


ATENȚIONĂRI 
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   Mașina de gătit este reglată pentru:-gaz petrolier lichefiat G30(GPL)   .     
                                           -gaz natural G20(GN)      .          .
   Înaintea instalării verificaţi dacă presiunea de alimentare cu gaze corespunde
cu cea specificată pe eticheta maşinii. Presiunea normală de alimentare pentru
gaz petrolier lichefiat (G 30) este 30mbar (min 25 mbar - max 35 mbar) iar
pentru gaz natural (G 20) este 20 mbar (min 18 mbar - max 25 mbar).
   Instalarea trebuie făcută de un instalator autorizat conform normelor în vigoare
sau de către unităţile de service autorizate conform reglementărilor legale, pe
cheltuiala beneficiarului produsului.                                                            .
   În vederea respectării presiunii de alimentare cu gaz natural este necesară
montarea unui regulator de presiune reglat la o presiune de 20 mbar pe conductă,
iar pentru racordarea la butelia de gaz petrolier lichefiat se foloseşte un regulator
de presiune reglat la o presiune de 30 mbar.                                                         .
   Pentru a preveni eventualele acumulări de gaze în încăperea în care este
instalat aparatul de gătit cu gaz, care utilizeaza gaz natural, este obligatorie
montarea unui detector  automat de gaz (conform Ordin A.N.R.E. nr. 5/2009) cu
limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan în aer, care acţionează asupra
robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze a
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.                                            .
   Schimbarea ajutajelor pentru trecerea de la un tip de gaz la altul şi reglajul
aferent se face contra cost pe cheltuiala beneficiarului produsului.                    .
   În cazul în care presiunea gazului nu este corespunzătoare, cheltuiala de service
va fi suportată de beneficiarul produsului.                                                         .
             Garanţia se pierde în următoarele condiţii:                                             .   
 -pentru neprezentarea la solicitarea reparaţiei a chitanţei/facturii originale de
cumpărare a produsului împreună cu instrucţiunile de utilizare care conţin
certificatul de garanţie având rubricile completate.                                 .
 -datorită depozitării, transportului şi manipulării incorecte (în neconcordanţă cu
marcajele de pe ambalaj).                                                                         . 
 -nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiuni                 .
(ex. presiunea de gaz).                                                                                     . 
 -pentru racordarea produsului la reţeaua de gaze, reparaţii, modificări şi verificări
asupra produsului făcute de către persoane sau firme neautorizate.                     .
 -utilizarea produsului în scopuri industriale, comerciale sau altele decât cel pentru
care a fost conceput.                                                                                           . 
 -păstrarea produsului în condiţii improprii, expunerea acestuia la acţiunea
substanţelor chimice, corozive, intemperii.                                                        .
             Garanţia nu se acordă pentru subansamblele casabile (capacul de sticlă).
   Utilizatorul produsului va pune la dispoziţia service-ului autorizat conform
reglementărilor legale piesele înlocuite în vederea returnării acestora la
furnizorul produsului.                                                                                .



Aceste instrucțiuni se folosesc pentru mașinile de gătit cu gaze cu
următoarele denumiri comerciale:

METALICA, ARDENT, MAGISTER, ACTIV, M60;

model 1685 ..........................., 1686 ...........................

CUPRINS
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1. INSTRUCTIUNI DESTINATE UTILIZATORULUI

Nu lasati lichidele sa patrunda in zona componentelor electrice.
Masina de gatit trebuie conectata obligatoriu la o priza cu contact de protectie
( impamantare) care sa ramana accesibila.
Pentru curatarea masinii de gatit nu se utilizeaza aparate cu vapori.

      Pentru a preveni bascularea accidentală a mașinii, aceasta este dotată cu o contra-
greutate sau poate fi dotată cu un sistem de fixare în podea situat în partea posterioară,
prin intermdiul unui șurub și diblu de plastic care se găsesc în punga cu accesorii

acă prin spatele cuptorului mașinii.
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       Maşina de gătit cu gaze  “METALICA” este un aparat de uz casnic destinat
preparării hranei. Prin construcţie şi execuţie este un produs de finisaj superior,
cu utilizare şi întreţinere uşoară şi funcţionare economică.
      Maşina este echipată cu 4 arzătoare plită, arzător cuptor şi arzător grătar cuptor.

MAŞINĂ DE GĂTIT CU GAZE 
MODEL 1685, 1686.

 

Fig. 1

* Tava pentru copt se livrează separat de maşină, putându-se cumpăra 
   ca şi piesă de schimb.

