
Kurulum talimatı
Cam seramik ocak, Teppan Yaki
Çerçevesiz, ankastre kurulum için

J31008.956-1
12.3.14
 

Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir: 31008 (GK16TIYS.1F), 31009 (GK26TIYS.1F)

 
Tip levhası/ Bağlantı levhası
Konumlandırma: Yandaki şekle bakınız

➤ Beraberinde bulunan ikinci tip levhası; altta bulunan ankastre mobilyanın ön cephesinin 
arkasına erişilebilir şekilde yapıştırılmalıdır.

➤ Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip levhasına bakılmalıdır.
➤ Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde
➤ Cihaz; montaj tarafında bulunan dağıtım kutusuna takılmak üzere bir bağlantı kablosuyla donatılmıştır.

Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol 
edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Genel Uyarılar
Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara 
mutlaka uyulmalıdır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tanım Ürün- No: Adet
İzolasyon bandı seti H6.2695 1
Pişirme çanı H6.2626 1
Kızartma şişi H6.2627 2

Aksesuarlar

Tanım Ürün- No:
Çelik dirsek seti

Yapı Boyutu 40
Yapı Boyutu 60

H6.3771
H6.3772

Koruma kapağı tertibatı
550 mm Niş genişliği için
600 mm Niş genişliği için

H6.1082
H6.1083

Çelik dirseklerin kurulumu için hızlı yapıştırıcı
Permabond F246, Aktivatör dahil, 50 ml'lik tüp Firma Silitech AG. 3008 Bern. B11.502

Yapıştırma seti
Temizlik malzemesi, Astar Tip 1105, Siyah silikon yapıştırıcıyla birlikte enjektörlü kartuş ile hepsi bir arada.
Soğurma özelliği olan tüm kaplama malzemeleri için uygundur (Ahşap ve mermer ya da granit gibi doğal taş çeşitleri).

86.3928.85

Özel astar Tip 107
Soğurma özelliği olmayan kaplama malzemeleri için uygundur (Polietilen, polipropilen veya teflon için uygun değildir). 45.2771.76

Elektrik bağlantıları
Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin 
düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.
Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev 
tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca 
erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer 
ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz 
işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. 
Eski tesisatları kontrol ediniz.

Tip levhası

Bağlantı levhası
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Arıza mesajı U400

Açıklamalar
• Çalışma tezgahı düzgün olmalıdır.
• Taş kaplamalarda komşu ocakların kesitleri arasındaki gövde kalınlığı: 

Gövde kalınlığına taş kaplamanın üreticisi tarafından karar verilir. Her bir taşın özelliğine göre minimum gövde kalınlığı 40-60 mm 
arasında değişir ayrıca alt kısmından desteklenmiş olabilir.

Montaj

1. Montaj kesitini tam olarak oluşturun.
– Yerleştirme yüzeyi kesilerek, ahşap veya taş şeritlerin montajı yoluyla ya da çelik dirsek seti ile (bakınız "Aksesuar") elde edilebilir.

2. Kesit ve cihazı -"Yapıştırma" bölümündeki bilgilere göre- hazırlayın.

3. Cihazı itinayla yapıştırın ve silikon bağlantılarını en az 24 saat kurumaya bırakın.

4. Elektriksel şebeke bağlantısını mümkünse cihazı yerleştirmeden önce kurun.

Hatalı bağlantı:
Nötr iletken için bağlantı ucuna tek kutuplu iletken bağlanmıştır.
Cihazı derhal şebekeden ayırın!

Kurulum

İşlem cihazın altından tüm kesit yüzeyine uygulanmalıdır. Servis durumunda indüksiyon jeneratörü taşıma levhası ile 
birlikte alttan sökülebilir. Temasa dayanıklı kaplamalar cıvatalar sökülerek çıkartılabilmelidir.
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Soğuk hava sağlamak açısından alta kurulan çekmece veya mobilya ile birlikte
İyi bir havalandırma elde etmek için cihazın altında en az 17,5 mm yüksekliğinde bir boşluk bırakıldığından emin olunmalıdır.

