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Minikonyha

Használati útmutató
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Sok örömöt kívánunk Önnek az új 
minikonyhájával. Kérjük, a konyha helyes 
beépítése és zavartalan működése 
érdekében alaposan olvassa végig az 
alábbi használati útmutatót.Kérjük, 
tartsa meg a dokumentumokat, hogy Ön 
vagy a konyha későbbi tulajdonosa 
bármikor újra fel tudja lapozni. 

Figyelmeztetés

• FIGYELEM: A készülék használata közben
a készülék és az érinthető felületek
felmelegednek. Kérjük legyen
elővigyázatos, és kerülje a forró elemek
érintését. 8 éves kor alatti felügyelet
nélküli gyermekeket tmindig tartsa
távol, a tisztítás és karbantartás ideje
alatt is.

• FIGYELEM: A készülék felületei működés
közben felforrósodnak. A nemesacél
felületek hővezetők, a működés alatt
forróvá válnak.

• FIGYELEM: Legyen elővigyázatos az
olajjal és zsírral készített ételek (pl. sült
krumpli) főzésekor, mert
meggyulladhatnak.

• FIGYELEM: Veszélyes a főzőlapon zsírral
vagy olajjal készülő ételt felügyelet
nélkül hagyni, gyulladása esetén tüzet
okozhat. Soha ne próbálja a tüzet vízzel
eloltani. Ilyen esetben először kapcsolja
ki a készüléket, majd a lángokat
óvatosan fedje le fedővel vagy tűzoltó
takaróval.

• Gyermekek ne játsszanak az elektomos
készülékekkel.

• FIGYELEM: Tűzveszély: Soha ne hagyjon
tárgyakat a főzőlapon.

• FIGYELEM: Amennyiben a kerámialap
megsérült vagy betörött, azonnal
kapcsolja ki a készüléket, ezzel
megakadályozva az esetleges áramütést.

• FIGYELEM: A főzőlap-mosogató
kombináció telepítésekor egy
többpólusú kapcsoló minimum 3mm
kábelvastagsággal vagy egy biztosíték
beépítése szükséges.

Szerelés ideje alatt a minikonyha 
hálózatról történő lekapcsolása 
szükséges. Húzza ki a csatlakozót, vagy 
kapcsolja le a biztosítékot. Szerelést és 
a készülék működésébe történő 
beavatkozást kizárólag szakember 
végezzen.  

• Tilos a készüléket gőztisztítóval
takarítani.

• A főzőlapok nem kapcsolhatóak külső
időkapcsolóval vagy egyéb külső
távvezérlő (IEC 60335 2 6) rendszerrel.

Biztonság

• Megrongálódott készüléket ne
üzemeljen be, kétséges esetben keresse
fel a szállítót.

• A készülék szerelését kizárólag
szakember végezze.

• Szerelés ideje alatt a minikonyha
hálózatról történő lekapcsolása
szükséges. Húzza ki a csatlakozót, vagy
kapcsolja le a biztosítékot.

• A készüléket 8 éves kort betöltött
gyermekek, csökkent szellemi-, fizikai
képességű személyek, tudással és/vagy
tapasztalattal nem rendelkező
személyek kizárólag akkor
használhatják, amennyiben
tájékoztatást kaptak a készülék
működéséről valamint megértették
annak használatában rejlő kockázatokat
és veszélyeket. Gyermekeknek tilos a
készülékkel játszani.

• Főzőedényeket helyezze fogójukkal a fal
felé, hogy gyermekek ne tudják elérni.
A főzőfelületek felforrósodása égési
sérülésekhez vezethet.
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• A főzőlapot működés közben tilos
felügyelet nélkül hagyni.

• Tilos robbanékony folyadékot tartani a
konyhaszekrényben.

• Tilos a főzőfelületre bármilyen
elektromos készüléket helyezni, ez
vonatkozik minden éghető anyagra.

• Amennyiben a főzőlap alá fiók került
beépítésre, tilos abban bármilyen
könnyen éghető anyag, tárgy (pl.
aeroszolos doboz) elhelyezése és
tárolása.

• Tilos ételt alufóliában vagy bármilyen
műanyag tárolóban a forró főzőlapra 
helyezni.  Elektronikus készülékek 
csatlakoztatása esetében kiemelten 
ügyeljen arra, hogy a vezeték semmi 
esetben ne érintkezzen a főzőlappal. 

