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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
SİZİN VE BAŞKALARININ GÜVENLİĞİ 
BÜYÜK ÖNEM TAŞIR
Bu	kılavuz	ve	cihazın	kendisi	okunarak	her	zaman	
uyulması	gereken	güvenlik	mesajları	içerir.

UYARI:
Emniyetle	ilgili	tüm	mesajlar,	karşılık	geldiği	potansiyel	
riski	tanımlar	ve	cihazın	yanlış	kullanımından	ötürü	
yaralanma	 riskinin,	 hasar	 ve	 elektrik	 çarpması	
tehlikesinin	nasıl	azaltılacağını	belirtir.	Aşağıdakilere	
mutlaka	uyun:
• Herhangi	bir	montaj	işlemi	yapmadan	önce,	cihazın	
fişi	elektrik	prizinden	çekilmelidir.

• Kurulum	 ve	 bakım,	 üreticinin	 talimatlarına	 ve	
yürürlükteki	yerel	güvenlik	düzenlemelere	uygun	
olarak	uzman	bir	teknisyen	tarafından	yapılmalıdır.	
Kullanıcı	 kılavuzunda	 özellikle	 belirtilmedikçe,	
cihazın	 hiçbir	 parçasını	 tamir	 etmeyin	 veya	
değiştirmeyin.

• Cihaz	topraklanmalıdır.
• Elektrik	kablosu,	kabin	 içine	monte	edilen	cihaz	
ile	elektrik	kaynağı	arasındaki	bağlantı	için	yeterli	
uzunlukta	olmalıdır.

• Montaj 	 iş leminin	 yürür lükteki 	 güvenl ik	
düzenlemelerine	 uygun	olması	 için,	 kontakları	
arasındaki	mesafe	minimum	3	mm	olan	çok	kutuplu	
bir	anahtar	gereklidir.

• Priz	çoğaltıcılar	veya	uzatma	kabloları	kullanmayın.
• Cihazın	fişini	kablosundan	tutarak	çekmeyin.
• Kurulum	 işleminden	sonra	kullanıcının	elektrikli	
kısımlara	erişememesi	gerekir.

• Cihaz	sadece	evde	pişirme	amaçlı	kullanım	 için	
tasarlanmıştır.	Başka	bir	 kullanıma	 (ör.	 odaları	
ısıtmak)	izin	verilmez.	Üretici,	yanlış	kullanımdan	
veya	 kontrollerin	 yanlış	 ayarlanmasından	
kaynaklanacak	her	türlü	sorumluluğu	reddeder.

• Cihaz	ve	erişilebilir	parçaları,	kullanım	esnasında	
sıcak	olur.	 Isıtma	elemanlarına	dokunulmaması	
için	dikkatli	 olunmalıdır.	Sürekli	 gözetim	altında	
olmadıkları	sürece	8	yaşından	küçük	çocuklar	uzak	
tutulmalıdır.

• Erişilebilir	parçalar,	kullanım	sırasında	çok	ısınabilir.	
Çocuklar	 cihazdan	 uzak	 tutulmalı	 ve	 cihazla	
oynamadıklarından	emin	olmak	üzere	gözetim	
altında	tutulmalıdır.

• Kullanım	esnasında	ve	sonrasında	cihazın	ısıtma	
elemanlarına	dokunmayın.	Parçaları	 yeterince	
soğumadan,	cihazın	giysilerle	veya	diğer	yanabilir	

maddelerle	temas	etmesine	izin	vermeyin.
• Yanıcı	maddeleri	 cihazın	üstüne	veya	yakınına	
koymayın.

• Aşırı	ısınmış	sıvı	ve	katı	yağlar	kolaylıkla	alev	alırlar.	
Katı	ve	sıvı	yağ	bakımından	zengin	gıda	ürünlerini	
pişirirken	dikkatli	olun.

