
483 mm 553 mm 30
    

 m
m

+1 0

580 
650 
700 mm

510 mm

52
 m

m

A 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

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

R = 11,5 mm

0
+2 

0
+2 

B

Min. 50 mm 

483 mm 742 mm

30
    

m
m

+1 0

770 mm
 510 mm

 

52
 m

m

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

 

490      mm

750      mm

0
+2

0
+2

Min. 50 mm 

513      mm

Min. 50 mm
773      mm

0
+2

0
+2

750     mm
490     mm

R = 11,5 mm

0
+2 

0
+2 

6 mm

R = 11,5 mm

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

C

325 mm 742 mm

30
    

m
m

+1 0

770 mm
 350 mm

 

52
 m

m

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

 

330      mm

750      mm

0
+2

0
+2

Min. 50 mm 
2



1

Min. 5 mm 

Min. 10 cm

2 3

5 
m

m

min. 20 mm

min. 40 mm

Min. 3 cm
Max. 6 cm

Min. 5 mm 

X 4
3



Bu talimatlar aynı zamanda web sitesinde de bulunmaktadır: www.hotpoint.eu

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

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: 
- Ambalajdan çıkartma ve montaj işlemlerinin tamamı için koruyucu eldiven kullanın.
- Herhangi bir montaj işlemi yapmadan önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir.
- Montaj işlemi üreticinin talimatlarına ve yürürlükteki yerel 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 işleminin yürürlükteki güvenlik kanunlarına uygun olması için, kontakları arasındaki mesafe minimum 3mm 

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. Isıtıcı elemanlara dokunulmaması için dikkatli 

olunmalıdır. Çok küçük (0-3 yaş) ve küçük çocuklar (3-8 yaş), devamlı gözetim altında tutulmadığı sürece cihazdan 
uzak tutulmalıdır.

- 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama veya akli yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi 
olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altındalarsa ya da güvenli cihaz kullanımı konusunda talimatlar aldılarsa 
ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyorlarsa kullanabilir. Çocukların cihazla oynaması kesinlikle yasaklanmalıdır. 
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın ısıtıcı elemanlarına dokunmayın. Tüm bileşenler tamamen soğuyana 
kadar cihazın giysilere veya diğer yanıcı malzemelere temas etmesine izin vermeyin.

- Yanıcı maddeleri cihazın üstüne veya yakınına koymayın.
- Aşırı ısınmış yağlar ve sıvı yağlar kolaylıkla alev alırlar. Katı ve sıvı yağ bakımından zengin gıda ürünlerini pişirirken 

dikkatli olun.
- Ayırıcı bir panel (ürünle birlikte verilmez), cihazın altındaki bölmeye yerleştirilmelidir.
- Yüzey çatladıysa elektrik çarpması olasılığını önlemek için cihazı kapatın (yalnızca cam yüzeyli cihazlar için).
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmamıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu tehlike simgesidir, emniyetle ilgili konularda, kullanıcılara ve başkalarına yönelik tehlikelere karşı uyarır.
Tüm güvenlik mesajlarının önünde tehlike simgesi ve aşağıdaki terimler bulunur:

TEHLİKE Önlenmediği takdirde ciddi yaralanmalara neden olacak bir tehlike durumunu 
belirtir.

UYARI Önlenmediği takdirde ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir tehlike 
durumunu belirtir.
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- Ocakta, margarin ya da 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.
- Kullanımdan sonra, ocağın bölmesini kontrol düğmesini kullanarak kapatın ve tava dedektörüne güvenmeyin (yalnızca 

indüksiyonlu cihazlar için).

Ambalaj malzemelerinin atılması
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir ve ( ) geri dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir. Ambalajın çeşitli parçaları çevreye atılmamalıdır, bunun yerine 
yerel kanunlara uygun olarak atılmalıdır.
İmha (elden çıkarma) işlemi,
Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili Avrupa Direktifi 2012/19/EU'ya uygun olarak işaretlenmiştir.
Kullanıcı, bu cihazı uygun şekilde atarak, çevreye ve insan sağlığa gelebilecek olası tehlikeleri de önlemiş olacaktır.

Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki  simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü (WEEE) için uygun 
bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
En uygun sonuçları elde etmek için, aşağıdakiler önerilir:
• Taban genişliği pişirme bölgesininkine eşit tencereler ve tavalar kullanın.
• Yalnızca altı düz tencereler ve tavalar kullanın.
• Mümkünse, pişirme sırasında kapların kapaklarını kapalı tutun.
• Daha fazla enerji ve zaman tasarrufu sağlamak için düdüklü tencere kullanın.
• Tencereyi, ocak üzerinde işaretli pişirme bölmesinin tam ortasına yerleştirin. 

- Bu cihaz “Düşük Gerilim” Direktifi 2006/95/EC (değiştirildiği gibi 73/23/EEC'nin yerine geçen) ve “EMC” Direktifi 2004/108/EC'nin koruma gerekliliklerine uygun 
olarak tasarlanmış, üretilmiş ve pazarlanmıştır.

- Bu cihaz Avrupa Standardı EN 60350-2 ile uyumlu olarak Avrupa Yönetmeliği N. 66/2014'ün eko tasarım gerekliliklerini karşılar.

Tencerenin indüksiyonlu ocağa uygun olup olmadığını kontrol etmek için bir mıknatıs kullanın: manyetik olarak tespit edilemeyen tencere ve tavalar uygun değildir.
- Tencerelerin altının düz olduğundan emin olun, aksi halde ocağı çizebilirler. Tabakları kontrol edin.
- Sıcak tencere veya tavaları asla ocağın kontrol panelinin üzerine koymayın. Bu, zarara yol açabilir. 

ÇEVRENİN KORUNMASI 

UYUMLULUK BEYANNAMESİ 

KULLANMADAN ÖNCE

ÖNEMLİ: Eğer tencere ve tavalar uygun boyutlarda değilse, pişirme bölgeleri çalışmayacaktır. Sadece "ELEKTRİKLİ SİSTEM" (Yandaki resme bakın) 
simgesi taşıyan tencereler kullanın. Ocağı çalıştırmadan önce tencereyi ilgili ocak bölmesinin üzerine yerleştirin. 

MEVCUT TENCERE VE TAVALAR

HAYIRDOĞRU
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Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra, herhangi bir nakliye hasarı olup olmadığını kontrol edin. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya Satış Sonrası Servisle 
temasa geçin.
Montaj boyutları ve kurulum talimatı için, sayfa 2'deki resimlere bakın. 
FIRIN KABİNİNİN MONTAJ İÇİN HAZIRLANMASI

ÖNERİLEN TENCERE TABANI GENİŞLİKLERİ 

MONTAJ

 UYARI - Ocağın altına bir ayırıcı paneli 
yerleştirin.

- Montaj işlemi tamamlandıktan 
sonra, fırının alt kısmına 
ulaşılamamalıdır. 

- Bir tezgah altı fırın takılırsa 
ayırıcı paneli takmayın.

• Cihazın alt kısmı ile ayırıcı panelin arasındaki mesafe, şekilde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.
• Cihazın doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için, ocak ile ünitenin üst kısmı arasında olması gereken minimum açıklığı (min. 5 mm) kapatmayın.
• Eğer tezgah altı bir fırın kuruluyorsa, fırının bir soğutma sistemiyle donatıldığından emin olun.
• Ocağı bir bulaşık makinesi veya çamaşır makinesinin üzerine monte etmeyin, aksi takdirde elektronik devreler buhar veya nemle temas ederek hasar görebilir.
• Eğer bir zeminle (mutfak tezgahı gibi) aynı hizada olacak şekilde monte edilecekse, 4801 211 00112 vida kitlerini temin etmek için Satış Sonrası Servisi arayın.
• Ocağı çıkarmak için, cihazın alt tarafında yer alan çevre klipslerini açmak üzere bir tornavida kullanın (temin edilmez).

ELEKTRİK BAĞLANTISI

 UYARI - Cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Kurulum işlemi, yürürlükteki güvenlik ve kurulum kanunlarını iyi bilen kalifiye bir teknisyen 

tarafından yapılmalıdır.
- Üretici, bu bölümde yer alan kurallara uyulmamasından kaynaklanan kişi ve hayvanların yaralanması veya maddi hasar durumlarında, hiçbir 

sorumluluk kabul etmeyecektir.
- Elektrik kablosu, ocağın tezgahtan ayrılmasına imkan tanıyacak kadar uzun olmalıdır.
- Cihazın alt kısmında bulunan etikette belirtilen voltaj değerinin evin tesisatının voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun. 

