz.9 sygnalizuj�ca zał�czanie regulatora temperatury.

� Zapali� palniki główne ( 6 palników ) przekr�caj�c pokr�tło poz.10  w poło�enie   � . Płomienie
palników głównych widoczne s� w otworach poz. 12. Po 3 palniki widoczne s� w otworach z lewej
strony i z prawej.

� Je�li palniki główne nie zapal� si� w czasie do 10 sekund, nale	y zgłosi� patelni� do
naprawy.

� Je�li nie �wieci si� pomara�czowa lampka poz. 9 zapalenie palników głównych jest
niemo	liwe.

� Po osi�gni�ciu nastawionej temperatury pomara�czowa lampka powinna zgasn��. Zaleca si� odczeka�
jeszcze 15 minut po zga�ni�ciu lampki do ustabilizowania oraz wyrównania si� temperatur na płycie.
Je�li zaczniemy sma�y� przed ustabilizowaniem si� temperatur, mo�emy spowodowa� przypalenie
produktów.

Skrócona Instrukcja Obsługi - Patelnia GHA.2. –  str.1/2

Łódzkie Zakłady Metalowe �������	�������	�������	�������	 Spółka z o.o.
91-202 ŁÓD�   ul. Warecka 5   tel. (042)6134000
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2 Czynno�ci podczas sma	enia.

� Na rozgrzan� płyt� nakładamy tłuszcz, a po jego rozgrzaniu kładziemy produkt przeznaczony do
sma�enia.

� W trakcie sma�enia przekłada� produkty na płycie grzewczej aby unikn�� przypalenia.
� Je�li tłuszcz jest za gor�cy lub za chłodny nale�y pokr�tłem poz.7 tak dobra� temperatur�, aby proces

przebiegał prawidłowo.
� Regulator temperatury podczas sma�enia b�dzie cyklicznie zał�czał i wył�czał palniki główne,

utrzymuj�c w ten sposób nastawion� temperatur�. Sygnalizowane jest to przez zapalanie i ga�ni�cie
pomara�czowej lampki poz.9.

3 Przechylanie zbiornika i opuszczanie zbiornika.

� Podnie�� pokryw� poz.2.
� Sprawdzi�, czy zawór układu zasilania wod� poz.5 jest zamkni�ty.
� Pokr�ca� ostro�nie r�cznym kołem nap�dowym poz.4 w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu

wskazówek zegara (w prawo), a� do momentu uzyskania przechyłu zbiornika (misy) patelni
wystarczaj�cego do zlania produktu.

� Po zlaniu całej zawarto�ci opu�ci� całkowicie zbiornik (mis�) w poło�enie pocz�tkowe pokr�caj�c
r�cznym kołem nap�dowym w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo).

� Po rozpocz�ciu podnoszenia zbiornika  patelni nast�puje automatyczne wył�czenie palników
głównych, zapłonowych i pilotowego, co sygnalizuje zga�ni�cie pomara�czowej lampki poz.9.
Aby ponownie zapali� palniki nale	y całkowicie opu�ci� zbiornik i wykona� czynno�ci wg pkt.1.

� Je�li zbiornik patelni nie jest całkowicie opuszczony zapalenie palników jest niemo	liwe.

4 Czynno�ci po zako�czeniu pracy.

� Ustawi� pokr�tło regulatora temperatury poz.7 w poło�enie „0”. Wył�czy� zasilanie patelni ustawiaj�c
pokr�tło wył�cznika głównego poz.6 w poło�enie „0”. Zielona lampka poz.8 powinna zgasn��.

� Wył�czy� zasilanie głównym wył�cznikiem odcinaj�cym znajduj�cym si� w pomieszczeniu.
� Zamkn�� główny zawór odcinaj�cy dopływ gazu do patelni, znajduj�cy si� w pomieszczeniu.
� Poczeka� a� urz�dzenie schłodzi si�.
� Dokładnie wymy� zbiornik (mis�) patelni i pokryw� wod� z płynem do mycia naczy�, wypłuka� i osuszy�

jej dno. Po wysuszeniu natłu�ci� dno olejem jadalnym.
� Zamkn�� zawór odcinaj�cy wod�. poz.5

