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Johdanto

Kiitos siitä, että valitsit Franke-tuotteen. Tutustu käyttöoppaan ohjeisiin ja neuvoihin ennen 
kuin otat laitteen käyttöön. Näin saat parhaan hyödyn laitteesta ja varmistat sen pitkän 
käyttöiän. Pidä käyttöopas saatavilla myöhempää tarvetta varten.
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Lähikuva

A. Säätöpaneeli 

B. Kaasuliesitaso

A.

Säätöpaneeli FHM 301 ITC Säätöpaneeli FHM 302 2G

B.

1) Lisäliekki
2) Pikaliekki
3) Kolmoiskruunu
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Käyttö

Polttimien sytyttäminen
Näiden tutemallien säätimissä on sisäänrakennettu sytytys- ja turvalaite. Polttimien 
sytyttäminen:
1. Käännä valittua säädintä.
2. Pidä säädin alas painettuna 3-4 sekunnin ajan, jotta kipinät ehtivät sytyttää 
liekinhajottimesta virtaavan kaasun ja lämmittää lämpökytkimen.
3. Kun aikaa on kulunut 3-4 sekuntia, päästä säädin ylös ja säädä liekki sopivaksi kääntämällä 
säädintä vastapäivään. Jos liekki sammuu, toista toimenpiteet vaiheesta 1 alkaen.

Symbolit

Ympyrä Venttiili kiinni

iso liekki maksimikaasuvirtaus

pieni liekki minimikaasuvirtaus

Polttimen käyttö
Voit parantaa lämmitystehoa ja pienentää kaasun kulutusta käyttämällä keittoastioita, joiden 
leveys vastaa polttimen leveyttä. Varmista samalla, että liekki ei ulotu astian reunojen ohi.

Automaattinen turvaventtiili 
Tämä turvalaite sulkee kaasuventtiilin automaattisesti, mikäli jokin polttimista sammuu, esim. 
vedon johdosta sekä astian sisällön kiehuessa reunojen, tai kaasuvirtauksen estyessä. Laite 
sulkee kaasun syötön noin 30 sekunnin kuluttua liekin sammumisesta.

Kaasuliesitason puhdistus ja huolto

Ennen kaasuliesitason puhdistusta ja huoltoa varmista aina, että lieden kaasuletku on irrotettu tai 
kytke sähkö pois päältä pääkytkimestä.
 Emaliosat ja ruostumattomat teräsosat säilyvät uudenveroisina kun puhdistat ne säännöllisesti 
vedellä tai erikoispuhdistustuotteilla ja kuivaat ne sen jälkeen huolellisesti.
 Voit palauttaa niiden alkuperäisen kiillon käyttämällä säännöllisesti Franken valmistamaa 
ruostumattoman teräksen puhdistusainetta ja mikrokuituliinaa. Nämä tuotteet voit ostaa 
jälleenmyyjältä tai Franken asiakaspalvelusta. 
ÄLÄ KÄYTÄ hankaustyynyjä, teräsvillaa, suolahappoa tai muita pintaa naarmuttavia tai syövyttäviä 
aineita. Älä käytä höyrypuhdistimia.
Älä jätä happo- tai emäspitoisia aineita tai ruosteisia rautaesineitä polttimen päälle.
 Poista valmistuksen aikana kertyneet ruoan jäänteet mahdollisimman pian.
 Polttimet ja liekinhajottimet voidaan irrottaa liesitasosta ja puhdistaa kuumalla saippuavedellä 
(ÄLÄ LAITA niitä astianpesukoneeseen). Kuivaa ne perusteellisesti puhdistuksen jälkeen. 
Varmista, että kaasun ulosvirtausalueet ovat täysin puhtaat.
 Poltinkehikon alkuperäinen väri saattaa muuttua käytön aikana kuumuuden vaikutuksesta. 
Poltinkehikot tulee puhdistaa polttimen puhdistusohjeiden mukaisesti.
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Tukipalvelut

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Franken lähimpään huoltokeskukseen (ks. 
liitteenä oleva luettelo). Käytä ainoastaan valtuutettua huoltoliikettä.

