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A FŐZŐFELÜLET HASZNÁLATA ELŐTT

• A csomagolóanyagok (műanyag zsákok, 
polisztirol elemek stb.) veszélyforrást jelentenek, 
és ezért gyermekektől távol tartandók.

• Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e 
meg a főzőfelület.

• Gondoskodjon arról, hogy a beszerelést és az 
elektromos csatlakoztatást szakember végezze 
a gyártó utasításainak és az érvényes helyi 
biztonsági előírásoknak megfelelően.

• A készülék első használata előtt ügyeljen arra, 
hogy a főzőfelület rozsdamentes acél felületeit 
az ilyenek tisztítására szolgáló termékkel 
megtisztítsa. Ugyancsak távolítson el minden 
címkét a tűzhelylap felső oldaláról

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
1. Csomagolás
A csomagolóanyag teljes egészében 
újrahasznosítható, és el van látva az 
újrahasznosíthatóság jelével , amely olyan 
anyagtípusként határozza meg, amelyet a helyi 
hulladék-feldolgozó központokba kell szállítani.
2. Termék
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.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Mielőtt bármilyen tisztítási vagy 

karbantartási műveletbe kezdene, válassza 
le a készüléket az áramforrásról.

• Hosszan tartó használat esetén pótlólagos 
szellőztetésre lehet szükség (ablaknyitás vagy 
a páraelszívó teljesítményének növelése).

• Ne engedje a gyermekeket a főzőfelület 
közelébe, amikor használatban van.

• Használat után győződjön meg arról, hogy a 
gombok nullára vannak állítva.

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt 
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális 
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok 
és ismeretek híján lévő személyek 
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, 
hacsak a biztonságukért felelős személy 
nem biztosít számukra felügyeletet és 
útmutatást a készülék használatára 
vonatkozóan.

• A kisgyermekeket távol kell tartani a 
készüléktől, és felügyelettel kell gondoskodni 

arról, hogy ne játszanak a készülékkel. 
• Kizárólag ételkészítésre való háztartási 

felhasználásra tervezték. Ne használja ezt a 
készüléket fűtőkészülékként a helyiség 
fűtésére vagy melegen tartására. 

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

Megfelelőségi nyilatkozat 
• A készülék kialakítása, gyártása és értékesítése 

megfelel az alábbiaknak:
- A kisfeszültségről szóló 2006/95/EK sz. irányelv 

biztonsági előírásainak (amely felváltja a 73/23/
EGK sz. irányelvet és annak módosításait);

- a 2004/108/EK sz. EMC irányelv védelmi előírásai.
• A készülék élelmiszerekkel érintkezhet, és 

megfelel a 1935/2004 sz. EGK (EK) 
rendelkezésnek.

• Hogy teljes mértékben elégedett legyen 
a főzőfelülettel, tanulmányozza át 
figyelmesen a jelen használati utasítást, 
és őrizze meg a későbbiekre.
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ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A tűzhelylap nem működik:
• Ellenőrizze az áramellátás meglétét.
• Állítsa a gombot „0” helyzetbe, és kapcsolja be 

ismét a tűzhelylapot, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a hiba még fennáll.

A tűzhelylap nem kapcsol ki:
• a hálózati tápkábelt kihúzva az aljzatból 

azonnal válassza le a tűzhelylapot a hálózatról.
• A táphálózathoz való közvetlen csatlakozás 

esetén a biztosítéktábla segítségével azonnal 
válassza le.

• A főzőfelületen különböző átmérőjű főzőlapok találhatók. 
Olyan fazekakat és serpenyőket használjon, melyek alsó 
átmérője megegyezik a főzőlap átmérőjével vagy annál 
kissé nagyobb.

• Csak sík fenekű fazekat és serpenyőt használjon. 
• Ne üzemeltessen főzőlapot anélkül, hogy edényt 

helyezne rá.
• 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.

Fontos: Soha ne tisztítsa a készüléket nagynyomású 
vízsugárral vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel.

A főzőfelület tisztítása
• A főzőfelület tisztítása előtt válassza azt le az 

áramforrásról, és várja meg, amíg kihűl.
• Szappanos vagy folyékony mosogatószert tartalmazó 

meleg vízben megnedvesített konyharuhával törölje át.
• Ne használjon dörzshatású, korrozív vagy klórtartalmú 

tisztítószereket, illetve acélforgács vattát.
• Ne hagyjon savas vagy lúgos anyagokat (például ecet, só 

vagy citromlé stb.) a főzőfelületen.

Rozsdamentes acél felület
• Az ilyen felületek tisztítására szolgáló termékkel tisztítsa.
Megjegyzés: Ha a főzőfelület folyamatosan használatban 
van, a magas hőmérséklet megváltoztathatja a főzőlapok 
színét.