� 
� Patelnie mog� u	ytkowa� i obsługiwa� wył�cznie osoby przeszkolone w zakresie jej obsługi i które

zapoznały si� z instrukcja obsługi patelni.
� Zwróci� uwag� aby nie napełni� zbiornika powy	ej górnego poziomu oznaczonego na tylnej �cianie

zbiornika.
� Zabrania si� mycia i polewania obudowy  patelni oraz podłogi pod patelni� strumieniem     bie	�cej

wody.
� Zachowa� szczególn� ostro	no�� przy zlewaniu gor�cych potraw i oleju, nigdy nie stawa� na wprost

zbiornika (misy) przed rozpocz�ciem i w trakcie zlewania gor�cego produktu.
� Bezwzgl�dnie zabrania si� otwierania zaworu układu zasilania wod� poz.5, gdy dno zbiornika (misy)

jest rozgrzane lub wypełnione gor�cym produktem (olejem), oraz przy przechylonym zbiorniku .
� Nie nale	y opiera� si� o zbiornik, ani nie wkłada� r�k b�d� innych cz��ci ciała mi�dzy uniesiony

zbiornik a ram� no�n�.
� Nie nale	y zbyt szybko obraca� r�cznym kołem nap�dowym, gdy	 mo	na spowodowa� przelewanie i

wychlapywanie gor�cego produktu ze zbiornika nara	aj�c si� na poparzenie.
� Nigdy nie nale	y zostawia� patelni podczas pracy bez nadzoru.
� Gdy olej zacznie intensywnie dymi�, nale	y natychmiast zmniejszy� ustawion� temperatur�.
� Nigdy nie nale	y zostawia� patelni podczas pracy bez nadzoru.
� Nie nale	y dopuszcza� do obsługi patelni osób bez wymaganych kwalifikacji.

Szczegóły obsługi i budowy patelni GHA.2 podano w
Dokumentacji Techniczno- Ruchowej.
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Skrócona Instrukcja Obsługi
Patelnia gazowa z nap�dem mechanicznym GHB.2

LINIA 900
OZNACZENIA NA RYSUNKU:
1- Zbiornik (misa)
2- Pokrywa
3- Uchwyt pokrywy
5- Zawór wodny
6- Pokr�tło wył�cznika zasilania
7- Pokr�tło regulatora temperatury
8- Lampka zielona, sygnalizuj�ca

zał�czenie zasilania
9- Lampka pomara�czowa

sygnalizuj�ca zał�czenie
regulatora temperatury

10-  Pokr�tło zaworu gazowego
11-  Otwór do obserwacji płomienia

 palnika pilotowego
12-  Otwory do obserwacji płomienia

 palników zapłonowych oraz
 palników głównych

13-  Wylewka układu zasilania wod�
14-  Przycisk zał�czania opuszczania

zbiornika
15- Przycisk zał�czania podnoszenia

zbiornika

1 Wł�czanie ogrzewania płyty patelni.

� Wł�czy� zasilanie głównym wył�cznikiem odcinaj�cym znajduj�cym si� w pomieszczeniu.
� Otworzy� główny zawór odcinaj�cy dopływ gazu do patelni, znajduj�cy si� w pomieszczeniu.
� Sprawdzi�, czy zbiornik patelni znajduje si� kra�cowym dolnym poło�eniu.
� Chwyci� za uchwyt poz.3 i podnie�� pokryw� poz.2. Pokry� płyt� grzewcz� cienk� warstw� tłuszczu.
� Ustawi� pokr�tło wył�cznika głównego  poz.6 w poło�enie „  1” . Powinna za�wieci� si� zielona lampka

poz.8 sygnalizuj�ca zał�czenie zasilania patelni.
� Pokr�tło zaworu gazowego poz.10 ustawi� w poło�enie � �  oznaczaj�ce wył�czenie wszystkich

palników.
� Delikatnie wcisn�� pokr�tło poz.10 i obróci� w poło�enie  � �. W tym poło�eniu jeszcze raz wcisn��

pokr�tło i przytrzyma� wci�ni�te przez około 5�10 sekund, do momentu zapalenia palnika pilotowego
i palników zapłonowych. Po ich zapaleniu odczeka� około 10�15 sekund, po czym pu�ci� pokr�tło
poz. 10. Jest to czas niezb�dny do rozgrzania termopary i zadziałania układu kontroli płomienia.
Płomie� palnika pilotowego widoczny jest w otworze poz. 11 a płomienie palników zapłonowych

     ( 2 palniki ) widoczne s� w otworach poz.12.
� Pokr�tło regulatora temperatury poz. 7 ustawi� na wybran� temperatur� oznaczon� na pokr�tle.

Powinna za�wieci� si� pomara�czowa lampka poz.9 sygnalizuj�ca zał�czanie regulatora temperatury.
� Zapali� palniki główne ( 6 palników ) przekr�caj�c pokr�tło poz.10 w poło�enie   � . Płomienie

palników głównych widoczne s� w otworach poz. 12. Po 3 palniki widoczne s� w otworach z lewej
strony i z prawej.

� Je�li palniki główne nie zapal� si� w czasie do 10 sekund, nale	y zgłosi� patelni� do naprawy.

� Je�li nie �wieci si� pomara�czowa lampka poz. 9 zapalenie palników głównych jest niemo	liwe.

� Po osi�gni�ciu nastawionej temperatury pomara�czowa lampka powinna zgasn��. Zaleca si� odczeka�
jeszcze 15 minut po zga�ni�ciu lampki do ustabilizowania oraz wyrównania si� temperatur na płycie.
Je�li zaczniemy sma�y� przed ustabilizowaniem si�  temperatur, mo�emy spowodowa� przypalenie
produktów.
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2 Czynno�ci podczas sma	enia.