• Bu	cihaz,	8	yaş	ve	üzeri	çocuklar	ile	fiziksel,	duyusal	
veya	zihinsel	yeterlilikleri	az	olan	veya	deneyimi	
ve	 bilgisi	 olmayan	 kişiler	 tarafından	 yalnızca	
kendilerine	cihazın	güvenli	şekilde	kullanımıyla	ilgili	
talimat	verilmesi,	ilgili	tehlikeleri	anlamış	olmaları	
veya	gözetim	sağlanması	kaydıyla	kullanılabilir.	
Temizlik	 ve	 kullanıcı	 bakımı	 gözetim	 altında	
olmayan	çocuklar	tarafından	yapılmamalıdır.

• Yüzeyde	çatlama	meydana	gelmesi	durumunda,	
elektrik	 çarpması	 riskini	 ortadan	kaldırmak	 için	
cihazı	kapatın.

• Cihaz,	harici	bir	zamanlayıcı	veya	ayrı	bir	uzaktan	
kumanda	 sistemi	 ile	 çalıştırılabilecek	 şekilde	
tasarlanmamıştır.

• Ocakta,	katı	veya	sıvı	yağ	 ile	gözetimsiz	yemek	
yapılması	tehlikeli	olabilir	ve	yangına	yol	açabilir.	
Bir	yangını	ASLA	suyla	söndürmeye	çalışmayın,	
bunun	yerine	cihazı	kapatın	ve	ardından	alevleri	ör.	
bir	kapak	veya	yangın	battaniyesiyle	örtün.	Yangın	
tehlikesi:	pişirme	yüzeyleri	üzerinde	herhangi	bir	
şey	saklamayın.

• Buharlı	temizleyiciler	kullanmayın.
• Bıçak,	çatal,	kaşık	veya	kapak	gibi	metal	eşyalar	
ısınabileceklerinden,	 ocağın	 yüzeyinin	 üzerine	
yerleştirilmemelidir.
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• Yeni cihazınızdan en iyi verimi almak için, kullanıcı talimatlarını 
dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere elinizin altında 
bulundurun.

CAM SERAMİK OCAĞI KULLANMADAN ÖNCE

MONTAJ
Pişirme yüzeyi
• Pişirme yüzeyi, 20 mm ila 50 mm derinliğinde tezgah içine kurulmalıdır
• Pişirme yüzeyi ile fırın arasında herhangi bir şey olmamalıdır (çapraz 

ray, braket vs.).
• Cam seramik ocağın alt yüzü ile dolap veya ayırma paneli arasındaki 

mesafe en az 20 mm olmalıdır.
• Pişirme yüzeyinin kolon biriminin yanına monte edilmesi halinde, 

pişirme yüzeyinin kenarı ile kolon biriminin yan tarafı arasında en az 
100 mm mesafe bırakın.

• Ekli	ürün	açıklama	sayfasında	verilen	ölçülere	dikkat	ederek,	tezgahta	bir	
açıklık	oluşturun.

• Yüzeyini	temizledikten	sonra,	verilen	contayı	pişirme	yüzeyine	uygulayın	
(halihazırda	takılmamışsa).

Önemli
Elektronik	devrelerin	aşırı	ısınarak	zarar	görmesini	önlemek	için,	aşağıdakileri	
öneriyoruz:
• Pişirme yüzeyini bir bulaşık makinesi veya çamaşır makinesinin 

üzerine monte etmeyin, aksi takdirde elektronik devreler buhar veya 
nemle temas ederek hasar görebilir.

Pişirme	yüzeyinin	altına	bir	 fırın	monte	edilirse	 (bizim	 fırın	gamımızdan),	
soğutma	sistemi	ile	donatıldığından	emin	olun.	Elektronik	devrelerin	sıcaklığı	
izin	verilen	maksimum	sıcaklığı	geçerse,	pişirme	yüzeyi	otomatik	olarak	
kapanacaktır;	bu	durumda,	elektronik	devrelerin	iç	sıcaklığı	tolere	edilebilir	
bir	seviyeye	ulaşana	kadar	birkaç	dakika	bekleyin,	bu	noktada	ocak	tekrar	
açılabilecektir.
• Ocağı kullandıktan sonra kapatın.