 1.2. DESCRIEREA PRODUSULUI
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1.2.1. PĂRŢI COMPONENTE

  1. Capac                                               15.Geam exterior uşă cuptor
  2. Plită                                                   16. Fund mobil cuptor
  3. Grătar plită                                    17. Arzător cuptor
  4. Cot racord                                        18. Cordon de alimentare
  5. Placă frontală                                  19. Tavă pentru copt *
  6. Buton arzător cuptor-grătar            20. Suport frigare rotisor
  7. Cuptor                                               21. Frigare rotisor
  8. Deflector lateral                               22. Arzător grătar (pe unele modele)
  9. Grătar cuptor din sârmă                   23. Întrerupător motor rotisor 
      (pe unele modele)
10. Tavă pentru fript                              24. Întrerupător corp iluminat cuptor
      (pe unele modele)
11. Indicator pentru temperatură          25. Buton arzător plită
     (pe unele modele)                             26. Arzător plită
12. Uşă inferioară sau sertar                  27. Deflector grătar (pe unele modele)
13. Uşă cuptor                                        28. Buton aprindere electronică 
14. Geam interior uşă cuptor                            (pe unele modele)
     (pe unele modele                              29. Electrod de aprindere    
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Dimensiuni de gabarit:
- adâncimea (A) (mm)
- lăţimea (L) (mm)                
- înălţimea până la plită (H) (mm) 
- înălţimea cu capacul închis               
- dimensiunile plitei:                             
- greutate                                                         
- volumul util al cuptorului pentru model
   cu arzător grătar                             
- volumul util al cuptorului pentru model
  fără arzător grătar
- deschizătura cuptorului pentru model
   cu arzător grătar                               
- deschizătura cuptorului pentru model
   fără arzător grătar                             
- suprafaţa tăvii de copt                            
- înălţimea racordului de gaz                            
- dimensiunea ţevii racord                               
Clasa aparatului 
Categoria aparatului 
Presiunea normală de alimentare cu gaze:
-pentru G30 (GPL) 
-pentru G20 (GN)
Debitul caloric nominal total (  Qn):
-pentru model cu 4 ochiuri 
Tensiunea de alimentare:                                         230V/ 50Hz
Puterea nominală: 19,6W ; 19W ; 15,6W ; 0,6 W (funcţie de dotarea  
modelului respectiv)
 

Nr. 
crt.

1

2

3

4

5

6

Caracteristicile arzătoarelor

Denumire
arzător

Amplasare

Debit 
caloric 

Diametru
ajutaj (mm)

 G30      G20
 (GPL)  (GN)  

nominal
(kW)

 

redus
(kW)

 

Debit nominal
de gaz

G30      G20
(GPL)    (GN)  

3(g/h)     (m /h)
auxiliar        plită stg. faţă        
semirapid   plită stg. spate      
semirapid    plită dr. spate     
rapid             plită dr. faţă           
cuptor         cuptor, jos
grătar         cuptor, sus
  Debit total pentru model cu 4 ochiuri*

0,520,35

0,40

0,40

0,69

1,15
-

- -

0,72

0,70 0,98

0,70 0,98

0,85 1,14

0,85 1,25
2,5   7,0% 0,80 1,20

1,0   8% 72,8 0,095
2,0   8% 145,5 0,181
2,0   8% 145,5 0,181

2,75  6,4%
2,75  6,4%

200,0 0,262

200,0 0,262

10,50
181,8 0,238

* fără arzător grătar

+-
+-
+-

+-
+-
+-

0,981763,8

Tabelul 1

MODEL 1685
MGG 50x50x85

MODEL 1686
MGG 50x60x85

+-560  5
500  5
850  5

+-

885  5mm

722  5(mm)

30 mbar
20 mbar

10,5 kW

G1/2”;G3/8”;016

500x520mm

290x364(mm)

312x364(mm)

31-33kg
343 dm

3
46 dm

2
11 dm

1 sau 2-subclasa 1
II 2H3B/P

+-630  5
500  5
850  5

+-

885  5mm

722  5(mm)

30 mbar
20 mbar

G1/2”;G3/8”;016

500x582mm

290x364(mm)

312x364(mm)

35-37g
343 dm

3
46 dm

2
11 dm

1 sau 2-subclasa 1
II 2H3B/P

1.2.2. CARACTERISTICI TEHNICE

+-
+-

+-

+-

+-

+-

10,5 kW
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Nr. 
crt. Model

1685 TL1-S2-L

1685 TL2-S2-L

1685 T1-S2-L

1685 TL-S2-L

1685 EI-S2-L

1685 ER-S2-L

1685 EA-S2-L

1685 F4A-S1-L**

1686 TL1-S2-L

1686 TL2-S2-L

1686 T1-S2-L

1686 TL-S2-L

1686 EI-S2-L

1686 ER-S2-L

1686 EA-S2-L

1686 F4-AS1-L**

Capac
Placă 

frontală
Faţă sertar
sau panou

 inferior
Carcasă *
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17
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S