• A főzőlap nem tisztítható gőztisztítóval.
• A minikonyha kizárólag általános

használattal, beltéren működtethető.
Nem alkalmazható hőforrásként, a
főzőfelületeket tilos huzamosabb ideig
folyamatosan üzemeltetni.
Szakszerűtlen, túlterhelt használat
esetén a szigetelés sérülhet, ezzel
tűzveszélyt okozva.

• Tilos a szellőzőrácsok letakarása.

Útmútató beépíthető gépekhez

Amennyiben a minikonyha beépíthető 
főzőlappal vagy más beépíthető 
készülékkel rendelkezik, kizárólag a 
gyártó használati útmutatóit kell 
figyelembe venni. Ezeket megtalálja a 
minikonyha illetve a készülék 

mellett, amennyiben eredeti 
csomagolásban került szállításra.

Kérjük, vegye figyelembe az 
adott készülék használati 
útmutatóját!

Elektronikai eszközök sajátságos 
zajt bocsáthatnak ki. Vegye 
figyelembe a gyártó adatait!

Környezet

Nagy értékű termékeinknek a szállítás 
hosszú idejére hatásos védőcsomagolás 
szükséges. Ennek tervezésekor azonban 
mindent a legszükségesebbekre 
korlátozunk.  Minden felhasznált 
csomagolóanyag környezetbarát, 
kockázatmentesen eltávolítható. A fából 
készült csomagolóelemek nem kémiailag 
kezeltek. A kartonok túlnyomórészt 
újrahasznosított papírból kerültek 
előállításra, és összenyomva újra a 
szelektív papírgyűjtőbe helyezhetők. 

Kicsomagolás

Kérjük, ellenőrizze a csomagot! 
Esetleges szállításból eredő sérüléseket 
haladéktalanul jelentse a szállítónál. 
Hiányosság esetén forduljon a 
kereskedőhöz. Figyelmesen olvassa végig 
a mellékelt használati útmutatókat.          

Folyamatosan ketten dolgozzanak. A 
minikonyhát mindig az alján fogják meg. 
A teljes egységet semmiképpen ne 
helyezzék a felső borításra, mert ez 
annak károsodását okozhatja.  

A minikonyha mozgatása

A készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól alkotott irányelveinek. 
Ezen irányelvek meghatározzák az Európai Unió területén a használt termékek 
visszavételét és hasznosítását.
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A minikonyha beállítása, a 
csatlakozók beszerelése

A terméket beltéren 12 és 32°C közötti 
szobahőmérsékleten állítsa össze. A 
padlólapot adott esetben úgy kell 
lehelyezni, hogy a minikonyha elhúzható 
legyen. A hibás telepítésből adódó károkra 
a garancia nem vonatkozik.  A 
minikonyhát úgy kell elhelyezni, hogy fal 
csak a hátoldalát illetve egy oldalát 
határolja, a másik oldalán csak a 
minikonyha magasságát meg nem haladó 
bútorok, vagy készülékek helyezkedjenek 
el. Szekrényben történő elhelyezése nem 
lehetséges. Biztosítani kell a hűtőszekrény 
mögött távozó meleg levegő szabad 
kiáramlását, ezáltal biztosított a készülék 
zavartalan működése. Ezen okból 
kifolyólag a főzőlap mögött kialakított 
szellőzőnyílásokat tilos letakarni. A 
beállítást úgy kell elvégezni, hogy a 
minikonyha stabilan és vízszintben álljon, 
ehhez vízmérték használata ajánlott. A 
padló egyenetlensége megfelelő 
alátétekkel biztosítható.

Hálózati csatlakoztatás

A minikonyha - standard kivitelezésben 
kettő főzőlappal és egy hűtőszekrénnyel - 
kettő, előírásoknak megfelelően beszerelt 
230 V /50 Hz védőérintkezős 
dugaszolóaljazatra csatlakoztatható.  