Az elektromos főzőlapok tisztítása
Akkor kell végezni az elektromos főzőlapok tisztítását, 
amikor melegek.
Sót tartalmazó vízben megnedvesített konyharuhával törölje 
át, és olajos ruhával törölje fényesre.
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VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
1. Kapcsolja be újra a főzőfelületet, és ellenőrizze, 

nem állt-e helyre a megfelelő működés.
2. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, hívja a 

vevőszolgálatot.
Közölje az alábbiakat:
• a meghibásodás jellege;
• a főzőfelület típusa;
• a szervizszám (vagyis a SERVICE szó után 

álló szám a törzslapon, amely a 
főzőfelület alsó lapján vagy a 
garancialevélen található);

• az Ön teljes címe;
• az Ön telefonszámát és körzetszámát.

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.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Műszaki információ a beüzemelő 
szakember részére
A főzőfelületet 20 mm és 50 mm közötti vastagságú 
munkafelületbe lehet beépíteni.
Ha másik készüléket nem szerel be a főzőfelület alá, 
illesszen be egy elválasztó lapot a főzőfelület aljától 
legalább 90 mm távolságra.
• Ha egy függőleges bútorelem van beszerelve, legalább 

100 mm-es résnek kell lennie az elem és a főzőfelület 
széle között.

A főzőfelület beszerelése
• Az érintkezési terület megtisztítása után az ábrán 

látható módon illessze a mellékelt a tömítést a 
főzőfelületre (ha ez még nem történt meg).

A - Amennyiben a munkafelület fából van, használja a mellékelt 
rugókat.

1. Illessze a 4 rugót  a doboz alatt lévő megfelelő foglalatba.
2. Készítsen a munkafelületen egy nyílást, figyelembe véve a 

mellékelt terméklapon jelzett méreteket.
3. Helyezze be a főzőfelületet a munkafelületbe.
B - Ha a munkafelület márványból vagy más anyagból 

(műanyag, kerámia, terméskő) van, a főzőfelületet 
konzolokkal kell rögzíteni , amelyeket a Vevőszolgálattól 
kell megrendelni (kódszáma 4819 310 18528).

1. Igazítsa a konzolokat a furatokhoz, és rögzítse azokat a 
csavarokkal.

2. Készítsen a munkafelületen egy nyílást, figyelembe véve a 
terméklapon jelzett méreteket.

3. Helyezze be a főzőfelületet a munkafelületbe.
• A főzőfelület beszerelése előtt távolítsa el a védőfóliát, 

ha van ilyen. 
• A beszerelés meg kell, hogy feleljen az érvényes helyi 

biztonsági rendelkezéseknek.
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ÜZEMBE HELYEZÉS

Elektromos csatlakozás
• Az elektromos csatlakoztatás meg kell, hogy feleljen a 

helyi rendelkezéseknek.
• A feszültségre és az áramfogyasztásra vonatkozó 

adatok az adattáblán vannak feltüntetve.
• A készülék földelését törvény írja elő. 

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal személyek 
vagy háziállatok olyan sérüléseiért, illetve az olyan 
dologi károkért, amelyeket ezen előírások betartásának 
elmulasztása eredményezett.

• A főzőfelület telepítésekor egy többpólusú megszakító 
kapcsolót kell használni, melynél az érintkezők nyitási 
távolsága legalább 3 mm.

• Az üzembe helyezést követően az elektromos 
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük.

• Az elektromos csatlakoztatáshoz H05RR-F típusú kábelt 
használjon 
(lásd a termékismertető lapon lévő táblázatot).

• A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a 
helyére beszerelt készüléknek a táphálózathoz történő 
csatlakoztatásához

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

ELEKTROMOS FŐZŐFELÜLETEK OLDALSÓ 
KEZELŐGOMBOKKAL
Csatlakoztatás a kapcsolódobozhoz
1. Nyissa fel a kapcsolódoboz fedelét, és lazítsa meg a csavart 

 egy szerszámmal az ábrán látható módon.
2. Távolítsa el a kábel köpenyét kb. 70 mm hosszan.
3. Távolítsa el a belső vezetékek köpenyét kb. 10 mm 

hosszan, lazítsa meg a kábelszorító csavarját , és illessze 
a kábelt a kábelszorítóba.
• A kapcsolódoboz 4 kivezetéssel rendelkezik:
1-2 fázis
3 (semleges)
4 (föld): a  szimbólummal jelölve.

4. Csatlakoztassa a kábelt a kapcsolódobozhoz a főzőfelület 
alján látható kapcsolási rajzon jelzett módon. Húzza meg a 
kábelszorítót, és zárja le a fedelet.
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