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FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

AZ ÖN ÉS MÁSOK 
BIZTONSÁGA 
RENDKÍVÜL FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a 
készülék fontos biztonsági 
üzeneteket tartalmaz, 
amelyeket el kell olvasni, és 
mindig figyelembe kell venni.

FIGYELEM:
Minden biztonsági üzenet a 
lehetséges kockázatokat 
részletezi, és azt jelzi, hogyan 
csökkenthetők a készülék 
helytelen használatából 
fakadó sérülések, károk és 
áramütések kockázata. Tartsa 
be az alábbiakat:
• A készüléket le kell 

választani az elektromos 
hálózatról bármilyen 
üzembe helyezési művelet 
végzése előtt.

• A készülék üzembe 
helyezését és 
karbantartását képzett 
szakembernek kell 
végeznie a gyártó 
utasításaival és az 
érvényben lévő helyi 
biztonsági előírásokkal 
összhangban. Ne javítsa 
meg, illetve ne cserélje ki a 
készülék semmilyen 
alkatrészét, hacsak az a 
művelet nem szerepel 
kifejezetten a felhasználói 
kézikönyvben.

• A készüléket földelni kell.
• Az elektromos kábelnek 

elég hosszúnak kell lennie 
ahhoz, hogy a helyére 
beszerelt készülék 
csatlakoztatható legyen a 
hálózati aljzathoz.

• A beszerelésnél, a 
hatályban lévő biztonsági 
előírásoknak megfelelően, 
egy legalább 3 mm-es 
érintkezőnyílású 
összpólusú kapcsoló 
szükséges.

• Ne használjon semmilyen 
elosztót vagy hosszabbítót.

• Ne húzza meg a készülék 
tápkábelét.

• A üzembe helyezést 
követően az elektromos 
alkatrészeknek 
hozzáférhetetlennek kell 
lenniük a felhasználó 
számára.

• A készülék kizárólag 
háztartási ételkészítő 
berendezésként történő 
használatra készült. 
Minden más felhasználása 
tilos (pl. helyiségek fűtése). 
A gyártó a helytelen 
beállításokból vagy a 
szabálytalan használatból 
származó károkért 
felelősséget nem vállal.

• Használat közben a 
készülék és a hozzáférhető 
alkatrészek felforrósodnak. 
Ügyeljen arra, hogy ne érjen 
hozzá a fűtőelemekhez. 
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Folyamatos felügyelet híján 
a 8 év alatti gyermekeket 
távol kell tartani a 
készüléktől.

• Használat közben a 
hozzáférhető alkatrészek 
nagyon felforrósodhatnak. 
A kisgyermekeket távol kell 
tartani a készüléktől, és 
felügyelettel kell 
gondoskodni arról, hogy ne 
játsszanak a készülékkel.

• Ne érintse meg a készülék 
fűtőelemeit használat 
közben és után. Ne hagyja, 
hogy a készülékhez 
ruhadarabok vagy más 
gyúlékony anyagok 
hozzáérjenek, amíg 
valamennyi komponens 
kellőképpen le nem hűlt.

• Ne tegyen gyúlékony 
anyagokat a készülékbe 
vagy annak közelébe.

• A túlhevült olaj és zsír 
könnyen meggyulladhat. 
Legyen elővigyázatos a 
zsírban vagy olajokban 
gazdag ételek 
készítésekor.

• A készüléket 8 éves vagy 
annál idősebb gyermekek 
használhatják. A csökkent 
fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességekkel 
rendelkező személyek, 
illetve azok, akik nem 
rendelkeznek a termékkel 
kapcsolatos tapasztalattal 
és tudással, csak abban az 
esetben használhatják a 
készüléket, ha felügyelet 
alatt állnak, vagy 

előzetesen utasításokkal 
láttak el őket a készülék 
biztonságos használatát 
illetően, valamint tisztában 
vannak az esetleges 
veszélyekkel. A készülék 
tisztítását és karbantartását 
gyermek ne végezze 
felügyelet nélkül.