Ilmoita seuraavat asiat:

- Vian tyyppi
- Laitemalli (Art.)
- Sarjanumero (S.N.)

Nämä tiedot on esitetty laitteen tunnuslaatassa, joka löytyy takuutodistuksesta.

Turvallisuusvaroitukset

Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon seuraavissa tapauksissa:

- asennus (ks. asennusosio)
- epävarmuus laitteen käytöstä.

Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen seuraavissa tapauksissa:

- välittömästi toimituspakkauksen purkamisen jälkeen: mikäli olet epävarma laitteen 
käyttökunnosta, jos virtajohto on viallinen tai jos se täytyy vaihtaa.
- laitteessa on vikaa tai se ei toimi asianmukaisesti, tai jos tarvitaan alkuperäisvaraosia.

Yleisohjeet

Voit varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan seuraavasti:
- käytä ainoastaan valtuutettuja huoltokeskuksia.
- vaadi aina alkuperäisvaraosien käyttöä.  
- laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä muuta sen ominaisuuksia.
- laitteen tunnuslaatan symboleista nähdään maat, joissa ohjeet ovat voimassa.
- laitteen sähköturvallisuustakuu on voimassa ainoastaan silloin kun laite on kytketty 
maadoitusverkkoon voimassaolevien määräysten mukaisesti.
- Älä kosketa poltinkehikoita käytön aikana palovammavaaran vuoksi. Älä päästä lapsia 
laitteen lähelle.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoan valmistukseen.
- Kytke laite irti sähköverkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa sekä toimintahäiriön 
sattuessa.
- Varmista aina, että säätimet ovat käännettyinä pois päältä kun laite ei ole käytössä.
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Älä anna lasten koskea:

- säätimiin ja lieteen yleensä
- toimituspakkauksen tarvikkeisiin (pusseihin, vaahtomuoviin, nitojannastoihin, jne.)
- laitteeseen käytön aikana sekä välittömästi käytön jälkeen palovammavaaran vuoksi.
- käytöstä poistettuun laitteeseen (varmista osien turvallisuus mahdollisen vaaran vuoksi). 

Älä: 

- kosketa laitetta märkänä olevilla kehon osilla 
- käytä laitetta paljasjaloin
- irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä liedestä tai virtajohdosta
- suorita ohjeiden vastaisia tai vaarallisia toimenpiteitä
- jätä muiden sähkölaitteiden virtajohtoja kuumalle liedelle
- jätä laitetta alttiiksi sään vaikutukselle
- käytä laitetta tukialustana
- käytä tulenarkoja nesteitä lieden läheisyydessä
- käytä sähköjohdon liittimiä, jakorasioita tai jatkojohtoja
- anna ammattitaidottomien asentaa tai korjata laitetta. 

Tärkeää

- Älä käytä polttimilla epävakaita tai muotonsa menettäneitä keittoastioita, sillä ne voivat 
aiheuttaa vaaran kaatuessaan. 
- Kun käytät kannellisia keittoastiaa, varmista, että polttimet on sammutettu ennen kuin suljet 
kannen.
- Sulje kaasuhana kun poltin ei ole käytössä.
- Ennen asennustyötä, varmista, että kaasunsyöttö on laitteen teknisten vaatimusten 
mukainen. Laitteen kaasutyyppi on ilmoitettu tunnuslaatassa, joka on kiinnitetty vetolaatikon 
pohjaan.  Laitteessa ei ole kaasuhöyryn poistolaitetta ja se täytyy asentaa ja kytkeä voimassa 
olevien määräysten mukaisesti. Noudata tarkasti tuuletusta koskevia määräyksiä. Kaasulieden 
käytöstä aiheutuu kuumuutta ja kosteutta käyttötilaan. Varmista, että käyttötilassa on riittävä 
tuuletus: pidä tavanomaiset tuuletusaukot avoimina tai asenna koneellinen tuuletus (kuvulla ja 
poistoputkella varustettu liesituuletin). Jos laitetta käytetään suurella teholla tai pitkäaikaisesti, 
lisätuuletus voi olla tarpeen, esim. avaamalla ikkuna tai lisäämällä liesituulettimen nopeutta.