 

Ø
28 cm XL

 

Ø
17 cm min.  28 cm maks.

 

Ø
21 cm L

 

Ø
15 cm min.  21 cm maks.

 

Ø
18 cm M

 

Ø
14,5 cm S

 

Ø
12 cm min.  18 cm maks.

 

Ø
10 cm min.  14,5 cm maks

Ø
12 cm

HD FLEXI

39 cm

23 cm

Maks. Min.

min. 5 mm

min. 20 mmm
in.

 5 
m

m
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Terminal bloğuna bağlantı
Elektrik bağlantısı için, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde bir H05RR-F veya H05V2V2-F tipi kablo kullanın.

Önemli:
- Terminal blokunun L1-L2 ve N1-N2 vidaları arasındaki metal köprüleri, kablo tesisatı diyagramına göre (şekle bakın) bırakın veya kaldırın.
- Kablo sağlanmışsa, kabloyla birlikte verilen bağlantı talimatlarına bakın. 
- Kablo bağlantısını yaptıktan sonra, terminal blokundaki altı vidanın tamamını sıkın.
Köprünün mevcudiyetine (sol) ve eksikliğine (sağ) örnek. Detaylı bilgi için kablo tesisatı diyagramına bakın (köprüler L1-L2 ve N1-N2 arasında olabilir).

Sarı/yeşil topraklama kablosunu  simgesi bulunan terminale bağlayın.
Bu kablo diğer kablolardan daha uzun olmalıdır.
1. Terminal bloğu kapağını (A) vidayı sökerek çıkarın ve kapağı terminal bloğunun menteşesinin (B) içine koyun.
2. Kabloyu kablo kelepçesine yerleştirin ve terminal bloğunun yakınına yerleştirilmiş bağlantı diyagramında belirtildiği gibi kabloları terminal bloğuna bağlayın.
3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin.
4. Kapağı (C) kapatın ve önceden çıkartılan vida ile terminal bloğuna vidalayın.
Elektrik beslemesi her verildiğinde, ocak birkaç saniye süren bir otomatik kontrol yapar.
Eğer ocağın zaten bir elektrik kablosu varsa, kabloya iliştirilmiş etikette verilen talimatlara uyun. Cihazı elektrik beslemesine, kontakları arasındaki mesafe minimum 3 
mm olan çok kutuplu bir anahtarla bağlayın.

Kontrol Paneli Açıklaması

Kontrol paneli

Kablolar Adet x ebat

220-240 V ~ + 3 x 4 mm2

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

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

380-415 V 2N ~ + 4 x 1,5 mm2

KULLANIM KILAVUZU 

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V 23

0 V
23

0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

380-415 V 3N ~ 220-240 V ~
220-240 V ~ (Avustralya ve 

İngiltere)

380-415 V 2N ~ 220-240 V 3 ~ (sadece Belçika) 380-415 V 2N ~ (sadece 
Hollanda)

CBA

Aç/kapa Zamanlayıcı Kontrol paneli kilidi

Pişirme bölgesi kontrolleri ve ilgili ekran

“HD Flexi modeli” (varsa)
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Ocağı AÇMA/KAPAMA
Ocağı çalıştırmak için, pişirme bölgesinin ekranı yanana kadar  düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Kapatmak için, aynı düğmeye ekranların ışığı sönene kadar 
basın. Tüm pişirme bölgeleri devre dışı bırakılır.
Set üstü ocak kullanımda kalırsa kalan sıcaklık göstergesi “H”nin ışığı pişirme bölgeleri soğuyana kadar yanık kalır.
Çalıştırdıktan sonraki 10 saniye içinde hiçbir işlev seçilmezse, ocak otomatik olarak kapanır.