• Ha a felszín sérült, 
kapcsolja ki a készüléket az 
áramütés elkerülése 
érdekében.

• Kialakításából adódóan a 
készülék bekapcsolása 
nem lehetséges külső 
időzítő szerkezet vagy 
külön távirányító útján.

• A főzőlapon felügyelet 
nélkül zsírral vagy olajjal 
történő ételkészítés 
veszélyes lehet, és tüzet 
okozhat. SOHA ne próbálja 
meg az így keletkező tüzet 
vízzel eloltani, hanem 
kapcsolja ki a készüléket, 
és takarja le a lángokat egy 
fedővel vagy egy tűzálló 
takaróval.
Tűzveszély! Ne tároljon 
semmit a főzőfelületeken.

• Ne használjon 
gőznyomással működő 
tisztítóeszközöket.

• Ne tegyen fémes 
eszközöket, pl. késeket, 
villákat, kanalakat és 
fedőket a főzőlapra, mert 
ezek könnyen 
felforrósodhatnak.
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AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP 
HASZNÁLATA ELŐTT

• A készülék jobb kihasználása érdekében 
tanulmányozza át figyelmesen a jelen 
használati utasítást, és tartsa azt könnyen 
elérhető helyen.

BESZERELÉS

Főzőfelület
• A főzőfelületet 20 mm és 50 mm közötti vastagságú 

munkafelületbe kell beállítani. 
• Nem lehet semmi a főzőfelület és a sütő között 

(keresztlécek, polcok stb.). 
• Az üvegkerámia tűzhelylap alsó lapja és a 

konyhaszekrény vagy elválasztó elem közötti 
távolságnak legalább 20 mm-nek kell lennie.

• Ha a főzőfelület egy oszlopos konyhabútor-elem 
mellett kerül beállításra, hagyjon legalább 100 mm 
távolságot a főzőfelület szélétől.

• Alakítson ki a munkafelületen egy, a külön mellékelt 
gyártmánylapon látható méretű nyílást.

• Az érintkezési terület megtisztítása után illessze a 
mellékelt a tömítést a főzőfelületre (ha ez még nem 
történt meg).

Fontos
Annak érdekében, hogy az áramköröket megóvja a 
felhevüléstől, és így a károsodástól, a következőket 
javasoljuk:
• A főzőfelületet ne telepítse mosogatógép vagy 

mosógép mellé, hogy az áramkörök ne 
érintkezzenek gőzzel vagy nedvességgel, amely 
károsíthatja azokat.

Ha a főzőlap alatt (általunk gyártott) sütő üzemel, 
bizonyosodjon meg arról, hogy az fel van szerelve 
hűtőrendszerrel.
Ha az elektromos áramkörök hőmérséklete meghaladja a 
maximálisan megengedett hőmérsékletet, a főzőfelület 
automatikusan kikapcsol; ebben az esetben várjon néhány 
percet, amíg az elektromos áramkörök belső hőmérséklete 
elér egy elfogadható szintet, amelynél ismét lehetséges a 
főzőfelület bekapcsolása.
• Használat után kapcsolja ki a főzőlapot.

Hátsó fal

Elöl

1

2

3
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ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

Az áramforráshoz való csatlakoztatás előtt el kell végezni az 
elektromos csatlakoztatásokat. A készüléket szakembernek 
kell beüzemelnie, aki tisztában van a mindenkor érvényes 
biztonsági és telepítési előírásokkal. 
A szerelést a helyi áramszolgáltató társaság előírásaival 
összhangban kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy a 
törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e lakása hálózati 
feszültségével. Jogszabályok írják elő a készülék földelését: 
kizárólag megfelelő méretezésű vezetékeket (beleértve a 
földvezetéket is) használjon. A gyártó semmilyen 
felelősséget nem vállal személyek vagy állatok olyan 
sérüléseiért, illetve olyan dologi károkért, amelyeket a fenti 
előírások betartásának elmulasztása eredményezett. Az 
elektromos csatlakoztatáshoz H05RR-F típusú kábelt 
használjon az alábbi táblázatban jelzetteknek megfelelően:
Hálózati feszültség.