Havalandırma koruma kapağının ön cepheden 3 mm'lik havalandırma boşluğuna göre montajı (bakını Aksesuar)

Set üstü ocağın yeterli derecede havalandırılması için bir havalandırma koruma kapağının olması gereklidir.
Cihazın alt kısmıyla havalandırma koruma kapağı arasındaki mesafe en az 17,5 mm olmalıdır.
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Mobilya elemanı genişliği 
boyunca hava boşluğu en 
az 17 cm2

İzolasyon, mobilya 
elemanı genişliği boyunca 
iyi yerleştirilmiş durumda

Dikkat:
Şebeke kablosunu koruma 
kapağı bölgesine yerleştirmeyin.
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Yapıştırma seti  86.3928.85 (ürünle birlikte gönderilmez)
Soğurma özelliği olan tüm kaplama malzemeleri için uygundur (Ahşap ve mermer, granit gibi doğal taş çeşitleri).

Set şunları içerir:

Bunların haricinde; yani soğurma özelliği olmayan  malzemeler ve sentetik taş kaplamalarda özel astar Tip 107 *, Ürün-No: 45.2771.76 
kullanılmalıdır. Polietilen, polipropilen ve teflon için uygun değildir.

* Astar tipleri: H. OTTO GmbH u. Co., Chemie GK D-83413 Fridolfing firmasının açıklaması

Kayağan taşı veya diğer yağ içeren malzemeler üzerinde iyi bir sonuç alınabilir. Cam seramik set üstü ocakların ankastre kurulumu için 
bu tür kaplama malzemelerinin kullanımından kaçınılmalıdır.

İzolasyon bandı seti H6.2695 (ürünle birlikte gönderilir)
Set şunları içerir:

Çelik dirsek seti (ürünle birlikte gönderilmez), bakınız Aksesuar
Çelik dirsek setinin kullanılması ile kesit ve köse açısı yerleştirme oyuğu olmadan tüm çalışma tezgahı tabakasından pürüzsüz şekilde 
kesilebilir. Ürünle gönderilen 2 mesafe ölçer ile dirsek yerleşme kenarı çalışma tezgahı düzlemine uygun olarak doğru konumunda 
ayarlanır.

Prosedür

1. Taş kesme yüzeyi iyice temizleyin ve yağı giderin.
2. Taş tarafındaki yapıştırma yüzeylerine hızlı yapıştırıcıyı  (bakınız "Aksesuar") az miktarda sürün (Şekil 1).
3. Çelik dirseğin yapıştırma yüzeyini iyice temizleyin ve yağı giderin.
4. Aktivatörü 1. çelik dirsek üzerine, aktivatör ile ıslanmış taş yüzey üzerindeki yapıştırıcı temas edecek şekilde sürün.
5. Her iki mesafe ölçeri 1. yerleştirme dirseği üzerine sokun (Şekil 1).
6. Mesafe ölçerleri çalışma tezgahı yüzeyine koyun ve yerleştirme dirseğini taş kesme kenara merkezleyerek yanaştırın (Şekil 3) ve 

bastırın (Şekil 2).
– Yaklaşık 1 dakika sonra yapıştırıcı yeterli derecede sertleşir.

7. Her iki mesafe ölçeri de kaldırın ve sonraki kullanımlar için saklayın.
8. Geriye kalan 3 yerleştirme dirseğini de aynı yöntemle yapıştırın.

* Hızlı yapıştırıcı PERMABOND F246 (Aktivatör dahil), ürün sahibi Silitech AG. 3008 Bern, 50 ml'lik tüp, Ürün-No: B11.502

Aksesuar- Kullanım

Tanım Açıklama Adet
Temizlik malzemesi Tip T * – 1 
Astar Tip 1105 * Şişe 100 ml 1
Silikon yapıştırıcı siyah Enjektörlü kartuş 1

Şüphe halinde – özellikle ilk kullanımda yapıştırıcı seti materyalinin uygunluğu ile ilgili olarak – deneme parçaları üzerinde ya 
da görünmeyen bölgelerde yapıştırma denemeleri yapmanızı tavsiye ederiz.

Ürün- No: Özellikler Kalınlık x Genişlik Her bir rulonun 
uzunluğu

Adet

H6.2695
Yalıtım bandı açık gözeli (yumuşak) 5 mm x 8 mm 2,5 m 1
Yalıtım bandı çok sıkıştırılmış (sert) 3 mm x 8 mm 0,8 m 12

Ahşap kaplamalarda çelik dirsekler sökülebilir.

~60

~60

Şekil 2 Şekil 3Şekil 1

~40

~40

~40

~40

~40

~6

Mesafe ölçer

Yapıştırıcı AktivatörYapıştırıcı
4



Kurulum talimatı
Cam seramik ocak, Teppan Yaki
Çerçevesiz, ankastre kurulum için

J31008.956-1
12.3.14
1. Kesiti tozdan ve özellikle mevcut olan kirden arındırın.