A csatlakozót legalább 16 A biztosítékkal 
kell ellátni. 
Az elektronikai biztonság csak abban az 
esetben garantált, amennyiben a házi 
védővezető-rendszer az előírásoknak 
megfelelően került kialakításra. A 
készüléket kizárólag hiánytalan 
állapotban, az előírt biztonsági 
intézkedéseknek megfelelően 
üzemeltesse. 
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábelek a 
telepítéskor ne szorulhassank a termék 
alá. 
Amennyiben a termék hálózati csatlakozói 
megsérülnek, a veszély elkerülése 
érdekében forduljon a gyártóhoz, a 
forgalmazóhoz vagy más, hasonlóan 
minősített szakemberhez.  

Figylelem!
A főzőlap-mosogató kombináció 
telepítésekor egy többpólusú kapcsoló 
minimum 3mm kábelvastagsággal vagy egy 
biztosíték beépítése szükséges. Kapcsoló 
elhelyezése akkor is szükséges, 
amennyiben telepítés után a hálózati 
csatlakozóaljzat nem elérhető. 

Figyelem! 
Szerelés ideje alatt a minikonyha 
hálózatról történő lekapcsolása szükséges. 
Húzza ki a csatlakozót, vagy kapcsolja le a 
kapcsolót/biztosítékot.
A készülék szerelését kizárólag szakember 
végezze.

Modellbeispiel
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Víz- és lefolyó csatlakoztatása

A meleg és hideg víz csatlakozói a 
mosogatótálca alatt a fém 
mosogatószekrényben kerülnek 
kialakításra. A telepítés vázlata (15. oldal) 
segítségként szolgál a beépítéshez. Előírt 
méretek nincsenek, hiszen a csatlakozókat

Tipp: Igény esetén a túlfolyó csővezetékét vágja a megfelelő méretre!

a szakember a helyi adottságokhoz 
viszonyítva alakíthatja ki, vagy - ahogyan 
a legtöbb esetben - már rendelkezésre 
állnak. 

A csomag szifont nem tartalmaz, kizárólag 
a le- és túlfolyó szettet. 

• Le- és túlfolyó szett a standard konyhaszekrény-burkolathoz 90-100-120-150cm

• Helytakarékos le- és túlfolyó szett a standard konyhaszekrény-burkolathoz 90-100-120-150cm
- közvetlenül a mikrohullámú sütő vagy a fiók fölötti telepítéssel

Kösse össze a lefolyó csővezetékével!

Útmutató a telepítéshez (90cm): 
A csomag előszerelt túlfolyócsonkot és 
csővezetéket tartalmaz.

Tipp: Igény esetén a túlfolyó csővezetékét vágja a megfelelő méretre!
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• Konyhaszekrény-burkolat 150 - 170cm

Le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz• Konyhaszekrény-burkolat 100 - 120cm

• Konyhaszekrény-burkolat alatta elhelyezett
fiókkal/készülékkel

Le- és túlfolyó szett 8x4-es mosogatóhoz

kiegészítő helytakarékos le- és túlfolyó szett
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Főzőlapok 

A főzőlapok első használatbavétele előtt 
szükséges a védőbevonatok 
megkeményítése. Ehhez először kapcsolja 
be a hátulsó főzőlapot, és minimum 4 
percig üzemeltesse a legmagasabb 
fokozaton edény felhelyezése nélkül (az 
elülső főzőlapot hagyja kikapcsolva). Az 
idő leteltével kapcsolja ki a hátulsó 
főzőlapot és várjon minimum 5 percet. 
Végül kapcsolja be az elülső főzőlapot és 
üzemeltesse a legmagasabb fokozaton 
minimum 4 percig (a hátulsó főzőlapot 
hagyja kikapcsolva). Ezután a főzőlapok 
ráhelyezett edény nélküli működtetése 
tilos! Főzés közben kerülje az ételek 
kifuttatását!
Kizárólag ép, egyenletes aljú, a főzőlap 
átmérőjének méretéhez igazodó 
edényeket használjon!

A főzőlapok egy 7 állású kapcsoló 
segítségével (6 fokozat és egy 0-állás) 
szabályozhatóak. A forgókapcsoló 0-1-2-3 
számokat jelez: 
0 = Kikapcsolt állapot
1 =    Előfőzés (gyenge hő)
2 =    Főzés (közepes hő)
3 =   Forralás (magas hő)
A pontok további 3 köztes állapotot 
jeleznek. Válassza ezeket abban az 
eseben, ha a hőleadási teljesítmény a 
nagyobb fokozaton túl magas, a kisebb 
fokozaton pedig túl alacsony. 
0 állásban a főzőlap ki van kapcsolva. A 
visszajelző lámpa addig világít, amíg 
legalább az egyik főzőlap működésben 
van. A főzőlapok a már kialudt visszajelző 

fény mellett még melegek lehetnek.