A készüléket az elektromos hálózathoz egy olyan 
összpólusú bontókapcsolóval kell csatlakoztatni, 
melynél az érintkezőnyílások távköze legalább 3 mm.
Figyelem: A tápkábelnek olyan hosszúnak kell lennie, ami 
lehetővé teszi a főzőfelület eltávolítását a munkafelületből, 
és úgy kell azt elhelyezni, hogy elkerülje az alapzattal való 
bármilyen érintkezés miatt keletkező károsodást vagy 
túlhevülést. 
A csatlakozóelem csatlakozásai
Megjegyzés: a sárga/zöld színű földvezetéket a  
szimbólummal jelölt kivezetéshez kell csatlakoztatni, és a 
földvezetéknek hosszabbnak kell lennie a többi vezetéknél.
• Távolítsa el a huzalok köpenyét kb. 70 mm hosszan a 

hálózati tápkábelnél (B).
• Távolítsa el a huzalok köpenyét kb. 10 mm hosszan. 

Ezután illessze a hálózati tápkábelt a kábelszorítóba, és 
csatlakoztassa a huzalokat a kapcsolódobozhoz a 
kapcsolódoboz mellett elhelyezett kapcsolási rajzon 
jelzett módon.

• Rögzítse a hálózati tápkábelt (B) a kábelszorítóval.
• Helyezze vissza a kapcsolódoboz burkolatát (A), és 

rögzítse a csavarral.
• Az elektromos csatlakoztatás után illessze be felülről a 

tűzhelylapot, és akassza a tartórugókba az ábrának 
megfelelően.

Vezetékek Szám x méret

220-240V ~ +  3 X 4 mm2

230-240V ~ +  3 X 4 mm2 (csak Ausztrália)

220-240V 3~ +  4 X 1,5 mm2

380-415V 3N ~ +  5 X 1,5 mm2

380-415V 2N ~ +  4 X 1,5 mm2
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ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

1. Csomagolás
• A csomagolóanyag 100%-ban 

újrahasznosítható, amint azt az 
újrahasznosítás jele ( ) is igazolja.

2. Termékek
• A készüléken található jelzés megfelel az 

elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai 
irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű 
elhelyezésével Ön segít elkerülni a 
környezettel és az emberi egészséggel 
kapcsolatos azon esetleges negatív 
következményeket, amelyeket a termék 
nem megfelelő hulladékkezelése 
egyébként okozhatna. 
A terméken vagy a termékhez mellékelt 

dokumentumokon feltüntetett jelzés 
arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető 
háztartási hulladékként. Ehelyett a 
terméket a villamos és elektronikus 
berendezések újrahasznosítását végző 
telephelyek valamelyikén kell leadni. 
Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra 
vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírások szerint kell eljárni.
A termék kezelésével, hasznosításával és 
újrahasznosításával kapcsolatos bővebb 
tájékoztatásért forduljon a lakóhelye 
szerinti polgármesteri hivatalhoz, a 
háztartási hulladékok kezelését végző 
társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a 
terméket vásárolta.

EU megfelelőségi nyilatkozat
• Ez a főzőlap alkalmas arra, hogy 

élelmiszerekkel kerüljön érintkezésbe, 
valamint megfelel a 1935/2004 számú EK 
rendelkezésnek.

• A készülékek kizárólag 
sütőberendezésként történő használatra 
készültek. A készülékek bármilyen más 
célra való felhasználása (pl. helyiségek 
fűtése) helytelen használtnak tekintendő, 
és potenciálisan veszélyes.

• A készülékek az alábbiak figyelembe 
vételével kerültek kialakításra, előállításra 
és forgalmazásra:

• A 2006/95/EK számú (73/23/EGK számú 
irányelv és annak módosításai helyébe 
lépő) „Kisfeszültség” irányelv biztonsági 
követelményei.