Ocağın açılması ve pişirme bölgelerinin ayarlanması

Ocağı açtıktan sonra, ilgili düğmeye basarak gereken pişirme bölgesini etkinleştirin ve tencereyi bölgeye yerleştirin. 
Min. 0 ila maks. 9 arasındaki gerekli güç seviyesini veya varsa güçlendiriciyi “P” seçmek mümkündür.
Güç seviyesini artırmak için, “+” düğmesini itin. Güç seviyesini azaltmak için, “-” düğmesini itin.

Pişirme bölgelerinin devre dışı bırakılması
Pişirme bölgesini kapatmak için, ilgili düğmeye 3 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
Pişirme bölgesi kapanır ve hala sıcaksa, bölgenin ekranında "H" harfi gösterilir.

Kontrol paneli kilidi
Bu işlev, ocağın kazayla etkinleştirilmesini önlemek için kontrolleri kilitler. Kontrol paneli kilidini etkinleştirmek için ocağı açın ve Zamanlayıcı düğmesine üç saniye süreyle basılı 
tutun; bir ses sinyali ve kilit simgesi yanındaki ışıklı gösterge, işlevin çalışmaya başladığını gösterir. Kontrol paneli devre dışı bırakma işlevi dışında kilitlenir. Kontrol kilidini devre 
dışı bırakmak için, etkinleştirme prosedürünü tekrarlayın. Yanan nokta söner ve ocak yeniden etkin hale gelir.
Su varlığı, tencerelerden dökülen sıvı veya simgenin altındaki düğmenin üzerinde duran herhangi bir eşya kontrol paneli kilidini kazayla etkinleştirebilir ya da devre 
dışı bırakabilir. 

Zamanlayıcı
 Zamanlayıcı, bütün pişirme bölgeleri için maksimum 99 dakikalık (1 saat 39 dakika) pişirme süresi ayarlamak için kullanılabilir.
Zamanlayıcı ile kullanılacak pişirme bölgesini seçin ve zamanlayıcıya basın; işlevi bildiren bir bip sesi duyulur (şekle bakın). Ekranda “00” ifadesi gösterilir ve LED 
gösterimi yanar. Zamanlayıcının değeri, kaydırıcı “+” ve “-” işlev düğmeleri basılı tutarak azaltılabilir ve artırılabilir. Ayarlanan zaman geçtikten sonra, sesli bir 
sinyal duyulur ve pişirme bölgesi otomatik olarak kapanır. Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için, Zamanlayıcı düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

Zamanlayıcıyı başka bir bölge için ayarlamak üzere, yukarıdaki adımları tekrarlayın. Zaman ayarı ekranı her zaman seçilen bölgeye ait zaman ayarını veya en kısa zaman 
ayarını gösterir.
Zamanlayıcının ayarını değiştirmek veya kapatmak için, söz konusu zamanlayıcıya yönelik pişirme bölgesi seçim düğmesine basın.

Kontrol paneli uyarıları.
OTOMATİK İŞLEVLERİ 
Eko Güçlendirici     
Bu işlev, suyu kaynama noktasına getirir ve kaynamayı sürdürürken, enerji tüketimini azaltarak, dökülmeyi engeller.
Tencereyi pişirme bölgesine yerleştirdikten sonra, ocağı açın ve pişirme bölgesini seçin.  İşlevi etkinleştirmek için  düğmesine basın. İşlevi devre dışı bırakmak için 

 düğmesine basmanız yeterlidir.
Bu kontrolü optimize etmek ve en iyi enerji tasarrufunu sağlamak için, taban genişliği seçilen pişirme bölgesine uygun bir tencere kullanılması tavsiye edilir. Kullanılan 
tencerenin kalitesi, kapağının veya tuzunun bulunması veya bulunmaması, işlevin performansını etkileyebilir. 2 ila 3 litre su (tercihen oda sıcaklığında) tavsiye edilir ve 
kapak kullanılmaması önerilir. Her durumda, kaynama koşullarının ve kalan su miktarının kontrol edilmesi tavsiye edilir.
 Ağır Ateşte Kaynama     
Kaynama başladıktan sonra,      tuşuna basın; ocak, tencereyi ağır ateşte kaynar durumda tutmak için doğru güç seviyesini otomatik olarak ayarlayacaktır. Ekranda 
“A” görünür: gösterge ışığı yanar. İşlevi devre dışı bırakmak için  düğmesine basmanız yeterlidir.