2. 1–2× özel  astarla (bakınız "Aksesuar") bolca kaplayın (Şekil 4) ve en az 30 dakika kurumaya bırakın . Astarın tamamen 
kurumasını bekleyin.
– Astar ile kesit yüzeyi nemin sızmasına karşı korunur (sızdırmaz) ve yapıştırıcının tutma özelliğini artırır.

1. Set üstü ocak kenarlarını etil alkol (denatüre alkol), izopropil alkol, "Tri" veya temizleyici Tip T ile yağdan ve kirden arındırın. 
Bulaşık deterjanıyla su kullanmayın!

2. Kısa bir süre kurumaya bırakın.

3. Set üstü ocakla birlikte gönderilen kendiliğinden yapışan izolasyon bandını (5 mm x 8 mm) temizlenmiş yerleştirme yüzeyine 
yapıştırın (Şekil 5).

4. Köşe bölgelerinin her biri için 2 ve merkez için 1 izolasyon bandı-parçasını "sert"  izolasyon bandı üzerine yapıştırın.

Kesitin hazırlanması

Ön hazırlıklar itinayla yapılmadığı takdirde içeri sıvı sızabilir, bu durum da ahşap gövdenin kabarmasına ve böylece kaplamanın 
zarar görmesine neden olur.
Özel kaplama malzemelerinde uygun olmayan ön işlem malzemelerinin ve yapıştırıcıların kullanılması ile; bu kaplama 
malzemelerinin yapıştırma ve izolasyon bağlantıları boyunca renk değiştirmesi mümkündür.

Yapıştırma

Şekil 4

Bu bölgeye
astar sürün

2
6

=

=

60

Şekil 5

Şekil 6

6

Şekil 7

1. katman
İzolasyon bandı "yumuşak"
Kalınlık x Genişlik =  5 mm x 8 mm

2. katman
12x İzolasyon bandı parçası "sert"
Kalınlık x Genişlik x Uzunluk=  3 mm x 8 mm x 60 mm

 

İzolasyon bandı
parçaları GK16TIYS.1F GK26TIYS.1F
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5. Set üstü ocağı dikkatlice ön hazırlığı yapılmış olan kesit üzerine koyun ve  izolasyon bağlantıları her taraftan dengeli olacak şekilde 
konumlandırın.

6. Set üstü ocağı özellikle köşelerden, set üstü ocak yüzeyi çalışma tezgahıyla aynı seviyede olacak şekilde bastırın.

7. Silikon yapıştırıcıyı izolasyon bağlantısına sıkıştırın, hava sıkışmasından kaçının ve taşan kısımları sıyırın.

8. Silikon kalıntılarına sabun köpüğü (su ve bulaşık deterjanı) serpin.

9. Önceden aynı şekilde sabun köpüğüne sokulmuş olan sert kauçuk veya plastik spatula ile silikon kalıntılarını sıva altı sıyırın. 
Spatulayı sürekli temizleyerek ve sabun köpüğüne tekrar sokarak işlemi tekrarlayın.

10.Cam yüzeyi ve çalışma tezgahını silikon artıklarını gidermek için temizleyin. Gerektiği takdirde kesitin kenarları ve cam seramik 
levha izolasyon çalışmalarından önce geniş bir yapıştırıcı bantla temizce kaplanabilir ve böylece sadece izolasyon bağlantısı açıkta 
kalır. Silikon bağlantılar başparmakla - bolca  sabun köpüğü kullanılarak - daha ince bir şekilde düzeltilebilir.

Cam kenar üzerine bir aletle bastırmayın!

Eğer seviye dengesi hemen sağlanmazsa, izolasyon bandı parçalarının uzunluğu uygun şekilde kısaltılmalıdır.

Silikon yapıştırıcı; son katılığına ve elastikiyetine ulaşmak için en az 24 saatlik bir bağlanma süresine (bekleme süresi) ihtiyaç 
duyar. Bu süre zarfında set üstü ocak ne çalıştırılmalı ne de herhangi bir mekanik yüklenmeye maruz kalmalıdır. Bu 
sebeplerden ötürü (uygunsuz mekanik yüklenme) set üstü ocağın son temizliği, bekleme süresinin dolmasından sonra 
yapılmalıdır. Kuruma evresi boyunca toz ve kirlerin yapışmasını önleyebilmek için, set üstü ocağın üstünü bir karton veya 
benzeriyle kapatın.
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