• A 2004/108/EGK sz. „EMC” irányelv 
védelmi követelményeinek.

• Olyan fazekakat és serpenyőket használjon, melyek 
alsó átmérője megegyezik a főzőzóna területével.

• Csak sík fenekű fazekat és serpenyőt használjon.
• Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényt.
• A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése 

érdekében kevés vízben főzze.
• A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt 

takarítson meg.

NEM!

2012/19/
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AZ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐFELÜLET ÁPOLÁSA 
ÉS KARBANTARTÁSA

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A főzőfelület nem működik
• A kezelőgombok megnyomásakor követte a 

mellékelt „Terméklap” a „Tűzhelylap 
használata” c. szakaszában leírt 
utasításokat?

• Nincs esetleg áramkimaradás?
• A tisztítás után gondosan szárazra törölte a 

tűzhelylapot?
1. Ha valamelyik főzőlap kiválasztása esetén a 

kijelzőn „F” vagy „ER” jelenik meg, és 
utána egy szám áll, akkor hívja a 
Vevőszolgálatot.

- Kivételt képez az „F03” és az „ER03” 
üzenet, amely a kezelőlap nem 
megfelelő tisztítására utal.

2. Ha egy intenzív használatot követően a 
főzőfelület nem működik, akkor a főzőfelület 
belső hőmérséklete túl magas. Várjon néhány 
percet, amíg a főzőfelület lehűl.

Fontos!
Ha a használat után nem tudja kikapcsolni az 
üvegkerámia tűzhelylapot, azonnal válassza le 
az elektromos hálózatról.

VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná
1. Próbálja meg megoldani a problémát 

(lásd „Hibaelhárítási útmutató”).
2. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be 

annak ellenőrzésére, hogy a hiba 
megismétlődik-e.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még 
mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a 
legközelebbi vevőszolgálattal.
Kérjük, adja meg: a hiba rövid ismertetését,
• a készülék pontos típusát,
• a szervizszámot (a törzslapon a Service szó 

után álló szám), amely a főzőfelület alsó 
lapján vagy a Termékismertető lapon 
található,

• pontos címét és telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, kérjük, 
hívja fel a garancialevélen jelzett egyik hivatalos 
márkaszervizt.
Abban a valószínűtlen esetben, ha egy műveletet 
vagy a javítást egy nem hivatalos 
márkaszervizes szakember végezné, mindig 
kérjen igazolást az elvégzett munkáról, és 
ragaszkodjon az eredeti alkatrészek 
használatához.
Ha elmulasztja betartani ezeket az 
utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja 
a termék biztonságát és minőségét.

Minden használat után tisztítsa meg a főzőfelületet, amikor 
lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések 
felhalmozódását, és egyszerűbbé teszi a tisztítást.
Fontos! Kerülje a készülék nagynyomású vízsugárral vagy 
gőzsugaras tisztítóberendezéssel történő tisztítását.
• Használjon törlőkendőt, konyhai itatóspapírt és folyékony 

mosogatószert vagy speciálisan az üvegkerámia 
tűzhelylapok tisztítására szolgáló szert.

• Az erős szennyeződést a kaparókéssel (ha a szállítás 
részét képezi) és speciális termékekkel távolítsa el.

• A kiömlött ételeket távolítsa el, mielőtt ráégnének az 
üvegkerámia felületre.

• A tűzhelylapra kifutott nagy cukortartalmú ételeket 
(tejkaramella, gyümölcsszirup, lekvár stb.) vagy a 
rászóródott cukrot azonnal el kell távolítani a 
kaparóeszköz segítségével.

• Ne használjon súrolószereket, fehérítőt, sütőtisztító sprayt 
vagy edénysúrolót.

• Soha ne tisztítsa a készüléket nagynyomású vízsugárral 
vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel.

Rendszeresen kezelje a főzőfelületet az üvegkerámia 
tűzhelylapokhoz kapható megfelelő márkájú védőviasszal.