Güç göstergesi

Seçilen pişirme bölgesi göstergesi

Pişirme bölgesi konumu
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Eritme     
Bu işlev, pişirme bölgesini sabit bir düşük sıcaklıkta tutar. Tencereyi/aksesuarı pişirme bölgesine yerleştirdikten sonra, ocağı açın ve pişirme bölgesini seçin.  tuşuna 
basın: Ekranda "A" görüntülenir ve gösterge ışığı yanar. İşlevi devre dışı bırakmak için  düğmesine basmanız yeterlidir
KALAN SICAKLIK GÖSTERGESİ.

Ocak her pişirme bölgesi için bir kalan sıcaklık göstergesiyle donatılmıştır. Bu göstergeler, pişirme bölgeleri hala sıcakken kullanıcıyı uyarır.

Eğer ekranda  görüntülenirse pişirme bölgesi hala sıcaktır. Belirli bir pişirme bölgesinin kalan sıcaklık göstergesinin ışığı yanıyorsa bu bölge örneğin bir 
tabağı sıcak tutmak veya tereyağı eritmek için kullanılabilir.

Pişirme bölgesi soğuduğunda, göstergenin ışığı söner.
YANLIŞ TENCERE VEYA TENCERE YOK GÖSTERGESİ.

Uygun olmayan, yanlış yerleştirilmiş veya indüksiyonlu ocağınız için doğru boyutlarda olmayan bir tencere kullanıyorsanız ekranda “tencere yok” mesajı 
gösterilir (yandaki şekle bakın). 60 saniye içinde tencere algılanmazsa ocak kapanır.

HIZLI KAYNATMA İŞLEVİ (GÜÇLENDİRİCİ)
Sadece bazı pişirme bölgelerinde bulunan bu işlev, ocağın maksimum gücünü kullanmaya (örneğin suyu çok çabuk kaynatmaya) olanak sağlar. İşlevi etkinleştirmek 
için, ekranda P" simgesi belirene kadar “+” düğmesine basın. Güçlendirici işlevi 10 dakika kullanıldıktan sonra, cihaz bölgeyi otomatik olarak seviye 9'a ayarlar.

GÜÇ YÖNETİMİ (VARSA)
“Güç yönetimi” işlevi sayesinde, kullanıcı ocağın gerektiği gibi ulaşabileceği en yüksek gücü ayarlayabilir.
Bu ayar her zaman yapılabilir ve sonraki değişikliğe kadar korunur.
Gereken maksimum güç ayarı yapılarak, ocak, çeşitli pişirme bölgelerindeki dağıtımı otomatik olarak ayarlar ve bu sınırın geçilmemesini sağlar; aşırı yüklenme sorunları 
olmadan, tüm bölgeleri aynı anda yönetebilme avantajı sunulur.
4 adet en yüksek güç seviyesi mevcuttur ve ekranda gösterilir: 2,5 - 4,0 - 6,0 - 7,2 kW (7,2 kW pişirme yüzeyinin en yüksek gücü olarak kabul edilir)
Satın alma zamanında, ocak maksimum güce ayarlıdır
Cihazın fişini elektrik prizine taktıktan sonra, ilk 60 saniye içinde aşağıdaki noktaları uygulayarak gerekli güç seviyesini ayarlamak mümkündür:
Adım 1 Yaklaşık 3 saniye boyunca +'ya basın
Adım 2 Önceki adımı doğrulamak için             veya     'ya basın.  Ekranda PL görünür.
Adım 3 Mevcut farklı seçenekler arasından seçilen seviyeyi ayarlamak için + / -'ye basın. Münferit pişirme bölgeleri için kullanılmakta olan ışıklarla birlikte ışık yanar
Adım 4 Önceki adımı doğrulamak için             veya     'ya basın. Ekranda ayarlanan seviye gösterilir ve yaklaşık 2 saniye boyunca yanıp söner; bu süre sonunda, 
ocak sesli bir sinyal verir ve ardından kapanır; artık kullanıma hazırdır.
Gücü ayarlarken bir hatayla karşılaşılması halinde, EE simgesi orta kısımda görüntülenir ve 5 saniye boyunca sesli bir ikaz sinyali işitilir. Bu durumda ayar işlemini baştan 
itibaren tekrarlayın. Bu hata yeniden meydana gelirse Satış Sonrası Servis birimiyle iletişime geçin.
Normal kullanım sırasında, kullanıcı en yüksek güce ulaşıldığında mevcut en yüksek gücü artırmak isterse kullanımdaki bölgenin seviyesi iki kez yanıp söner ve bir sesli 
sinyal duyulur.
Bu bölgede daha yüksek güç elde etmek için, zaten etkin durumda olan bir veya daha fazla bölgenin güç seviyesini manuel olarak azaltmanız gerekir.