U

U

U

Variante de execuţie pentru M.G.G. Model 1685 şi 1686
dotate cu conductă distribuitoare de gaz în formă de „L“

* Carcasa include perete lateral şi plită
** Modelele sunt cu uşă cuptor cu geam simplu

1.3. FUNCŢIONAREA MAŞINII DE GĂTIT

 

Fig. 2a

Placa frontală cu butoni de comandă

Butoni de comandă închişi Buton de comandă deschis la debit normal

Buton de comandă deschis la debit economic

G

Întrerupător corp de iluminat cuptor şi motoreductor rotisorButon aprindere electronică

.
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       La unele modele dotate cu aprindere electronică integrată (aprindere electronică
pe butonul de comandă al gazului) pentru aprinderea flăcării unui arzător se rotește
butonul de comandă corespunzător spre stânga până când semnul de pe buton ajunge
la poziția ”deschis maxim” de pe placa frotală, în timp ce apăsați continuu butonul,
arzătorul se va aprinde automat. ((Fig. 2 b)

Fig. 2b

Butoni de comandă închişi Buton de comandă deschis la debit normal

Buton de comandă deschis la debit economic

G

Întrerupător corp de iluminat cuptor şi motoreductor rotisor

Placa frontală cu butoni de comandă 

   La modelele cu robineți de siguranță, după aprindere, robinetul de siguranță
se ține apăsat aprox. 7 sec. pentru ca siguranța să preia controlul admisiei
gazului.
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   ATENŢIE! Arzătorul grătar se foloseşte cu uşa cuptorului întredeschisă şi cu 
deflectorul grătar fixat în suportul deflector. (cf. Fig. 5a)                          .
   La utilizarea cuptorului pentru coacere, în mod obligatoriu se introduce tava
de fript pe treapta de jos, în aşa fel încât degajările de pe bordură să fie
îndreptate spre uşa cuptorului. Tava se împinge până ajunge în  contact cu
peretele posterior al cuptorului. Se introduce grătarul cuptor pe treapta din
mijloc peste care se aşează tava de copt.                                                      .

incorect corect

Căpăcel fund

 mobil cuptor

Arzător cuptor Fig. 4 Chibrit

Termocuplă

Fig. 3

Modul de utilizare al arzătoarelor
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1 2

Corespondenţa cifrelor de pe geam uşă cuptor
cu temperaturile din cuptor (informativ)

3 4 5 6

20  C 100  C 150  C 200  C 250  C 300  C

    Pentru frigerea cărnii la grătar, preparatul se aşează pe grătarul cuptor care se
introduce pe treapta de sus, tava de fript se introduce pe treapta de mijloc sau de jos
a cuptorului pentru colectarea pierderilor de grăsimi.                                          .
Pe uşa cuptorului se află indicatorul de temperatură care indică corespondenţa
cifrelor de pe geam uşă cuptor cu temperaturile din cuptor.                                 .
Uşa inferioară (poz. 11, fig. 1) se deschide prin ridicarea uşii de partea inferioară în
sus şi rabatarea acesteia în faţă, iar închiderea prin ridicarea şi împingerea la locul
iniţial.                                                                                                          .

chibrit
Arzător grătar

Fig. 5 Fig. 5a

Deflector grătar

 Timpii necesari pentru executarea unor preparate 

 Tabelul 2.
         

Biscuiţi                     12               deschis maximum     300                 7 - 12
Prăjituri subţiri         15                deschis economic     170               20 - 30
Prăjituri umplute      15                deschis maximum     250               25 - 30
    cu brânză
Cozonaci cu mere     15                deschis economic     170              45 - 50
Pâine                         15               deschis maximum      300             50 - 60
Tort (pişcoturi)         10                deschis maximum      300             35 - 40
Pe uşa cuptorului se află indicatorul de temperatură care indică 
corespondenţa cifrelor de pe geam uşă cuptor cu temperatura din cuptor.

