OPTIONEEL GASFORNUIS MET
2 BRANDERS (FFD)
(Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA)

Onderhoudinstructies

ACHTERLATEN BIJ DE KLANT

DIT PRODUCT KAN NIET LATER APART WORDEN TOEGEVOEGD

DEZE INSTRUCTIES GOED LEZEN VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT

Voor gebruik in FR, BE & NL

09/10 EINS 512279

Voor een blijvende efficiënte en veilige werking van de kookplaat is het belangrijk elke 12
maanden onderhoud uit te voeren volgens de aanbeveling van uw AGA distributeur of
plaatselijke gasvoorziener. U dient het AGA fornuis de avond vóór de dag waarop het onderhoud
plaatsvindt UIT te zetten zodat het apparaat tijdig afkoelt.
ONDERHOUD IS NIET MOGELIJK INDIEN HET APPARAAT WARM IS.
HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOOR ONDERHOUD.
BIJ HET HERAANSLUITEN VAN ELEKTRISCHE COMPONENTEN DIENT U
STROOMSCHEMA FIG. 9 TE RAADPLEGEN. CONTROLEER VAN TEVOREN OF HET
APPARAAT ELEKTRISCH BEVEILIGD IS.
N.B.: ZET DE GASVOEDING UIT VOOR ONDERHOUD AAN GASCOMPONENTEN.
CONTROLEER HET APPARAAT ALTIJD OP GASDICHTHEID ALS U KLAAR BENT.
A. DE GLASPLAAT VERWIJDEREN
1.
2.
3.
4.

Hals de stekker uit het stopcontact.
Verwijder beide pannensteunen en branderdoppen.
Trek beide knoppen eraf.
Verwijder beide bevestigingsschijven en pakkingen door alle vier de (M3) borgschroeven
eruit te draaien (2 in elke brander). Zie fig.1.

Fig. 1
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5. Verwijder alle drie de borgschroeven waarmee de plaat vastzit. Zie fig. 2.

Fig. 2
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De 50 mm M3 schroeven verwijdert u via de gaten in de veerplaten die zichtbaar zijn door het
gat in de brander. De 25 mm M3 schroef is zichtbaar door het gat in de achterste regelknop.
Til de plaat er voorzichtig af. Let op dat de twee veerplaten losjes op hun plaats worden
gehouden door middel van driehoekplaatjes onderop het frame van de plaat.
N.B.: Tussen het frame van de glasplaat en de bovenplaat van de warme kast zitten
afdichtstroken. Controleer de afdischtstroken en vervang deze zonodig.
6. Zet de componenten in omgekeerde volgorde weer in elkaar, maar let op:
Als u de plaat weer aanbrengt (zie fig. 3), dient u rekening te houden met de vonkelektrode
van beide branders en de veerplaatjes te draaien zodat ze ongeveer op de juiste plaats zitten
zoals op fig. 3.

Fig. 3
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Laat de plaat voorzichtig zakken op het chassis van het fornuis. Stel de veerplaatjes bij tot ze
precies op de branders passen. Zorg ervoor dat de branders in het midden van de gaten in
het glas zitten. Draai alle drie de schroeven aan totdat de plaat rondom goed aansluit. DRAAI
DE SCHROEVEN NIET TE VAST.
Voordat u de bevestigingsschijven aanbrengt dient u ervoor te zorgen dat de pakkingen op
de juiste plaats onderaan de schijven zitten. Zie fig. 4.

Fig. 4
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Als u de bevestigingsschijven op de branders aanbrengt zult u merken dat de branderkommen
omhoog komen naar het glas toe terwijl u de schroeven aandraait. U dient de schroeven om en
om steeds enkele slagen per schroef aan te draaien totdat ze vastzitten.
B. DE VONKGENERATOR VERVA N G E N
1.
2.
3.
4.

Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de glasplaat (zie A).
Ontkoppel de bedrading van de vonkgenerator.
Draai alle twee de schroeven waarmee de generator aan het chassis vastzit eruit (zie fig. 5)
en verwijder de generator.

Fig. 5
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5. Breng de nieuwe generator aan en sluit de bedrading weer aan volgens het stroomschema
(zie Fig. 9).
6. Sluit de componenten aan in omgekeerde volgorde en controleer of beide branders werken.
C. VERWISSELEN VAN GASKRAAN/ONTSTEKINGSSCHAKELAARS FORNUIS
1.
2.
3.
4.

Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de glasplaat (zie. A).
Draai de gaskraan naar OFF (uit).
Ontkoppel de ontstekingsschakelaars van de kraantjes (voorzichtig eref trekken), en
ontkoppel ook de thermokoppel verbinding.
5. Ontkoppel het gasverbindingsstuk (aan binnenkant van leidingkraan). (Zie Fig. 6)

Fig. 6

6.
7.
8.
9.
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Draai alle vier de schroeven uit de steunbeugels van de gasrail.
Til de gasrail/kraan in zijn geheel op zodat u bij de gasverbindingen van de kraan kunt.
Ontkoppel de voedingspijp voorzichtig van de betreffende kraan (verbuig de pijpen niet).
Verwijder de bout en klembevestiging van de gasrail en verwijder kraan gasrail.
OPMERKING: Er zit een afsluitende ‘O’-ring tussen de kraan en de gasrail.
Breng de afsluitring aan op het nieuwe kraantje voordat u dat bevestigt (zie Fig. 7).

Fig. 6A
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Fig. 7
10.

DESN 513598

12.

Zet de componenten im omgekeerde volgorde weer in elkaar. Zorg ervoor dat de afsluitring
goed zit tussen de nieuwe kraan en de gasrail. Sluit de bedrading van de schakelaars van
de kraan weer aan volgens het stroomschema. Zie Fig. 9.
Controleer op gasdichtheid VOORDAT u de oppervlakplaat van het fornuis weer
terugplaatst.
Controleer na afloop of de ontstekingsschakelaars van de kranen goed werken.

D.

DE ONTSTEKINGSELEKTRODE VERVANGEN

1.
2.
3.
4.

Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de glasplaat (zie A).
Ontkoppel de elektrodekabel van de vonkgenerator.
Verwijder de veerklem waarmee de elektrode aan de brander vastzit (zie fig. 8) en
verwijder de elektrode en kabel.

11.

Fig. 8
5.
6.
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Vervang de elektrode door een nieuwe. Zorg ervoor dat de veerklep goed in de
branderkom zit.
Zet de componenten op omgekeerde volgorde weer in elkaar en controleer of de branders
goed ontsteken.
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E.

VERWIJDEREN VAN THERMOKOPPEL (ZIE FIG. 9)

1.
2.
3.
4.

Haal het fornuis van de stroom af.
Verwijder oppervlakplaat van fornuis (zie onderdeel ‘A’).
Maak de moer los waarmee het thermokoppel vastzit aan de brandereenheid.
Druk het thermokoppel naar beneden en schuif naar de kant om het van de brander te
verwijderen.
Ontkoppel het andere eind van de thermokoppelkabel van de gaskraan. (Dit is een
opdruikbaar elektrisch aansluitblok).
Bevestig weer in omgekeerde volgorde.

5.
6.

Fig. 9
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STROOMSCHEMA - OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS

Fig. 9
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Neem voor meer informatie contact op met
uw plaatselijke distributeur

Daar A G A voortdurende verbeteringen aanbrengt aan de
producten behoudt het bedrijf zich ten alle tijde het recht voor
om zonder voorgaande kennisgeving de beschreven en
afgebeelde specificaties en apparatuur te kunnen wijzigen of
aanpassen.
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