  = Kapcsoló a hátulsó főzőlaphoz 
= Kapcsoló a elülső főzőlaphoz 

Forraláshoz állítsa a kapcsolót 3. 
fokozatra. Ezután szükség szerint állítsa 
egy vagy több fokozattal alacsonyabbra. 
Bármely fokozat használata után a 
főzőlapok még 5-10 percig főzésre 
alkalmas hőt bocsátanak ki.  

Folyamatosan ellenőrizze a 
főzési folyamatokat!

A főzőlap tisztítása és ápolása

A főzés során kizárólag száraz edények 
használata javasolt. Nedves vagy párás 
tárgyakat (pl. edényfedő) ne helyezzen a 
főzőlapra! 
A kifuttatott ételt, vizet a már kihűlt 
főzőlapról rászáradás előtt el kell 
távolítani, semmi estre sem szabad 
felkaparni. 
A tisztításhoz elegendő egy nedves 
törlőkendő. Az erősen szennyezett felület 
általános vagy konyhai tisztítószerrel 
tisztítható, ügyelve arra, hogy tisztítószer 
maradványai is eltávolításra kerüljenek.  
Tisztítás után alkalmanként néhány csepp 
olajjal vagy ápolószerrel áttörölhető a 
főzőlap. 

Modellbeispiel
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Készülékismertető - Standard minikonyha, főzőlap

Megnevezés PGK-2200

Teljesítmény 2200 W

Hálózati feszültség 230 V / 50 HZ, 16 A

Csatlakozás  H05SS-F 3G1.5, T180

Szabályozás 7 fokozatú kapcsoló

Főzőlap ø 145mm 1000W, ø 180mm 1200W teljesítménnyel

Visszajelző lámpa Jelzi, ha a készülék működésben van

�����������������������.

Készülék újrahasznosítás EAR regisztrált, WEEE-Reg.Nr. DE 32990014

Mosogatótálca mérete Ma 70 mm x Mé 600 mm x Szé 900 - 1500 mm

1 Főzőlapkapcsoló 6 Szellőzőnyílás

2 Főzőlapkapcsoló 7 Főzőlap 180 mm

3 Visszajelző lámpa 8 Főzőlap 145 mm

4 Időkapcsoló (opció) 9 Kiegészítő medence

5 Csapfurat csaptelephez 10 Mosogató medence 

A készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól alkotott irányelveinek. 
Ezen irányelvek meghatározzák az Európai Unió területén a használt termékek 
visszavételét és hasznosítását.

előfuratok
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Üvegkerámia főzőlap

• A szilikonfugára soha ne helyezzen
forró edényt, mert az annak
károsodását okozhatja.

Biztonsági intézkedések

• Minden használat előtt bizonyosodjon
meg arról, hogy a főzőedény és a
főzőfelület is tiszta és száraz.

• Mindig emelje, és ne húzza a
főzőedényeket, ezzel elkerülheti a
felület karcolódását.
Mindig olyan méretű főzőedényt
válasszon, amely megfelel az étel
számára, ezzel elkerülve az esetleges

kifuttatását. Ez kiemelten fontos a
cukortartalmú ételeknél, mert a cukor
tartós károkat okozhat a felületen.

• Ne használja a főzőlapot alátétként,
alumínium és műanyag tárgyakat ne
helyezzen rá, mert ezek olvadása
tartósan károsíthatja a felületet.

A üvegkerámia főzőlap tisztítása 
és ápolása

Rendszeresen tisztítsa a főzőlapot, 
lehetőség szerint minden főzés után. 
Először a nagyobb szennyeződéseket 
távolítsa el egy kaparó tisztító penge 
segítségével. Adagoljon néhány csepp 
tisztítószert a hideg üvegkreámia 
felületre, amjd törölje el konyhai 
papírtörlővel vagy tiszta, puha 
törlőkendővel. Nedves törlőkendővel 
távolítsa el a tisztítószer maradványait, 
majd tiszta törlővel törölje szárazra.  