Preparatul Timp de
preîncălzire a

cuptorului (min)

Poziția
butonului

Temperatura
cuptorului

Timp de
menținere în
cuptor (min)0C

    Vizualizarea proceselor din cuptor (prăjire, coacere) se face cu ajutorul corpului
de iluminat montat în partea superioară a cuptorului. Pornirea (oprirea) corpului de
iluminat cuptorul se realizează cu ajutorul unui întrerupător amplasat pe bord
(dreapta sus). Pentru a evita o deteriorare prematură a becului evitaţi să lăsaţi
aprinsă lumina în cuptor o perioadă prea mare de timp.                                      .
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    Toate piesele maşinii de gătit expuse murdăririi ca şi interiorul cuptorului, tăvile,
uşa cuptorului, grătarul suport pentru vase, plita şi arzătoarele sunt uşor accesibile
şi se vor curăţa periodic cu  soluţie de apă caldă cu detergent. După spălare şi uscare,
piesele  se vor aşeza în locurile lor.                                                                           .
Este interzisă folosirea de pudre abrazive sau burete metalic pentru curăţire,
deoarece produc zgârieturi pe suprafaţa pieselor. Dacă maşina nu funcţionează
normal, nu încercaţi să interveniţi, se va apela la intervenţia unui instalator autorizat.

    Partea inferioară a maşinii este prevăzută cu un sertar sau uşă inferioară ce vă
oferă posibilitatea depozitării vaselor de gătit şi a altor ustensile de bucătărie. În
timpul funcţionării cuptirului nu manipulaţi sertarul pentru a evita stingerea
accidentală a flăcării arzătorului şi scurgerea de gaz. Uşa inferioară (poz. 12 Fig. 1)
se deschide prin ridicarea uşii de partea inferioară în sus şi rabaterea acesteia în
faţă, iar închiderea prin ridicarea şi împingerea la locul iniţial.                      .

Arzător grătar

S
up

or
t 

fr
ig

ar
e 

(c
âr

li
g)

Fund mobil

F
ri

ga
re

B
uc

şa
 m

ot
or

ed
uc

to
r

Fig. 6

   Folosirea rotisorului (Fig. 6)                                                                            .
  După ce aţi aprins arzătorul grătar puneţi pe frigarea rotisorului ceea ce doriţi să
prăjiţi (pui, curcan, carne), şi blocaţi între cele 2 gheare (în prealabil gheara dinspre
vârful frigării se scoate).                                                                                    .
- Se fixează suportul frigare (cârlig) de arzătorul grătar în prima gaură dinspre
uşa cuptorului.                                                                                                .
- Se introduce vârful frigării în  bucşa  motoreductorului,  iar celălalt capăt se
fixează pe suportul frigare (cârlig).                                                                  .
Se introduce obligatoriu tava  de fript  pe  ghidajele  cuptorului  pentru a  evita
scurgerea grăsimii, apei etc. pe fundul mobil al cuptorului.                             .
Montaţi defectorul grătar  în  suporţii  de  sub  placa  frontală  şi  închideţi  uşa
cuptorului până când aceasta se sprijină pe deflector grătar. Porniţi motorul
rotisorului cu ajutorul întrerupătorului de pe placa frontală.                           .
Rotirea lentă a motorului (2 rot/min) vă permite o prăjire constantă şi uniformă a
produselor puse pe frigare.                                                                             .
În timpul rotisării nu lăsaţi mânerul de bachelită montat pe frigare, acesta fiind
doar   pentru  INTRODUCEREA - SCOATEREA  frigării din cuptor după ce
rotisatul s-a terminat. Opriţi motorul după terminarea rotisatului I.                .

1.4. ÎNTREŢINEREA MAŞINII DE GĂTIT                                                      
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    Respectaţi cu stricteţe toate prevederile de tehnica securităţii referitoare la gazele
combustibile pentru a evita accidentele.                                                                .
   La orice defecţiune tehnică de funcţionare (scăpări de gaze, flacără  instabilă etc).
faceţi apel la un instalator autorizat pentru gaze combustibile.                              .
   Conformaţi-vă prezentelor instrucţiuni pentru a asigura o funcţionare ireproşabilă
şi îndelungată a maşinii.                                                                                     .
   Nerespectarea celor prescrise în prezentele instrucţiuni scuteşte întreprinderea
producătoare de orice răspundere.                                                                 .
  Instrucţiunile conţin certificatul de garanţie. Se recomandă să se păstreze, 
prezentarea acestuia fiind obligatorie în cazul unor defecţiuni în perioada de garanţie.

    Dacă maşina nu este în funcţiune, robinetul buteliei de gaz sau robinetul reţelei
de gaz trebuie să fie ÎNCHIS!
    La aprinderea arzătoarelor se respectă următoarele succesiuni:
1. se deschide robinetul buteliei de gaz (sau al reţelei de gaz).
2. se aprinde chibritul
3. se ţine chibritul aprins lângă arzătorul pe care dorim să-l punem în funcţiune.
4. se deschide robinetul corespunzător acestui arzător.
5. în cazul robinetului cu siguranţă se menţine apăsarea max. 7 sec.
    La stingerea arzătoarelor se respectă următoarele succesiuni:
1.   Se închide robinetul buteliei (sau al reţelei de gaz).
2. Se aşteaptă până se ard gazele rămase în conductele maşinii şi se
stinge flacăra.
3. Se închid robinetele arzătoarelor care au fost aprinse.