Valmistaja ei vastaa omaisuus- ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat: väärästä asennuksesta 
tai laitteen asiattomasta, väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.
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Asennus

Seuraavana esitetään laitteen sekä sen kaasu- ja sähkökytkentöjen asennusohjeet. 
Asennustyöt saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen asentaja voimassa olevien määräysten 
mukaisesti, sillä ammattitaidoton asennustyö voi aiheuttaa terveysvaaran. 
Valmistaja ei vastaa henkilö-, eläin- eikä omaisuusvahingoista, jotka johtuvat tässä annettujen 
määräysten laiminlyönnistä. Kaasuliitännän asennus tulee tehdä kyseisen maan voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Kaapin valmistelutyöt
Tämä käyttöopas koskee laitetta, jonka sisäänrakennettujen polttimien luokitus on 3a.
Tee yläosan aukon valmistelutyöt kuvan 1 mittojen mukaisesti, kun kyseessä on 
yhdistelmäasennus, joka sisältää enemmän kuin yhden polttimen. Yksittäisen polttimen 
asennus tehdään kuvan 2 mukaisesti.
Molempien osalta tärkeintä on aukon kätevä sijoituspaikka. Jos polttimen alapuolelle on 
asennettu uuni, tarkista, että kaasuletku ei pääse koskettamaan uunin sivuja.

YHDISTELMÄASENNUS YKSITTÄINEN ASENNUS

Aukko: 2-poltinmalli Domino FHM 'A' = 550 mm ("B" = 600 mm). 
Aukko: 3-poltinmalli Domino FHM A' = 850 mm ("B" = 900 mm). 
Aukko: 4-poltimalli Domino FHM "A' = 1150 mm ("B" = 1200 mm).

Kun yhdistelmäasennus sisältää useampia polttimia, kullekin polttimelle tulisi tehdä oma aukko 
siten, että aukkojen väliin jää 50 mm kannas. Näin polttimet tulevat sopivasti vierekkäin ilman 
tyhjiä välejä.
Kun polttimet asennetaan siten, että niiden väliin jää tilaa (suositus vähintään 10 mm), kaapin 
pöytälevyyn täytyy jättää 50 mm kannas, polttimien välisen tilan lisäksi.

Kaapin asentaminen
Sen jälkeen kun tarvittavat liitännät on kytketty, tiivistä poltinaukon reunat tiivistenauhalla. 
Kiristä kiinnityskoukut huolellisesti. Poista tiivistenauhan ylimääräinen osuus.

Tärkeää
Laitteiden tulipaloturvaluokitus on "Y", joten ne voidaan asentaa myös puurakenteisten seinien 
läheisyyteen, jotka ulottuvat käyttötasoa korkeammalle. Tällöin laitteen ja seinän väliin täytyy 
jättää seuraavassa esitetyt vähimmäisetäisyydet: 50 mm laitteen sivureunoista mitattuna ja 30 
mm laitteen takareunasta mitattuna. Polttimen yläpuolisiin seiniin tulee jäädä vähintään 700 mm 
etäisyys.
Jos polttimen alapuolelle on asennettu vetolaatikoita, niihin tulisi lisätä erotuslevyt (joihin on 
tehty tarvittavat aukot sähkö-/kaasuliitäntöjä varten), jotka estävät laatikossa olevia esineitä 
koskettamasta polttimen alaosaan.