= Kapcsoló a hátulsó főzőlaphoz 
= Kapcsoló az elülső főzőlaphoz

A főzőlap működtetése edény elhelyezése 
nélkül tilos. Mindkét főzőlap 6 fokozattal 
rendelkezik. 0 állásban a főzőlap ki van 
kapcsolva. A visszajelző lámpa addig 
világít, amíg legalább az egyik főzőlap 
működésben van. A főzőlapok a már 
kialudt visszajelző fénynél is melegek 
lehetnek még. Forraláshoz állítsa a 
kapcsolót 3. fokozatra. Ezután szükség 
szerint állítsa egy vagy több fokozattal 
alacsonyabbra. Bármely fokozat 
használata után a főzőlapok még 5-10 
percig főzésre alkalmas hőt bocsátanak ki.  

Folyamatosan ellenőrizze a 
főzési folyamatokat!

Modellbeispiel

Ellenállóbb az üvegnél. Ügyeljen arra, 
hogy: 

• soha ne álljon rá a kerámia felületre
• ne essen semmilyen nehéz tárgy a

felületre
• a főzőlap átmérőjének megfelelő

méretű főzőedényeket alkalmazzon
főzéskor
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A készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól alkotott irányelveinek. 
Ezen irányelvek meghatározzák az Európai Unió területén a használt termékek 
visszavételét és hasznosítását.

Megnevezés PGC-3000
Teljesítmény 3000 W
Hálózati feszültség 230 V / 50 HZ, 16 A
Csatlakozás  H05SS-F 3G1.5, T180
Szabályozás fokozatmentesen állítható
Főzőlap ø 145 mm  1200W, ø 180 mm 1800W teljesítménnyel
Visszajelző lámpa Jelzi, ha a készülék működésben van

Készülék újrahasznosítás Geräte sind EAR registriert WEEE-Reg.-Nr. DE 32990014
Mosogatótálca mérete Ma 70 mm x Mé 600 mm x Szé 900 - 1500 mm

tisztítószerek károsíthatják a 
felületet.  Vízkő és kifuttatott ételek 
nyomait citrommal vagy ecettel 
könnyen el lehet távolítani. 

Ne alkalmazzon a tisztításhoz 
fémszivacsot és súrolóport, mert 
karcokat okozhatnak a felületen. 
Mellőzze a sütőtisztító spay és hab 
használatát, mert az ilyen erős

Készülékismertető - Standard minikonyha, főzőlap

1 Főzőlapkapcsoló 6 Szellőzőnyílás

2 Főzőlapkapcsoló 7 Főzőlap 180 mm

3 Visszajelző lámpa 8 Főzőlap 145 mm

4 Időkapcsoló (opció) 9 Kiegészítő medence

5 Csapfurat csaptelephez 10 Mosogató medence 

előfuratok
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A nemesacél felületek tisztítása 
és ápolása

Amennyiben ügyel a fenti javaslatok 
betartására garantáltan örömét leli 
a termékben. 

Időkapcsoló (opció)

Kiegészítő biztonsági berendezésként a 
főzőlap garantált kikapcsolása érdekében 
lehetőség van egy max. 30 perces 
időtartamra beállítható mechanikus 
időkapcsoló beépítésére. A beállított idő 
leteltét követően a főzőlap áramellátása 
megszakításra kerül.  Amennyiben ennél 
több idő szükséges a főzéshez az 
áramellátást újra biztosítani kell az 
eszközön. 

1

Példa

A nem rozsdásodó nemesacél 
korrózióállóságának oka a passzív réteg, 
amely oxigénnel érintkezve képződik a 
fém felszínén. Amennyiben ez a réteg 
mechanikus vagy kémiai úton megsérül, 
úgy újraképződése nem lehetséges, és a 
sérült nemesacél felületen is rozsda 
jelenhet meg. Ebből kifolyólag a 
rozsdamentes nemesacél néhány kémiai 
anyaggal, például savval vagy lúggal 
szemben nem ellenálló. 
Azon nehéz szennyeződések, amik 
klórtartalmú sókat vagy idegen rozsdát 
tartalmaznak az idő múlásával a 
nemesacél felület elszíneződését vagy 
rozsda kialakulását okozhatják. 