     Gresarea robinetelor se face ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin odată la doi
ani de către un instalator autorizat. Pentru  gresare  se va folosi numai pastă
specială identică  sau  echivalentă  cu cea  utilizată de constructorul robinetelor .

IMPORTANT  DE  REŢINUT !

          - NU LĂSAŢI COPIII SĂ SE JOACE LA MAŞINĂ !
         - NU LĂSAŢI MAŞINA FĂRĂ SUPRAVEGHERE DACĂ

ARZĂTOARELE SUNT APRINSE !
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Fig. 7.a Fig. 7.b

Butelia de GPL este amplasată 
în partea dreaptă a maşinii de

gătit

Butelia de GPL este amplasată 
în partea stângă a maşinii de

gătit

SCHEMA DE RACORDARE A MAŞINII LA BUTELIA DE GPL

Furtun de
cauciuc

Furtun de
cauciuc

2.2.1. Instalarea maşinii

   Maşina de gătit poate fi instalată în încăperi cu aerisire bună. Volumul minim al
3încăperii va fi de 15 m . Toate încăperile în care se instalează maşina de gătit vor

avea cel puţin o fereastră spre exterior.                                                                .
   La instalare se verifică pe etichetă (montată pe spatele maşinii) felul gazului pentru
care este reglată maşina, după care se aşează pe locul de utilizare, în poziţie dorită.
Maşina de gătit trebuie conectată obligatoriu la o priză dotată cu contact de protecţie
(împământare), care să rămână accesibilă, pentru a putea utiliza toate facilităţile cu
care este dotată maşina (corpul de iluminat, aprindere electronică şi rotisorul).      .
  Racordarea maşinii la butelia de gaz petrolier lichefiat (GPL) se face cu un furtun
de cauciuc prevăzut în normele în vigoare, prin intermediul unui regulator de       .
presiune prevăzut în normele în vigoare, reglat la o presiune de 30 mbar, respectiv
20 mbar montat pe butelie.                                                                                 .
  Lungimea furtunului de cauciuc, în funcţie de posibilităţile de racordare, va fi de
maxim 1,5 m pentru racordarea în partea dreaptă a maşinii de gătit şi respectiv de
maxim 2 m pentru racordarea în partea stângă a maşinii de gătit.                       .
  Un capăt al furtunului se fixează pe cotul racord (Fig. 1 poz. 4), iar celălalt capăt
pe ştuţul regulatorului de presiune. Se recomandă folosirea colierelor de strângere
a furtunului la ambele capete. Racordarea la maşina de gătit a buteliei de gaz
petrolier lichefiat (GPL) se poate executa  pe ambele părţi (dreapta sau stânga)
în funcţie de posibilităţile de amplasare a buteliei. Pentru această operaţie se va
fixa obligatoriu furtunul de cauciuc, în partea posterioară a maşinii prin intermediul
colierelor special montate în acest scop (cf Fig. 7.a şi Fig.7.b), utilizarea colierelor
fiind necesară în cazul dotării maşinii de gătit cu conductă distribuitoare de gaz în 
formă de „L“.                                                                                             .
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Important: butelia va fi amplasată astfel încât să nu fie necesară trecerea 
furtunului prin spatele cuptorului maşinii de gătit, cu excepţia părţii inferioare
a acesteia (Fig. 7.b).

   Când apare necesitatea schimbării gazului de alimentare, operaţia se execută
numai de către un instalator autorizat pentru felul gazului ce urmează a fi utilizat. 
   Pentru trecerea de la un tip de gaz la altul este necesară în primul rând 
schimbarea racordării respectând cele indicate anterior la pct. 2.2.1, înlocuirea 
ajutajelor conform  tabelului 1, reglarea aerului primar la arzătorul cuptor şi 
arzătorul grătar conform pct. 2.2.6 şi reglarea debitului economic conform pct. 
2.2.7.                                                                                                             .
   

ESTE INTERZIS CA FURTUNUL DE ALIMENTARE CU GPL SĂ VINĂ
ÎN CONTACT CU PĂRŢILE FIERBINŢI DIN SPATELE

MAŞINII DE GĂTIT !

ESTE INTERZISĂ TRECEREA CORDONULUI DE ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICĂ PRIN SPATELE MAŞINII DE GĂTIT !