SESLİ SİNYALİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ / DEVRE DIŞI BIRAKILMASI (KAYDIRICI SÜRÜMÜNDE YOKTUR)
Ocağı açtıktan sonra, "+" düğmesine ve sağda en dıştaki düğmeye aynı anda basarak en az üç saniye basılı tutun.

HD FLEXI
Varsa bu işlev pişirme bölgesinin iki ayrı bölge ya da tek bir ekstra büyük bölge olarak kullanılmasını sağlar.
Oval, dikdörtgen ve uzun tavalar (taban boyutu maksimum 38x23 cm olan) ya da aynı anda birden fazla standart tava için kusursuzdur. HD FLEXI (HD ESNEK) işlevini 
etkinleştirmek için, ocağı açın, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 2 bölge seçim düğmesine aynı anda basın: iki pişirme bölgesi ekranı “0” seviyesini gösterir; HD 
FLEXI'nin etkinleştirildiğini göstermek üzere, seviye numarasının yanındaki her iki nokta yanar. 

Güç seviyesini değiştirmek için (1'den maks. 9 veya P'ye kadar), -/+ düğmelerine basın veya parmağınızı kaydırıcı üzerinde yatay olarak kaydırın. HD FLEXI işlevini devre 
dışı bırakmak için, bölgelerin 2 seçim düğmesine aynı anda basın. Bölgeleri hemen kapatmak için, bölge seçim düğmelerinden birini 3 saniye basılı tutun.
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 Tencere algılayamayan (tencere bulunmaması, tencerenin yanlış yerleştirilmesi veya indüksiyonlu ocak için uygun olmaması nedeniyle) bölgenin ekranında 
“tencere yok”  mesajı görünür. Bu mesaj, 60 saniye boyunca etkin durumda kalır: bu süre içinde tencere ekleyebilir veya tercihinize göre tencereleri HD FLEXI 
alanında kaydırabilirsiniz. 

60 saniye sonra bölgenin üzerine tava yerleştirilmezse sistem söz konusu bölgede tava “aramayı” bırakır, ekranda bölgenin devre dışı olduğunu hatırlatmak üzere  
simgesi görünür halde kalır.
HD FLEXI işlevini yeniden etkinleştirmek için, 2 düğmeden  birine basın

HD FLEXI işlevi, tavanın HD FLEXI alanında bir bölgeden diğerine geçirildiğini de algılayarak, tavanın ilk olarak yerleştirildiği bölgenin güç seviyesini koruyabilir 
(aşağıdaki şekilde yer alan örneğe bakın: tava, ön ısıtıcıdan arka ısıtıcıya geçirilirse, güç seviyesi, tavanın yerleştirildiği bölgeye karşılık gelen ekranda gösterilecektir). 
        
Ayrıca, HD FLEXI alanını, tek bölgenin ilgili düğmesini kullanarak iki bağımsız pişirme bölgesi olarak da çalıştırmak mümkündür. Tencereyi tek bölgenin merkezine 
yerleştirin ve kaydırma dokunmatik ekranıyla güç seviyesini ayarlayın.