Ön

Arka duvar

min. 5 mm

min. 20 mm

m
in

. 5
 m

m

3

2

1
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI
Elektrik	bağlantısı,	cihaz	elektrik	kaynağına	bağlanmadan	önce	yapılmalıdır.	
Cihaz,	yürürlükteki	güvenlik	ve	montaj	mevzuatı	konusunda	eksiksiz	bilgiye	
sahip	bir	 yetkili	 elektrik	 teknisyeni	 tarafından	monte	edilmelidir.	Özellikle,	
montaj	işlemi	yerel	elektrik	şebekesi	şirketinin	düzenlemelerine	uygun	olarak	
gerçekleştirilmelidir.	Bilgi	etiketinde	gösterilen	gerilim	değerinin,	evinizdeki	
güç	besleme	gerilimi	ile	aynı	olduğundan	emin	olun.	Düzenlemeler	cihazın	
topraklanmasını	gerektirir:	yalnızca	uygun	ölçülerde	 iletkenler	(topraklama	
iletkeni	 dahil)	 kullanın.	Üretici,	 yukarıdaki	 düzenlemelere	 uyulmaması	
sonucunda	meydana	gelen	 insan	veya	hayvan	yaralanmalarına	ve	mal	
hasarlarına	 ilişkin	her	 türlü	sorumluluğu	 reddeder.	Elektrik	bağlantısı	 için,	
aşağıdaki	tabloda	belirtildiği	gibi	H05RR-F	tipi	kablo	kullanın:

Güç besleme gerilimi.

Kablolar Miktar x boyut

220-240V ~ +

230-240V ~ +

380-425V 2N~ +

220-240V 3~ +

380-415V 3N~ +

3 x 4 mm2

3 x 4 mm2 (Yalnızca Avustralya)

4 x 1,5 mm2

5 x 1,5 mm2

4 x 1,5 mm2

Cihaz, en az 3 mm kontak boşluğuna sahip bir tüm kutuplu bağlantı 
kesme anahtarı aracılığıyla elektrik şebekesine bağlanmalıdır.

Dikkat: güç	besleme	kablosu,	pişirme	yüzeyinin	tezgahtan	çıkarılabilmesi	için	
yeterli	uzunlukta	olmalıdır	ve	taban	ile	temastan	kaynaklanacak	hasarı	veya	
aşırı	ısınmayı	önleyecek	şekilde	konumlandırılmalıdır.

Terminal panosuna bağlama
Not:	sarı/yeşil	topraklama	teli,	 	simgesini	içeren	terminale	bağlanmalı	ve	
diğer	tellerden	uzun	olmalıdır.
• Güç	besleme	kablosundan	(B)	yaklaşık	70	mm'lik	kablo	kılıfını	çıkarın.
• Tellerin	blendajını	yaklaşık	10	mm	kadar	sıyırın.	Ardından	güç	besleme	
kablosunu	kablo	kelepçesinin	içine	sokun	ve	kabloları	terminal	bloğunun	
yanındaki	bağlantı	şemasında	gösterildiği	gibi	terminal	panosuna	bağlayın.

• Güç	besleme	kablosunu	(B),	kablo	kelepçesi	aracılığıyla	sabitleyin.
• Verilen	vida	ile	sabitleyerek,	terminal	panosunun	kapağını	(A)	kapatın.
• Elektrik	bağlantısından	sonra,	ocağı	üstünden	 takın	ve	 resimdeki	gibi	
destek	yaylarına	kancalayın.

• Taban	çapı	pişirme	bölgesinin	çapına	eşit	veya	biraz	daha	büyük	olan	
tencereler	ve	tavalar	kullanın.

• Yalnızca	altı	düz	tencereler	ve	tavalar	kullanın.
• Mümkünse,	yemek	pişirirken	tencere	kapaklarını	kapalı	tutun.
• Pişirme	süresini	kısaltmak	için,	sebzeleri,	patatesleri	vb.	az	miktarda	su	
ile	pişirin.

• Düdüklü	tencere,	daha	fazla	enerji	ve	zaman	tasarrufu	sağlar.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI
NO!
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ÇEVRENİN KORUNMASI
1. Ambalaj
• Ambalaj	malzemesi,	geri	dönüşüm	simgesi	 	 ile	belirtildiği	gibi	%100	
geri	dönüştürülebilirdir.