   Înlocuirea cordonului de alimentare se va face numai de un reprezentant service
autorizat de S.C. Metalica S.A.                                                                            .
   Racordarea maşinii la instalaţia de gaz natural se face rigid cu ţeavă metalică sau
cu racord flexibil (conform Ordin MEC nr. 58/2004) atestat/agrementat tehnic pentru
utilizarea în instalaţii de gaze naturale, racord flexibil care să aibă lungime maximă
1m şi diametrul minim 10 mm, eliminând cotul racord. Este necesară folosirea unui
regulator de presiune reglat la 20 mbar montat pe instalaţia de gaz natural în vederea 
respectării presiunii de alimentare cu gaz natural (max. 25 mbar).                        .
   Racordarea la maşina de gătit a instalaţiei de gaz natural se poate executa pe partea
dreaptă pentru varianta constructivă a maşinii dotată cu conductă distribuitoare de
gaz în formă de „L“.                                                                                             .
   Racordarea maşinii pentru alimentarea cu unul din gazele menţionate trebuie să se 
facă în strictă conformitate cu prevederea normativelor în vigoare (Ordinul MEC nr.
58/2004 pt. GN şi I.31-99 pt. GPL) şi numai de către un instalator autorizat la
utilizarea gazului pentru care este reglată maşina.                                                    .
  După efectuarea operaţiei de racordare se verifică etanşeitatea îmbinărilor cu
emulsie de apă cu săpun.                                                                               .

  ESTE INTERZISĂ VERIFICAREA ETANŞEITĂŢII CU FLACĂRĂ!

2.2.2. Schimbarea gazului de alimentare (reglare)
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   Cu ajutorul unei şurubelniţe se desface şurubul care fixează arzătorul de peretele 
faţă al cuptorului. Se deplasează arzătorul spre dreapta până avem acces la ajutaj.
Cu o cheie tubulară de 10 mm se desface ajutajul din suportul său şi se înlocuieşte
cu noul ajutaj. Se readuce arzătorul în poziţia iniţială şi se fixează cu şurubul aferent.

ŞurubŞurub

Piuliţă

Tijă de fixare

Regulator 
de aer

Regulator 
de aer

1. Arzător cuptor fără tijă de fixare 2. Arzător cuptor cu tijă de fixare

   Pentru a avea acces la ajutaj, fundul mobil al cuptorului se scoate din locaşul său
prin tragere în afară. Se demontează arzătorul cuptor prin slăbirea piuliţei M5 de pe
tija de fixare a arzătorului, sau pe unele modele se demontează arzătorul cuptor prin
desfacerea şurubului de fixare al arzătorului. Cu o cheie tubulară de 10 mm se scoate
ajutajul din suportul arzător şi se introduce un ajutaj corespunzător noului gaz de
alimentare.                                                                                                              .

    Pentru a avea acces la ajutaje se îndepărtează grătarul plită, capacele arzătoarelor
şi inelele arzătoare. Cu o cheie tubulară de 7 mm se deşurubează ajutajele şi se
înlocuiesc cu ajutajele corespunzătoare fiecărui arzător pentru noul gaz de
alimentare (cf. Tab.1 şi Fig.8).                                                                          .

 2.2.3. Înlocuirea ajutajelor la arzătoarele  plitei

Arzător plită

capac

inel

corp

plită

cheie
tubulară

corp
arzător

ajutaj

Fig. 8

2.2.4. Înlocuirea ajutajului la arzătorul cuptor

Fig. 9

 2.2.5. Înlocuirea ajutajului la arzătorul grătar

Regulator
de aer

Şurub

Fig. 10



16
2.2.6. Reglarea admisiei aerului la arzătoare

     Reglarea admisiei aerului la arzătorul grătar și la arzătorul cuptor se face prin
deplasarea regulatorului de aer al arzătoarelor în sensul dorit, slăbind în prealabil
șurubul de fixare al acestuia(Fig. 9 și Fig 10). Arzătoarele plită nu necesită reglarea
admisiei aerului. În urma reglajului de aer flacăra obținută trebuie să aibă o înălțime
de cca. 15 mm. și să aibă un sâmbure bine conturat de culoare albastru verzui de
4-5 mm și o manta exterioară de culoare albastru-violet.                                     .

     NU ESTE ADMIS ca flacăra să scoată fum, să vibreze puternic, să manifeste
tendințe de rupere sau întoarcere și nici să aibă vârfuri galbene sau roșii.             .