 Önemli: tavaları tek pişirme bölgesinin merkezini örtecek şekilde pişirme bölgesinin üzerinde merkeze yerleştirdiğinizden emin olun.
Büyük, oval, dikdörtgen veya uzun tava kullanılması durumunda, tavaları mutlaka pişirme bölgesinde merkezlenmiş şekilde yerleştirin.
İyi ve kötü tencere yerleştirme örnekleri:

ÖNEMLİ: Aşındırıcı sünger veya metal ovma telleri kullanmayın. Bunların kullanılması cama zarar verebilir.
• Her kullanımdan sonra, olası yemek artıklarını ve yemek artıklarının neden olduğu lekeleri çıkartmak için ocağı temizleyin (soğuduğunda).
• Şeker veya şeker içeriği yüksek yemekler/gıdalar ocağa zarar verir ve derhal temizlenmelidir.
• Tuz, şeker ve kum cam yüzeyi çizebilir.
• Yumuşak bir bez, emici mutfak havlusu veya belirtilen tipte bir ocak temizleyicisi (üreticinin talimatlarına uyarak) kullanın.
• Pişirme bölgelerine sıvı dökülmesi, tavanın titremesine veya hareket etmesine yol açabilir
• Ocağı temizledikten sonra iyice kurulayın.

TEMİZLİK

 UYARI - Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik öncesinde, pişirme bölgelerinin kapalı olduğundan ve atıl ısı göstergesinin ("H") 

görüntülenmediğinden emin olun.

i

i
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• "Kullanma talimatları" bölümünde verilen talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
• Elektrik beslemesinin kapatılmadığını kontrol edin.
• Ocağı temizledikten sonra iyice kurulayın.
• Eğer ocak açıkken ekranda alfa nümerik kodlar görüntülenirse, talimatlar için aşağıdaki tabloya başvurun.
• Eğer ocak kullanımdan sonra kapatılamıyorsa, fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin.

İndüksiyonlu ocaklar, normal işletim sırasında ıslık veya çıtırtı sesleri çıkarabilir; bu sesler, aslında, taban özellikleri nedeniyle tencere ve tavalardan kaynaklanır 
(örneğin, birkaç kaç malzeme ile yapılan tabanlar veya eşit olmayan tabanlar). Bu gürültüler, kullanılan tencere ve tavaya ve içlerindeki yemek miktarına göre değişir 
ve herhangi bir kusur göstergesi değildir. 

Ayrıca, indüksiyonlu ocak, elektronik parçaların sıcaklığını kontrol etmek üzere bir iç soğutma sistemi ile donatılmıştır; sonuç olarak, çalışma sırasında ve ocak açıldıktan 
sonra birkaç dakika boyunca, soğutma fanının gürültüsü duyulacaktır. Bu tamamen normaldir ve cihazın düzgün işleyişi için gereklidir.

Cihazin kullanim omru 10 yildir
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Konular
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz,
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir.
Tüketicilerin Seçimlik Hakları
• Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan  (i) satılanı geri vermeye hazır 

olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları 
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz 
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

• Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı 
yapılacak veya yaptırılacaktır.

• Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, 
yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa 
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.

Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal 
tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami otuz iş günü 
içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
 
Kullanım Hataları
• Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ARIZA GİDERME KILAVUZU

HATA KODU AÇIKLAMA OLASI NEDENLER HATA DÜZELTME

C81, C82
Kontrol paneli aşırı yüksek 

sıcaklıklar nedeniyle kapanıyor
Elektronik parçaların iç sıcaklığı çok 

yüksektir
Yeniden kullanmadan önce ocağın 

soğumasını bekleyin.

F42 veya F43 Bağlantı voltajı yanlış
Sensör cihaz voltajı ile şebeke voltajı 
arasında bir uyumsuzluk algılıyordur

Ocağı şebekeden ayırın ve elektrik 
bağlantısını kontrol edin

F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, 
F60

Satış Sonrası Servisi çağırın ve hata kodunu söyleyin

OCAĞIN ÇIKARDIĞI GÜRÜLTÜLER

SATIŞ SONRASI SERVİS
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Üretici Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
45030 / Manisa
Tel: (0236) 226 15 00
Faks: (0236) 233 16 52

 
Türkiye Genel Dağıtıcısı:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59
 
Satış Sonrası Hizmetler: 
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Balmumcu Cad. Karahasan Sok. 
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul 
Tel: 444 50 10
(0212) 355 53 00

Satış Sonrası Servisi aramadan önce:
1. "Arıza giderme kılavuzu" bölümündeki önerilerin yardımıyla sorunu kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın.
2. Problemin giderilip giderilmediğini kontrol etmek için fırını kapatıp yeniden açın.
Yukarıdaki kontrollerden sonra sorun devam ediyorsa, en yakın Satış Sonrası Servise başvurun.
Şunları belirtin:
• arızasının kısa bir açıklaması;
• Ürün tipini ve tam model adını;
• cihazın altında yer alan seri numarasını, aynı zamanda ekteki teknik dokümantasyonda da yer alır.
• tam adresinizi;
• telefon numaranızı.