6



Kaasuliitäntä

gasket = tiiviste
steel hose flexible = joustava pinnoitettu teräsletku
copper pipe = kupariputki

Tarkista, että kaasun tyyppi on laitteen mukainen 
ennen kuin kytket laitteen kaasuliitännän voimassa 
olevien määräysten mukaisesti. Ellei kaasutyyppi ole 
laitteen mukainen, suorita toimenpiteet, jotka on 
esitetty kohdassa ”suuttimien vaihtaminen” (sivu 17). 
Nestekaasua käytettäessä vaaditaan voimassa olevien 
määräysten mukaiset paineensäätimet. 
Kaasuliitännän voi kytkeä kahdella eri tavalla:

A) Tee kaasuliitäntä käyttämällä jäykkää kupariputkea, jonka halkaisija on 12 mm kuvan 2 mukaisesti. Estä 
vuotovaarat käyttämällä kumitiivistettä, joka kuuluu toimituspakkaukseen.
B) Tee polttimen liitäntä käyttämällä joustavaa teräspinnoitettua letkua. Myös tässä tapauksessa, estä
vuotovaarat käyttämällä kumitiivistettä, joka kuuluu toimituspakkaukseen. Huomaa, että asennus tulee tehdä
voimassa olevien kaasuasennusmääräysten mukaisesti. Kun kaasuliitäntä on asennettu, tarkista saippuaveden 
avulla, ettei kytkennässä ole vuotoja.

Iso-Britanniaa, Pohjois-Irlantia ja Irlannin tasavaltaa koskevat ohjeet

Asennuspaikan tuuletus

Varmista, että laitteen asennuspaikassa on kiinteät tuuletusaukot joko ulkoseinässä tai tuuletuskanavassa, joilla 
varmistetaan lainsäädännön edellyttämä riittävä ilmavirtaus. Kaikissa aukoissa täytyy olla 
1. tuuletuspinta-alaa vähintään 100 cm² 
2. rakenne, joka estää aukon tukkeentumisen sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta
3. sopiva suojarakenne, joka estää tuuletusaukon pinta-alan pienentymisen
4. sijainti riittävän korkealla lattiatasosta, jotta estetään palokaasujen sekoittuminen sisään virtaavaan ilmaan. 

Jos tuuletusaukot tehdään viereisen huoneen väliseinään, huone ei saa olla:
1. makuuhuone
2. rakennuksen yleinen tila
3. palovaarallinen tila

Ennen laitteen kokeilua ja tarkastusta, varmista että viereisessä huoneessa, johon tuuletusaukot johtavat, ei ole 
alipainetta muun käytön vuoksi. Varmista myös, että huoneiden välinen ilmavirtaus on riittävä ja tapahtuu 
kiinteiden ja esteettömien aukkojen kautta. Tämän voi tehdä esim. kasvattamalla oven ja lattian välistä ilmarakoa. 
Palokaasujen poisto tulee varmistaa liesituulettimella, joka kytketään savuhormiin, ilmahormiin tai suoraan 
ulkoilmaan.

Polttimen käsittely

Toimintaosat sijaitsevat laatikossa, jota pääsee käsittelemään seuraavasti:
- poista poltinkehikot, polttimen kannet ja liekinhajottimet.
- poista säätimet vetämällä ne irti puikoistaan.
- poista ruuvit, joilla polttimet on kiinnitetty poltintasoon.
- nosta poltin pois paikaltaan.
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L N

Sininen

Keltainen

Ruskea

Sähköliitäntä

FRANKE-liedet on varustettu virtajohdolla, jossa on kolme johdinta ja kolme vapaana olevaa päätettä.

Jos poltin kytketään kiinteästi sähköverkkoon, asenna virtakytkin, jonka koskettimen avausetäisyys 
(vähintään 3 mm) varmistaa täydellisen irti kytkennän ylijännitetilanteissa luokituksen III mukaisesti. 