Alapvető tudnivalók
Tartsa a fel¿letet mindig tiszt§n, annak 
®rdek®ben, hogy a fel¿let levegşvel val· 
®rintkez®se biztos²tott legyen. 

• Bármely, nem eltávolított 
szennyeződés a felület 
rozsdásodásához vezethet.

• Főzés valamint tisztítás után 
törölje át a felületet, az étel- 
és tisztítószer maradványainak 
eltüntetése érdekében. 

• Ügyeljen arra, hogy a felület 
sértetlen maradjon. Kerülje 
olyan tisztítószerek és 
fémtárgyak használatát, amik 
kárt okozhatnak a felületen. 

• Vastartalmú vízzel, valamint 
rozsdás fém- és vas tárgyakkal 
való érintkezés szintén a 
felület rozsdásodásához 
vezethet. 

• Könnyű szennyeződéseket 
meleg vízzel és egyszerű 
tisztítószerrel távolíthat el. 
Kerülje a klórtartalmú, 
vegyszerek valamint a 
súrolószer használatát!

• Tisztítás után minden esetben 
tiszta vízzel mossa át a 
felületet, majd száraz 
törlőkendővel törölje szárazra!

• Idegen anyagból származó 
rozsdát azonnal távolítson el a 
felületről!

•

A védőfólia eltávolítása után a felület 
rendszeres, nemesacél ápolószerrel 
történő kezelése javasolt.
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Porszórt felületek tisztítása

Könnyű szennyeződések
A felületeket alapvetően elegendő egy 
száraz, puha törlőkendővel áttörölni. 

Amennyiben a szennyeződést így nem 
tudja eltávolítani nedvesítse meg a 
törlőkendőt, esetleg használjon PH-
semleges tisztítószert.

Starke Verschmutzungen 

Működési zavar

A főzőlap nem melegszik:
Ellenőrizze az alábbiakat:

• Időkapcsoló állapota

• Fokozatkapcsoló állapota

• A minikonyha megfelelő csatlakozása
(2 dugós csatlakozó, 1 db a főzőlaphoz,
1 db a hűtőszekrényhez).

• Biztosítékok

• Csatlakozó aljzat hálózati feszültsége

Szervizzel és pótalkatrésszel kapcsolatos 
információkért forduljon a kereskedőhöz.
____________________________________

Az erősen szennyezett felületek 
(amik akár évek óta nem kerültek 
megtisztításra) egy, az autópolírhoz 
hasonló, enyhén csiszoló hatású 
tisztítószerrel takaríthatóak. 

Amennyiben egy ilyen tisztítószer 
alkalmazása a szennyeződés 
eltávolítása érdekében nem 
elkerülhető, javasoljuk, hogy először 
a lakkozott felület egy rejtett részén 
próbálja ki. Kizárólag olyan 
tisztítószert alkalmazzon, ami 
oldószermentes és sem fizikai sem 
kémiai sérülést nem okoz a 
felületen. 

Tisztítás után minden esetben tiszta 
vízzel mossa át a felületet, majd 
száraz törlőkendővel törölje 
szárazra! 

Szakszerűtlen tisztításból eredő 
károkért nem vállalunk felelősséget. 
Esetleges kivétel előzetes vizsgálat 
alapján tehető. 

Amennyiben ezeket ellenőrizte és 
mindent rendben talált, forduljon 
szakemberhez. 

Szerviz
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Csatlakoztatási tervrajz 
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Elektromos 
csatlakozó beépítési 
magassága

Elektronikai eszközök 
csatlakoztatási helye, az eszközök 
számának megfelelő számú csatlakozóval

(az alsószekrény 
méretének megfelelően
középre helyezni) 

Faltól való távolság 
(nem hűtőszekrény esetén)

FONTOS!!!!
A főzőlap jobb oldalon, a mosogató bal oldalon történő 
elhelyezésével készült az utasítás. Beépítés előtt, 
kérjük, ellenőrizze a főzőlap és a mosogató 
elhelyezkedését, majd a jobb és bal oldalaknak 
megfelelően alakítsa ki a csatlakozásokat.  

Későbbi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

Javasoljuk, hogy a konyhai csatlakozók kialakítását 
bízza villany- és vízvezeték-szerelő szakemberre. 

A tévedés jogát fenntartjuk. 

W= meleg víz
K= hideg víz
A= lefolyó
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