2. Ürünler
Bu	cihaz,	2012/19/EU	Sayılı,	Elektrik	 ve	Elektronik	Atık	Madde	 (WEEE)	
yönetmeliklerine	uygun	olarak	damgalanmıştır.	Bu	ürünün	doğru	şekilde	
bertaraf	edilmesini	sağlayarak,	çevre	ve	insan	sağlığına	yönelik	muhtemel	
olumsuz	sonuçları	önlemeye	yardımcı	olacaksınız.

Bu	ürün	üzerindeki	ve	ürünle	birlikte	verilen	belgelerdeki	 	simgesi,	bu	
cihazın	evsel	atık	olarak	işlem	görmeyeceğini	göstermektedir.	Bunun	yerine,	
elektrik	 ve	elektronik	 cihazların	 geri	 dönüşümü	 için	 uygun	bir	 toplama	
merkezine	götürülmesi	gerekir.	Atma	işlemi	ilgili	yerel	çevre	düzenlemelerine	
göre	yapılmalıdır.	Bu	ürünün	işlemden	geçirilmesi,	geri	kazanılması	ve	geri	
dönüşümü	 ile	 ilgili	daha	ayrıntılı	bilgi	 için	 lütfen	yerel	yetkililere,	evsel	atık	
bertaraf	servisine	veya	ürünü	satın	aldığınız	mağazaya	başvurun.

CE uygunluk beyanı
• Bu	pişirme	yüzeyi,	yiyecek	maddeleri	ile	temasa	uygun	olup,	1935/	2004	
sayılı	EEC	(CE)	Yönetmeliği	ile	uyumludur.

• Cihazlar,	yalnızca	pişirme	cihazı	olarak	kullanılmak	üzere	tasarlanmıştır.	
Cihazların	diğer	her	 türlü	kullanımı	 (örn.	odaları	 ısıtmak	 için)	uygunsuz	
kullanım	olarak	değerlendirilir	ve	tehlike	potansiyeline	sahiptir.

• Cihazlar,	 aşağıdakilere	 uygun	 olarak	 tasarlanmakta,	 üretilmekte	 ve	
satılmaktadır:

• 2006/95/EC	sayılı	"Alçak	Gerilim"	Direktifinin	güvenlik	hedefleri	(73/23/EEC	
ve	müteakip	düzeltmelerin	yerine	geçen);

• 2004/108/EC	sayılı	“EMC”	Direktifinin	koruma	gerekleri;

CAM-SERAMİK OCAĞIN BAKIMI
Pişirme	yüzeyini,	her	kullanımdan	sonra	soğuduğunda	 temizleyin.	Bu,	kir	
birikmesini	önleyecek	ve	temizliğini	kolaylaştıracaktır.
Önemli:	yüksek	basınçlı	su	veya	buharlı	temizleme	ekipmanları	kullanmaktan	
kaçının.
• Temiz	bir	bez,	emici	mutfak	bezleri	ve	yıkama	sıvısı	veya	özel	bir	cam	
seramik	temizleyici	kullanın.

• Pişerek	 yapışmış	 kirleri	 özel	 bir	 kazıyıcı	 alet	 (varsa)	 ve	özel	 temizlik	
ürünleriyle	temizleyin.

• Dökülen	yemekler	cam	seramik	yüzeyde	pişmeden	önce	temizlenmelidir.
• Pişirme	sırasında	kaynayarak	taşan	şeker	içeriği	yüksek	gıdalar	(karamela,	
meyve	suyu,	reçel	vs.)	veya	sıçrayan	şeker	lekeleri,	derhal	bir	kazıyıcı	ile	
temizlenmelidir.

• Aşındırıcı	ürünler,	çamaşır	suyu,	fırın	temizleme	spreyi	veya	bulaşık	teli	
kullanmayın.

Pişirme	yüzeyine,	periyodik	olarak	cam-seramik	ocaklara	yönelik	tescilli	bir	
marka	koruma	cilası	uygulanmalıdır.