Eğer bir tamir yapılması gerekiyorsa, yetkili bir Satış Sonrası Servis Merkezine başvurun (orijinal parçaların kullanılması ve doğru tamir yapılması için). Yedek 
parçalar 10 yıl boyunca tedarik edilmektedir.
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NOT:
28 cm'lik çift pişirme bölgesinde (varsa) mükemmel ısı dağılımı gerektiren çabuk pişen yemekleri yaparken (örn. krep), çapı 24 cm'den büyük olmayan tavaları 
kullanın. Hassas pişirme için (örneğin, çikolata veya yağ eritirken), çapı küçük olan tekli bölgeleri kullanın.

GÜÇ SEVİYESİ TABLOSU

Güç seviyesi Pişirme tipi Seviye kullanımı 
(pişirme deneyimi ve alışkanlıklarını belirtir)

Maks. güç

Güçlendi
rme

Hızlı ısıtma
Su veya hızlı ısınan pişirme sıvılarını hızlı bir şekilde kaynatmak amacıyla sıcaklığı hızlıca artırmak için 
idealdir

8-9 Kızartma - kaynatma
Esmerleştirmek, pişirmeye başlamak, derin dondurulmuş gıdaları kızartmak, hızlı kaynatmak için 
idealdir

Yüksek güç

7-8
Esmerleştirme - sote yapma - 

kaynatma - ızgara yapma
Sote yapmak, kaynama noktası sıcaklığını muhafaza etmek, pişirmek ve ızgara yapmak (kısa bir süre 
için; 5-10 dakika) için idealdir

6-7
Esmerleştirme - pişirme - 

güveç yapma - sote yapma - 
ızgara yapma

Sote yapmak, kaynama noktası sıcaklığını muhafaza etmek, pişirmek ve ızgara yapmak (orta ayar bir 
süre için; 10-20 dakika) için idealdir

Orta güç

4-5
Pişirme - güveç yapma - sote 

yapma - ızgara yapma
Güveç yapmak, hafif kaynama sıcaklığını korumak, pişirmek (uzun bir süre için) için idealdir. Kremalı 
pasta

3-4 Pişirme - kısık ateşte pişirme - 
kabartma yapma - krema 

hazırlama

Sıvı ekleyerek (örn. su, şarap, et suyu, süt) uzun süreli pişirme gerektiren tarifler (pilav, sos, rostolar, 
balık), kremalı pasta için idealdir

2-3
Sıvı ekleyerek (örn. su, şarap, et suyu, süt) uzun süreli pişirme gerektiren tarifler (hacim olarak bir 
litreden az: pilav, sos, rostolar, balık) için idealdir

Düşük güç
1-2

Eritme - buz çözme - yemeği 
sıcak tutma - krema hazırlama

Yağ eritmek, çikolatayı yavaşça eritmek, küçük ürünlerin buzunu eritmek ve yeni pişmiş yemeği sıcak 
tutmak (örn. soslar, çorbalar, sebze çorbası) için idealdir

1
Yeni pişmiş yemeği sıcak tutmak, risottoların kremasını hazırlamak ve servis tabaklarını sıcak tutmak 
(indüksiyonlu pişirmede - uygun aksesuar ile) için idealdir

KAPALI Sıfır güç Destek yüzeyi Ocak uyku/bekleme modunda (olası pişirme sonu atıl ısı durumu, “H” harfi ile belirtilir)

Türkiye Genel Dağıtıcısı: General Distributor in Turkey:

Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 - Balmumcu Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59

Üretici Firma: Manufacturer

Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
45030 / Manisa
Tel: (0236) 226 15 00
Faks: (0236) 233 16 52
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