Varmista että:
a) pistoke ja pistorasia sopivat virralle, jonka suuruus on 16 A
b) molemmat ovat kätevästi esillä ja ettei virranalaisiin osiin voi saada kosketusta kun pistoke laitetaan 
rasiaan ja poistetaan siitä
c) pistokkeen voi kytkeä vaikeuksitta
d) poltin ei kosketa pistokkeeseen kaapin sisällä 
e) kahden eri laitteen päätteitä ei kytketä samaan pistokkeeseen
f) jos virtajohto on vaihdettava, käytetään johtotyyppiä 3 x 1.5 mm² HO5W-F

g ) vapaiden päätteiden napaisuus pysyy oikeana
(Ruskea = Virtajohdin, Sininen = 
Nollajohdin, Keltainen/Vihreä = Maa)

HUOMAUTUS! Varmista, että kotisi sähköjärjestelmä
 (jännite, enimmäisteho ja virta) 
vastaa FRANKE-lieden vaatimuksia.

Suuttimien vaihtaminen

HUOMAUTUS! Kaikkien laitteiden tehdasasetukset ovat G20-luonnonkaasun (metaanin) mukaiset. 
Mikäli käytetään muuta kaasua, vaihda suuttimet seuraavasti:
1. poista poltinkehikot, polttimen kannet ja liekinhajottimet.
2. kierrä auki ja irrota suuttimet. Vaihda tilalle toiset suuttimet toimituspakkauksesta, käytettävän 
kaasun mukaisesti. Varmista, että merkinnät ovat taulukossa esitettyjen mukaiset (sivu 18).
3. asenna liekinhajottimet, polttimen kannet ja poltinkehikot takaisin paikalleen.
4. nämä polttimet eivät tarvitse ilmavirtauksen säätöä.

Tärkeää

Kun laite muutetaan muuta kaasutyyppiä vastaavaksi, kiinnitä vastaava tarra (toimitetaan 
lisätarvikkeena) tunnuslaatassa olevaan erityistilaan. Nestekaasukäytössä  (G30 tai G31), 
vähimmäisliekin ruuvi täytyy kiertää täysin alas. Näiden laitteiden toimitusluokitus on II 2H3+.

Vähimmäisliekin säätö

- Poista säätimet (paikalleen painettavat).
- Sytytä polttimet ja säädä vähimmäisliekki kiertämällä säätöruuvia myötäpäivään, jolloin liekki 
pienenee
ja vastapäivään, jolloin liekki suurenee (kuva 3).
Säätöön tarvittava ruuvitaltta toimitetaan tarvikkeiden mukana. Suurin minimiasetus

Pienin minimiasetus
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Tekniset tiedot

Laiteluokitus II 2H3+

Kaasun tyyppi Poltin Suuttimen Lämpöteho Alennettu Kulutus
merkintä kW lämpöteho kW

Luonnonkaasu lisäliekki 72 1.000 0.380 0.095 m³/h
(metaani) G20 pikaliekki 115 3.000 0.800 0.286 m³/h
20 mbar kolmois-

kruunu 140 3.300 1.600 0.314 m³/h

Nestekaasu lisäliekki 50 1.000 0.380 73 g/h
G30 - G31 pikaliekki 85 3.000 0.800 218 g/h
30/37 mbar kolmois-

kruunu 91 3.300 1.600 240 g/h

Astiasuositustaulukko

Poltin Ø Astiat cm

Lisäliekki Ø 8 – Ø 14

Pikaliekki Ø 22 - Ø 24

Kolmoiskruunu 24 - Ø 28

Astioiden kokosuosituksen ylittäminen voi aiheuttaa säätimien ja poltintason ylikuumenemisen. 
Franke ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kyseisestä väärinkäytöstä. 
Kokonaislämpöteho: Katso polttimen pohjassa oleva tunnuslaatta.
Palamiseen tarvittava ilma: 2 m³/h kutakin tehokilowattia kohti – katso tunnuslaatta. 
Käyttöjännite 220/240 V 50-60 Hz.

Laite on seuraavien ETY-direktiivien mukainen:
- 90/396/ETY (Kaasu):
- 73/23/ETY päivämäärä 19/02/73 (Pienjännite)
- 89/336/ETY päivämäärä 03/05/89 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus)
- 93/68/ETY päivämäärä 22/07/93 korjaukset mukaan lukien.
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