2.2.7. Reglarea debitului de gaz economic
     Reglajul debitului economic de gaze pentru arzătoarele plită și cuptor la robinete se
face cu ajutorul unei șurubelnițe introdusă în șurubul de reglare care este poziționat 
diferit față de tija robinetului în funcție de tipul robinetului (Fig. 12) prin deșurubarea
sau înșurubarea acestuia prin orificiile din placa frontală, demontând, în prealabil,
butoanele de comandă prin tragerea acestora de pe tija robinetului. În toate cazurile
flacăra va fi de cca. 5 mm (Fig. 11).                                                       .
     ATENȚIE ! Flacăra trebuie să ardă pe tot conturul arzătorului, să nu aibă tendințe
de stingere sau întoarcere în arzător.
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Defecțiuni posibile în timpul funcționării și modurile
de remediere ale mașinilor de gătit cu gaz

Defecțiuni posibile Moduri de remediere

Scăpări de gaz (miros caracteristic)

Flacără instabilă

Arzătorul cuptorului la poziţia
economic se stinge
Flacăra se desprinde

Flacără puternică la arzător

Se stinge flacăra la trecerea pe
poziția economic

Se verifică etanșarea regulatorului
de gaz și furtunul de alimentare
Se apelează la un instalator autorizat
Se reglează aerul prim al arzătorului
de către un instalator autorizat
Se reglează economicul (se mărește)
de către un instalator autorizat
Se reglează aerul, presiunea prea mare
Se verifică presiunea gazului
Ajutaj necorespunzător la gazul
respectiv, presiunea gazului mare
Reglarea poziţiei economic
necorespunzătoare (se mărește)
Capac arzător așezat greșit
Presiunea gazului mică.

Defecțiuni posibile în timpul funcționării și modurile de remediere
la mașinile de gătit cu gaz dotate cu robineți de siguranță

La părăsirea apăsării butonului
flacăra se se stinge;
    Butonul a fost prea puțin apăsat
    Termoelementul reglat incorect
    
    Termoelementul defect
Timpul de deschidere prea lung;
    Termoelementul prea aproape
     de flacără
    Timpul de închidere prea lung

Flacără economică slabă

Se ține butonul mai mult timp apăsat
Se reglează corect distanța termoelementului
față de flacără
Se înlocuiește termoelementul

Se îndepărtează de flacără vârful
termoelementului
Se întroduce mai mult în flacără
vârful termoelementului
Se reglează economicul(flacără cca. 5 mm.)

Defecțiuni posibile Moduri de remediere
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SCHEMA DE CONEXIUNI ELECTRICE
PENTRU MAŞINA DE GĂTIT CU GAZE CU ROTISOR,
 APRINDERE ELECTRONICĂ ŞI ILUMINAT CUPTOR

(varianta I)

LEGENDA

C    - Cutie conexiuni
m   - Motoreductor rotisor
I     - Buton de aprindere 1

I  - Intreruptor corp de iluminat cuptor şi motoreductor rotisor2       

h     - Corp de iluminat cuptor
BA - Bobină de aprindere
E    - Electrod de aprindere

2.3. SCHEME ELECTRICE
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LEGENDA

CC    - Cutie conexiuni
m     - Motoreductor rotisor
Ami - Ansamblu microîntrerupătoare
I    - Intreruptor corp de iluminat cuptor şi motoreductor rotisor       

h      - Corp de iluminat cuptor
BA  - Bobină de aprindere
E     - Electrod de aprindere

SCHEMA DE CONEXIUNI ELECTRICE
PENTRU MAŞINA DE GĂTIT CU GAZE CU ROTISOR,
 APRINDERE ELECTRONICĂ ŞI ILUMINAT CUPTOR

(varianta II)
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SCHEMA DE CONEXIUNI ELECTRICE
PENTRU MAŞINA DE GĂTIT CU GAZE CU APRINDERE

ELECTRONICĂ ŞI ILUMINAT CUPTOR

LEGENDA

C   - Cutie conexiuni
I - Buton de aprindere1       

I - Intreruptor corp de iluminat cuptor2      

h    - Corp de iluminat cuptor
BA- Bobina de aprindere
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SCHEMA DE CONEXIUNI ELECTRICE
PENTRU MAŞINA DE GĂTIT CU GAZE CU 

 ROTISOR ŞI ILUMINAT CUPTOR

LEGENDA

C  - Cutie conexiuni
m - Motoreductor rotisor
I - Intreruptor corp de iluminat cuptor1   

I - Intreruptor motoreductor rotisor2   

h  - Corp de iluminat cuptor
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LEGENDA

C     - Cutie conexiuni
I      - Buton de aprindere 
BA  - Bobină de aprindere
E     - Electrod de aprindere

