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Działanie palników gazowych z 
zapłonem elektrycznym
Aby zapalić jeden z palników: 
• Nacisnąć i obrócić odpowiednie pokrętło w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, tak aby wskaźnik pokrętła znalazł 
się na przeciwko symbolu dużego 
płomienia i gwiazdy .

• Równocześnie należy trzymać pokrętło w 
stanie wciśniętym w kierunku panelu 
sterowania do chwili zapłonu palnika.

• Po zapaleniu palnika należy trzymać 
wciśnięte pokrętło przez czas ok. 10 sekund.

• Zwolnić docisk pokrętła.

Jeżeli nie nastąpiło zapalenie palnika, należy 
powtórzyć powyższe czynności.

Uwaga:
� Jeżeli parametry gazu dostarczanego w 

danym regionie powodują, że zapłon 
palnika jest utrudniony, doradza się 
wykonanie ponownego zapłonu, ale przy 
położeniu pokrętła na symbolu małego 
płomienia .

� Zabezpieczenie, w które jest wyposażony 
palnik, zablokuje wypływ gazu w sytuacji 
przypadkowego zgaśnięcia (podmuchy 
powietrza, chwilowy brak gazu, 
wykipienie płynów itd).

�� Ruszty zdejmowane

�� Palnik szybki

���� Palniki średniej mocy

�� Palnik pomocniczy

	� Pokrętło regulacji palnika średniej 
mocy


� Pokrętło regulacji palnika średniej 
mocy

�� Pokrętło regulacja palnika dużej 
mocy

�� Pokrętło regulacji palnika małej 
mocy

Oznakowanie

Koło 
zaczernione

Kurek zamknięty

Symbol 
dużego 
płomienia i 
gwiazda

Maksymalne 
otwarcie/natężenie 
przepływu i zapłon 
elektryczny

Mały 
płomień

Minimalne otwarcie 
lub zmniejszone 
natężenie przepływu



WYMIARY PŁYTY KUCHENNEJ 
ORAZ POWIERZCHNI ROBOCZEJ (mm)

UWAGA: W przypadku instalowania okapu nad kuchenką, prosimy sprawdzić w 
instrukcji okapu jaka powinna być odpowiednia odległość.

TABELA DYSZ KATEGORIA II2ELwLs3B/P

Kuchenka spełnia obowiązujące wymagania w zakresie efektywności energetycznej;sprawność 
palników jest wyższa od 58% (przy stężeniu tlenku węgla w suchych spalinach poniżej 500 ppm).

Rodzaj stosowanego 
gazu

Całkowita 
moc 
kuchenki 
(kW)

Rodzaj 
palnika

Oznakowanie
dyszy

Moc cieplna 
palników 
(kW)

Ciśnienie gazu (kPa)

min. norm. max.

G20 /GAZ ZIEMNY 
GZ-50/

7,3
dużej mocy
średniej mocy
małej mocy 

Y 115
H2 98

X 72

3,00
1,65
1,00

1,7 2,0 2,5

G27 /GAZ ZIEMNY 
GZ-41,5/

7,3
dużej mocy
średniej mocy
małej mocy 

F3 140
F3 104
F1 78

3,00
1,65
1,00

1,6 2,0 2,3

G2.350 /GAZ ZIEMNY 
GZ-35/

7,3
dużej mocy
średniej mocy
małej mocy 

F2 159
F3 125

Y 95

3,00
1,65
1,00

1,0 1,3 1,6

G30 /PROPAN-BUTAN 
GPB/

7,3
dużej mocy
średniej mocy
małej mocy 

80
60
47

3,00
1,65
1,00

2,5 3,7 4,5

Producent: Whirlpool Europe - Polska

Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz

Klasa ochronności elektrycznej I

Wymiary (WxSxG) [mm] 41x580x510