ARIZA GİDERME KILAVUZU
Pişirme yüzeyi çalışmıyor
• Kontrol	düğmelerine	basarken,	ekteki	“Ürün	Açıklama	Sayfası”nda	yer	alan	
"Ocağın	kullanılması"	bölümündeki	talimatlara	uydunuz	mu?

• Elektrik	kesintisi	olabilir	mi?
• Ocağı	temizledikten	sonra	dikkatli	bir	şekilde	kuruladınız	mı?

1.	Pişirme	bölgesi	seçili	iken	ekranda	“F”	veya	“ER”	harfi	ile	birlikte	rakam	
gösteriliyorsa,	Satış	Sonrası	Servisle	temasa	geçerek	durumu	bildirin.
 - Kontrol	alanının	yanlış	temizlendiğini	belirten	“F03”	veya	“ER03”	mesajı	

hariçtir.
 - Sorunu	 çözmek	 için,	 ICam	 seramik	 ocağın	 temizlik	 ve	 bakımıI	
paragrafındaki	talimatları	izleyin.

2.	Ocak,	 yoğun	kullanımın	ardından	çalışmazsa,	ocağın	 iç	 sıcaklığı	 çok	
yüksektir.	Birkaç	dakika	ocağın	soğumasını	bekleyin.

SATIŞ SONRASI SERVİS
Satış Sonrası Servisle temasa geçmeden önce:
1.	Sorunu	çözmeye	çalışın	(bkz.	“Sorun	Giderme	Kılavuzu”).
2.	Arızanın	tekrarlanıp	tekrarlanmadığını	görmek	için,	cihazı	kapatıp	yeniden	
açın

Yukarıdaki kontrollerden sonra arıza devam ederse, en yakın Satış 
Sonrası Servisle irtibat kurun.
Aşağıdakileri belirtin:	arızanın	kısa	bir	açıklaması,
• cihazların	tipi	ve	modeli,
• ocağın	altında	veya	Ürün	Açıklama	Sayfasında	verilen	servis	numarası	(bilgi	
etiketinde	"Service"	kelimesinden	sonra	yazılı	olan	numara).

• açık	adresiniz	ve	 telefon	numaranız.	Herhangi	bir	onarım	gerekiyorsa,	
garanti	belgesinde	belirtilen	bir	yetkili	Satış	Sonrası	Servis	ile	iletişime	geçin.	
Bir	işlem	veya	onarım	çalışmasının	yetkili	olmayan	bir	teknisyen	tarafından	
gerçekleştirilmesi	durumunda,	daima	yapılan	işle	ilgili	bir	belge	isteyin	ve	
orijinal	 yedek	parça	kullanılması	konusunda	 ısrar	edin.	Bu talimatlara 
uyulmaması, ürünün güvenliğini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir.
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TENCERENİN BOYUTLARI   (mm)

1.  Radyan pişirme bölgesi Ø 145
2.  Radyan pişirme bölgesi Ø 180
3.  Radyan pişirme bölgesi Ø 145
4.  Radyan pişirme bölgesi Ø 210
5.  Gösterge

ÜRÜN TANITIM FORMU

3

1

5

2

4

482 mm
552 mm

42
 m

m

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

 