� Na  rozgrzan� płyt� nakładamy tłuszcz, a po jego rozgrzaniu kładziemy produkt przeznaczony do
sma�enia.

� W trakcie sma�enia przekłada� produkty na płycie grzewczej aby unikn�� przypalenia.
� Je�li tłuszcz jest za gor�cy lub za chłodny nale�y pokr�tłem  poz.7 tak dobra� temperatur�, aby proces

przebiegał prawidłowo.
� Regulator temperatury podczas sma�enia b�dzie cyklicznie zał�czał i wył�czał palniki główne,

utrzymuj�c w ten sposób nastawion� temperatur�. Sygnalizowane jest to przez zapalanie i ga�ni�cie
pomara�czowej lampki poz.9.

3    Przechylanie zbiornika i opuszczanie zbiornika.

� Podnie�� pokryw� poz.2.
� Sprawdzi�, czy zawór układu zasilania wod� poz.5 jest zamkni�ty.
� Sprawdzi�, czy zasilanie patelni jest wł�czone (pokr�tło wył�cznika poz.6 w poło�eniu „ 1” ).
� Wcisn�� górny przycisk poz.15 i przytrzyma� go w tej pozycji, a� zbiornik /misa/ uzyska przechył

wystarczaj�cy do zlania produktu.
� Po zlaniu całej zawarto�ci wcisn�� dolny przycisk poz.14 i przytrzyma� go w tej pozycji do momentu

całkowitego powrotu zbiornika /misy/ w poło�enie pocz�tkowe. Po całkowitym opuszczeniu zbiornika(
misy) silnik nap�du wył�czy si� automatycznie.

� Po rozpocz�ciu podnoszenia zbiornika patelni nast�puje automatyczne wył�czenie palników
głównych, zapłonowych i pilotowego, co sygnalizuje zga�ni�cie pomara�czowej lampki poz.9. Aby
ponownie zapali� palniki nale	y całkowicie opu�ci� zbiornik i wykona� czynno�ci wg pkt.1.

� Je�li zbiornik patelni nie jest całkowicie opuszczony zapalenie palników jest niemo	liwe.

5 Czynno�ci po zako�czeniu pracy.

� Ustawi� pokr�tło regulatora temperatury poz.7 w poło�enie „ 0” . Wył�czy� zasilanie patelni ustawiaj�c
pokr�tło wył�cznika głównego poz.6 w poło�enie „ 0” . Zielona lampka poz.8 powinna zgasn��.

� Wył�czy� zasilanie głównym wył�cznikiem  odcinaj�cym znajduj�cym si� w pomieszczeniu.
� Zamkn�� główny zawór odcinaj�cy dopływ gazu do patelni, znajduj�cy si� w pomieszczeniu.
� Poczeka� a� urz�dzenie schłodzi si�.
� Dokładnie wymy� zbiornik (mis�/) patelni i pokryw� wod� z płynem do mycia naczy�, wypłuka� i

osuszy� jej dno. Po wysuszeniu natłu�ci� dno olejem jadalnym.
� Zamkn�� zawór odcinaj�cy wod�. poz.5

� 
� Patelnie mog� u	ytkowa� i obsługiwa� wył�cznie osoby przeszkolone w zakresie jej obsługi

i które zapoznały si� z instrukcja obsługi patelni.
� Zwróci� uwag� aby nie napełni� zbiornika powy	ej górnego poziomu oznaczonego na tylnej

�cianie zbiornika.
� Zabrania si� mycia i polewania obudowy patelni oraz podłogi pod patelni� strumieniem

bie	�cej wody.
� Zachowa� szczególn� ostro	no�� przy zlewaniu gor�cych potraw i oleju, nigdy nie stawa� na

wprost zbiornika (misy) przed rozpocz�ciem i w trakcie zlewania gor�cego produktu.
� Bezwzgl�dnie zabrania si� otwierania zaworu układu zasilania wod� poz.5, gdy dno zbiornika

(misy) jest rozgrzane lub wypełnione gor�cym produktem (olejem), oraz przy przechylonym
zbiorniku .

� Nie nale	y opiera� si� o zbiornik, ani nie wkłada� r�k b�d� innych cz��ci ciała mi�dzy
uniesiony zbiornik a ram� no�n�.

� Gdy olej zacznie intensywnie dymi�, nale	y natychmiast zmniejszy� ustawion� temperatur�.
� Nigdy nie nale	y zostawia� patelni podczas pracy bez nadzoru.
� Nie nale	y dopuszcza� do obsługi patelni osób bez wymaganych kwalifikacji.

Szczegóły obsługi i budowy patelni GHB.2 podano w
Dokumentacji Techniczno- Ruchowej.
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