SCHEMA DE CONEXIUNI ELECTRICE
PENTRU MAŞINA DE GĂTIT CU GAZE CU

 APRINDERE ELECTRONICĂ 



 Nr.         
 crt.DENUMIRE  REPER

 1.Placă frontală
 2.Plită
 3.Grătar plită (stg.+drt.)
 4. Robinet cu o cale 
 5. Robinet cu 2 căi
 6. Capac plită
 7. Balamale uşă cuptor
 8. Balama capac (stg.+drt.)l
 9. Faţă sertar
10.Corp arzător auxiliar
11.Inel arzător auxiliar
12.Corp arzător semirapid
13.Inel arzător semirapid
14.Corp arzător rapid
15.Inel arzător rapid
16.Cot racord GPL
17.Perete lateral
18.Suport ajutaj cuptor
19.Capac arzător auxiliar
20.Capac arzător semirapid
21.Capac arzător rapid
22. Arzător cuptor
23.Arzător grătar
24.Ajutaj G30    0,85 (G20    1,14)
25.Ajutaj G30    0,70 (G20    0,98)
26.Ajutaj G30    0,52 (G20    0,72)
27.Ajutaj G30    0,80 (G20    1,20) 
28.Ajutaj G30   0,85 (G20     1,25)
29.         Buton robinet

 Nr.          
 crt. DENUMIRE  REPER

30.          Rozetă buton
31.          Arc buton
32.         Distanţier plită
33.          Geam interior uşă cuptor
34.         Geam exterior uşă cuptor
35.          Sub. indicator de temperatură
36.           Mâner uşă cuptor
37.          Căptuşală uşă cuptor
38.           Suport mâner uşă cuptor
39.           Sub. fund mobil cuptor
40.           Căpăcel fund mobil
41.           Tavă copt
42.           Tavă fript
43.            Grătar cuptor 
44.            Motoreductor
45.            Corp de iluminat cuptor
46.            Întrerupător corp iluminat cuptor
47.           Întrerupător motoreductor rotisor
48.            Bobină de aprindere
49.           Buton aprindere electronică
50.            Electrod de aprindere
51.           Frigare rotisor
52.           Suport frigare rotisor
53.           Garnitură etanşare uşă cuptor
54.           Termocuplu pt. arzător cuptor 
                    (L-850mm)
55.            Termocuplu pt. arzător grătar 
                    (L-450mm) 
56.            Suport ajutaj grătar
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 2.4. LISTA PIESELOR  DE SCHIMB
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2.5. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

seria ...................................................

la  care se referă această declaraţie respectă cerinţele de protecţie şi este în
conformitate cu: 
-HG 775/2011 (M.OF. Nr. 595 din 23 August 2011); HG 457/2003(M.OF. Nr.402
din 15 Iunie 2007); HG 982/2007
-certificat de examinare de tip nr. 096-453/EC emis în anul 2009 de ISCIR-CERT
- supravegherea sistemului calităţii - ISCIR-CERT cu nr. de identificare 1798
        
 
                     Oradea                                  Numele şi prenumele ...........................
                     
           ...............................                         Semnătura .................................................
                      (data)                                       
                                                                   (Ştampila)

Noi  "METALICA" S.A. ORADEA, str. Uzinelor nr. 10, 
jud. Bihor, cu numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului J05/128/1991, 
declarăm pe proprie răspundere că:
Produsul  Maşină de gătit cu gaze:
Model:

DD139; V:1;P1/1

1685 TL1-S2 (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 EI-S2    (aprindere electronică, iluminat cuptor)

1685 TL1-S2-L (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 EI-S2-L    (aprindere electronică, iluminat cuptor)

1686 TL1-S2 (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 EI-S2    (aprindere electronică, iluminat cuptor)

1686 TL1-S2-L (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 EI-S2-L    (aprindere electronică, iluminat cuptor)

1685 TL-S2   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 ER-S2   (rotisor, iluminat cuptor)

1685 TL-S2-L   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 ER-S2-L   (rotisor, iluminat cuptor)

1686 TL-S2   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 ER-S2   (rotisor, iluminat cuptor)

1686 TL-S2-L   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 ER-S2-L   (rotisor, iluminat cuptor)

1685 TL2-S2 (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 EA-S2  (aprindere electronică)

1685 TL2-S2-L (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 EA-S2-L  (aprindere electronică)

1686 TL2-S2 (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 EA-S2  (aprindere electronică)

1686 TL2-S2-L (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 EA-S2-L  (aprindere electronică)

1685 T1-S2   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 F4A-S1 (aprindere electronică)

1685 T1-S2-L   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1685 F4A-S1-L (aprindere electronică)

1686 T1-S2   (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 F4A-S1 (aprindere electronică)

1686 T1-S2-L (aprindere electronică, rotisor, iluminat cuptor)    ;1686 F4A-S1-L (aprindere electronică)

METALICA       ARDENT        MAGISTER       ACTIV 



email:office@metalicaoradea.ro, www.metalicaoradea.ro
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