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Allmänna råd & rekommendationer: 
 
1. Vid nyinstallation av Gasspisen 

1. Avlägsna packmaterialet från spisen in- & utsida. 
2. Avlägsna skyddsplast från rostfria ytor. (11-2190) 
3. Spisen skall placeras på ett jämnt & stabilt underlag. Montera fötter. 
4. Anslut via gasslang 8mm till reducerventil (28-30mbar) & gasoltub. 
5. Bränn ur ugnen ca.30 minuter första gången du använder den!  
     Se till att den är tom, ugnsluckan lite på glänt & rummet väl ventilerat.    
     Lukt från skyddsoljor vid tillverkningen samt från värmeisolerings-    
     materialet försvinner genom detta förfarande.   

 

2. När du använder spisen: 
 

1. Undvik använda ugnen då ugnsluckan är öppen. (Utom vid bruk av grill!) 
2.   När du använder grillelementet bör grillskyddsplåten tillfälligt 
      monteras mellan ugnens & luckans överkant. Plåten skyddar spisens 
      manövervred mot värmen från grillelementet när luckan är öppen. 
3.   Spisens utsida blir varm vid användning. 
      Var försiktig så du inte bränner dig! 
4.   När spisen inte används för längre perioder skall gasen vara avstängd. 
5.   Innan du rengör eller gör service på spisen, skall spisen vara väl avkyld       
      & gasen avstängd. 

      6.   Vid användande av hällen & strax efter avstängning är vissa delar på                              
            hällen mycket varma. Var försiktig så du inte bränner dig! 
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3. Gashäll 
 

         Normal brännare          Stor brännare              Liten brännare 
                 1,5kW                          2,3kW                              0,85kW                                                                                   
       

 
  

 

                
     Fel                  Rätt 
 

VIKTIGT: Tillse att kåporna på brännarna 
            ligger rätt & inte vinglar! 
 

Spisen är utrustad med en skyddskåpa för hällen. Kåpan måste vara öppen när 
brännarna tänds. Placera inte onödigt tunga saker på kåpan när den är stängd. 
Kåpan kan bli skev & svår att öppna.  
Spisens front är märkt med symboler vid manövervreden till respektive 4st 
brännare samt ugn & grill.  

 
OBS!  Alla brännare är försedda med en tänd- 
       säkring. Om lågan slocknar stängs gasolen  
          automatiskt av. 

 
 

 
 
 
 
Du öppnar respektive brännares manövervred genom att det trycks in & vrids 
till vänster. Tänd gaslågan & håll vredet intryckt 15-20 sekunder. Släpp sedan 
vredet & justera gaslågan genom att vrida till önskad effekt.  
Du släcker gaslågan genom att vrida vredet helt åt höger tills AV markeringen 
är uppåt (svart rund symbol).  

  Tändsäkring 
 

 

  

) 
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4. Ugn & Grill 
OBS!  Tillse att ugnen är väl rengjord från skyddsoljor etc. innan du använder 
den för första gången! 
 

Använda Ugnen: 
Du öppnar ugnens manövervred   genom att det trycks 
in & vrids till vänster. 
 
 
 

   Tänd gaslågan vid brännaren i ugnens     
botten & håll vredet intryckt 15-20 
sekunder. Släpp sedan vredet & justera 
ner gaslågan genom att vrida åt höger. 
Sparlåga inställs med att vrida till det 
första stoppet. 

     Välj lämplig temperatur enlig graderingen på vredet! 
   Du släcker gaslågan genom att vrida vredet åt höger tills  
  AV markeringen är rakt uppåt (svart rund symbol).  

 
Använda Grillen: 
Du öppnar grillens manövervred   genom att det trycks 
in & vrids till höger. Tänd gaslågan vid grillelementet i 
ugnens överdel & håll vredet intryckt 15-20 sekunder.  
Släpp sedan vredet & justera ner gaslågan genom att vrida 
åt vänster. Du släcker gaslågan genom att vrida vredet åt  
vänster tills AV markeringen är uppåt (svart rund symbol). 

 

Viktigt: När grillen används bör grillskyddet tillfälligt monteras!  Ugnsluckan 
är då öppen ett par centimeter. Grillskyddet skyddar knappsatsen. 
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      Grillskydd                               Montering av grillskydd 

 
OBS! Ugnsunder- och övervärme (grill) kan ej användas samtidigt! 
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5. Vård & rengöring av spisen. 
 
Utvändigt. 
Rengör med ett milt, icke slipande rengöringsmedel regelbundet. Rostfria delar 
avsköljs med vatten för att undvika torkfläckar. Torka av noggrant efter rengöringen.  
Brännarens olika delar skall inte maskindiskas utan rengöras på liknande sätt. 
Vid flitig användning kan emaljerade delar få en viss missfärgning runt brännarna 
beroende på hög temperatur i brännaren.  
 

Invändigt. 
Rengör med ett, icke slipande ugnsrengöringsmedel vid behov. Till ugnsglaset används 
ett hällrengöringsmedel. 
Ugnen avtorkas noggrant invändigt efter rengöringen. 
 

Demontering av ugnslucka. 
För att underlätta rengöring kan ugnsluckan demonteras enl. följande: 

1. Öppna ugnsluckan helt. 
2. Fäll låsblecken ”A” utåt, fig. 9B. (OBS! att låsblecken kan sitta hårt!) 
3. Stäng dörren sakta mot låsblecket ”A” & tillse att låsblecket hakar fast i 

springan ”B” i dörren, fig. 9C. 
4. Ta tag i luckan med båda händerna & lyft luckan lätt inåt så att gångjärnet ”C” 

lossar från gångjärnsslitsen ”D” i ugnsramen. (OBS! placeringen av spåret på gångjärnet ”C” 
i gångjärnslitsen ”D”. )  

5. Dra luckan framåt & lirka loss den från slitsen ”D” i ugnsramen. 
6. Efter rengöring återmonteras luckan omvänt enl. ovan & låsblecken ”A” fälls 

tillbaka, fig. 9E.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 rev: 2011-04 - 6 - 

 
 
 
Tekniska specifikationer: 
 

 
FERRE  art.nr: 
 

 
11-2170/11-2190 

 
  11-2180           11-2200 
                       (Bänkspis) 

Yttermått:   
Bredd  500mm      595mm                                    500mm 
Djup 585mm      585mm                                    550mm 
Höjd 850mm      850mm                                    450mm 
 
Häll: 

  

Stor brännare 1x2300Watt                                 1x2300Watt 
Normal brännare 2x1500Watt 2x1500Watt 
Liten brännare 1x850Watt 1x850Watt 
 
Ugn: 

  

Bredd 400mm     450mm                                      400mm 
Djup 400mm     450mm                                      400mm 
Höjd 300mm     300mm                                      200mm 
Undre element 1x2200Watt 1x2200Watt 
Grill element 1x1900Watt 1x1900Watt 
            
 
Gasol 

  

Arbetstryck 28-30mbar 28-30mbar 

 
OBS: Samtliga brännare & element är försedda med termoelektrisk tändsäkring. 
 