490      mm

560      mm

0
+2

0
+2

513      mm

583      mm

0
+2

0
+2

6 mm

560     mm
490     mm

R = 11,5 mm

0
+2 

0
+2 

Min. 70 mm 

Min. 40 cm

Min. 10 cm
Min. 7 cm

min 20 mm

510 mm
580 mm

R = Min. 6,5 mm

min. 5 mm

min. 20 mm

m
in

. 5
 m

m
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A Aç/Kapat D Tuş kilidi

B Pişirme bölgesi ve zamanlayıcı seçimi Isı ayarı arttırma ve azaltma

H

B

C-E

E

C

D

A

İlk montaj sonrasında, kontrol paneli yaklaşık 1 saniye boyunca işlevsel bir test gerçekleştirir
ve ardından otomatik olarak "Tuş kilidi" işlevine geçer. İşlevi devre dışı bırakmak için “D” 
düğmesine basılı tutun; sesli bir sinyal çalacak ve ilgili led kapanacaktır.
NOT: Bir sıfırlama gerçekleşirse, yukarıda belirtilen prosedürü tekrarlayın. Ocağı açmak için “A”
düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun. 4 pişirme bölgesinde “0” görüntülenir. 20 saniye içinde
pişirme bölgelerinin hiçbiri etkinleştirilmezse, ocak bir güvenlik önlemi olarak otomatik
olarak kapanır. Kullanmayı düşündüğünüz pişirme bölgesine karşılık gelen“B” düğmelerinden
birine basın. “E” veya “C” düğmeleriyle gerekli ısı ayarını seçin. Diğer seçilebilir pişirme ayarları
1 ila 9 arasında değişir. Tüm ayarları iptal etmek için +/- düğmelerine aynı anda basın.
Seviye 9'a erişildiğinde "+" düğmesine basarsanız, "Booster" ("Güçlendirme") işlevi
etkinleştirilir ve ekranda“A” har� görüntülenir.
ÖNEMLİ: ısı ayarı seçildikten 10 saniye sonra kontrol devre dışı kalır.
Isı ayarını değiştirmek için önce “B” seçim düğmesine tekrar basın, ardından “E” veya “C”. 
düğmelerini kullanarak ayarı değiştirmeye devam edin.
ÇOKLU BÖLGE (mevcut olduğu takdirde): İstediğiniz bölgeyi seçtikten ve seviyeyi ayarladıktan
sonra (önceki bölümde anlatıldığı gibi), “F” ye basın: düğmenin üstündeki bir gösterge açılarak,
ek bölge etkinleştirilir. Çoklu bölge yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
1) Pişirme bölgesinde çoklu bölge var ise;
2) Seçilen güç seviyesi 0'dan büyük ise.
Çoklu bölgeyi devre dışı bırakmak için, istenilen bölgenin “B” düğmesine basın
ve daha sonra tekrar “F” düğmesine basın. Zamanlayıcı işlevini ayarlamak için, istediğiniz
pişirme alanını ve güç ayarını seçin, ardından pişirme bölgesi tuşuna tekrar basın ve zamanlayıcı
kontrollü pişirme bölgesinin ekranında parlak bir nokta görünecektir. 2 ekranda “00” göstergesi
yanıp söner. Süreyi 1 ila 99 arasında ayarlamak için “C” veya “E” düğmelerine basın.
ÖNEMLİ: 10 saniye sonra zamanlayıcı, diğer pişirme bölgelerinin güç ayarlarını gösterecektir.
Kalan pişirme süresini görüntülemek için, zamanlayıcı kontrollü pişirme bölgesi tuşuna iki kez basın.
TUŞ KİLİDİ işlevi, işlev düğmesinin üzerinde bir nokta yanana kadar “D” düğmesini basılı tutarak açılır.
Tuş kilidi işlevi, “A” Aç/Kapat düğmesi haricinde, ocağın diğer tüm işlevlerini de kilitler.
Ocak tekrar açıp kapatıldıktan sonra dahi işlev devam eder ve işlev düğmesinin üstündeki nokta
sönene kadar “D” düğmesine tekrar basılarak devre dışı bırakılabilir.
KALAN ISI GÖSTERGESİ
Pişirme bölgesi kapatıldığında, ocağın sıcaklığı güvenlik seviyelerine geri dönene kadar kalan
ısı göstergesi “H” yanmaya devam eder veya “0” ile dönüşümlü olarak yanıp söner.

ÖNEMLİ: Ocağın güvenlik özellikleri arasında otomatik kapatma işlevi bulunmaktadır.
Aynı ısı ayarının uzun süre kullanılması, pişirme bölgesinin otomatik olarak kapanmasını tetikler
(örneğin maksimum ısı ayarında yaklaşık 1 saat sonra, pişirme bölgesi kapanır).
DİKKAT EDİN: Cam-seramik tabanın kalıcı olarak hasar görmesini önlemek için, şunları kullanmayın:
- Düzgün olmayan düz yüzeyli çömlekler.
- Emaye altlı metal kaplar.
Kurulum sonrasında herhangi bir estetik kusur (çizik, yüzey izleri, vb.) Bildirilmelidir.
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