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használat közben felforrósodnak. Legyen 
óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat. 

• A készülék és annak hozzáférhető részei 
használat közben felforrósodnak. Legyen 
óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat. A 
kisgyermekeket (0–8 éves korig) állandó 
felügyelet nélkül nem szabad a készülék 
közelébe engedni.

• A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, 
továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel élő, illetve kellő 
tapasztalattal és a készülékre vonatkozó 
ismeretekkel nem rendelkező személyek csak 
akkor használhatják a készüléket, ha a 
biztonságukért felelős személy felügyelete alatt 
teszik azt, továbbá, ha a készülék használatát 
megtanulták, és ismerik a használatból eredő 
esetleges kockázatokat. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem 
végezhetik a tisztítást és karbantartást felügyelet 
nélkül.

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

• Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékre 
vagy a készülék közelébe.

• A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. 
Magas zsír- és olajtartalmú ételek készítésekor 
legyen óvatos.

• Ha a készülék felszíne megrepedt, kapcsolja ki, 
hogy elkerülje az esetleges elektromos 
áramütést (csak üvegfelületű készülékek 
esetén).

• A készüléket nem szabad külső időzítő vagy 
távvezérlő rendszerrel működtetni.

• Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főz a 
főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. 
SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem 
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat 
egy fedővel vagy tűzálló pokróccal. 
Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a 
főzőfelületeken.

• Ne használjon gőznyomással működő 
tisztítóberendezéseket.

•

•

•

00010793845 Hogy teljes mértékben elégedett legyen a tûzhelylappal, tanulmányozza át figyelmesen a jelen használati utasít

• Ne használjon elosztót vagy hossza
• Ne húzza meg a tápkábelt.
• Beszerelés után az elektromos alka

hozzáférhetetlennek kell lenniük a 
számára.

• A készüléket kizárólag háztartási ha
ételek készítésére tervezték. Egyéb
használata tilos (pl. helyiség fűtése)
nem vállal felelősséget a helytelen 
vagy a kezelőszervek hibás beállítá
károkért. 

• A készülék és annak hozzáférhető r

mártások készítése
3-4 Lassú párolás, pl. párolt 

zöldségek, spagetti, levesek, 
egytálételek, pörköltek

6-7

4 Minden sült ételhez, bordák, 
steakek, fedő nélküli főzés 

(pl. rizottó).

7-8

4-5 Húsok pirítása, burgonya, hal 
sütése és nagy mennyiségű 

víz felforralása.

8-9-10

6 Hirtelen sütés, steakek 
sütése serpenyőben stb.

11-12

Típus: PLAVD 220-240 V~50/60 Hz 3,2 kW
TŰZHELYLAP HASZNÁLATI UTASÍTÁSAHU GRFR IT ES PT SE

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIV

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA
RENDKÍVÜL FONTOS
A kézikönyvben és a készüléken találh
biztonsági figyelmeztetéseket mindig
tartsa be.

VIGYÁZAT!
Minden biztonsági figyelmeztetés pon
adott veszély típusát, és megmutatja, h
a készülék nem megfelelő használatáb
sérüléseket, károkat és elektromos ára
elkerülni. Mindig tartsa be a következő
• Használjon védőkesztyűt a kicsoma

beszerelés során.
• Mielőtt bármilyen szerelési művele

a készüléket le kell választani az ele
hálózatról.

• A készülék beszerelését és karbant
szakembernek kell végeznie a gyár
utasításaival és a helyi biztonsági e
összhangban. Csak akkor javítsa m
cserélje ki a készülék egyes alkatrés
adott művelet szerepel a felhaszná
kézikönyvben. 

• A készüléket földelni kell.
• A tápkábelnek elég hosszúnak kell l

hogy a helyére beszerelt készüléke
csatlakoztatni lehessen a hálózati a

• A beszereléshez a hatályban lévő b
előírásoknak megfelelően egy lega
es érintkezőnyílású összpólusú kap
szükséges. 

A főzőfelület használatához forgassa el a 
gombo(ka)t az óramutató járásával megegyező 
irányban, és állítsa az(oka)t a kívánt 
teljesítménybeállításra.
A tűzhelylap kikapcsolásához forgassa vissza a 
gombo(ka)t “0” állásba.
A tűzhelylap fel van szerelve 2 jelzőfénnyel, amelyek 
akkor jeleznek, amikor a főzőterületek forróak.
Ezek a jelzőfények bekapcsolnak, amint a 
főzőterületek magas hőmérsékletet érnek el.
Ezek a jelzőfények még azután is világítanak, hogy a 
megfelelő főzőterületet kikapcsolták, és csak azután 
alszanak ki, hogy a főzőterület hőmérséklete már 
nem veszélyes.

Fontos:
Annak érdekében, hogy elkerülje az üvegkerámia 
főzőlap folyamatos károsodását, javasoljuk, ne 
használjon:
- nem teljesen sík fenekű edényeket,
- zománcozott fenekű fém edényeket.

A FŐZŐFELÜLET ÉS A MUNKAFELÜLET MÉRETEI (mm)
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1. Sugárzó főzőterület  Ø 145

2. Sugárzó főzőterület  Ø 180

3. BE/KI jelzőlámpa

4. Hátsó főzőzóna kezelőgombja

5. Elülső főzőzóna kezelőgombja

6. Maradékhő kijelző

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Hálózati 
feszültség

Vezetékek száma x 
méretek

220-240 V ~ +  H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

Gomb 
(1 -6)

Táblázat a főzőzónák 
használatához

Gomb 
(1 -12)

1-2 Vaj, csokoládé stb. 
olvasztása.

1-2

2 Étel melegen tartása és kis 
mennyiségű folyadékok 

felmelegítése

2-3-4

3 Nagyobb mennyiségek 
melegítése, sodók és 

4-5-6
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Megfelelőségi nyilatkozat
• A főzőfelület élelmiszerekkel érintkezhet, és megfelel az 1935/

2004/EGK (CE) rendeletnek.
• A főzőlapot csak ételkészítésre történő felhasználásra 

tervezték. Bármilyen egyéb alkalmazás (például a helyiség 
fűtése) veszélyesnek és nem rendeltetésszerűnek számít.

• A főzőlap tervezése, gyártása és forgalmazása a következő 
irányelveknek megfelelően történt:

- a kisfeszültségről szóló 2006/95/EK irányelv (amely felváltja a 
73/23/EGK irányelvet és annak módosításait) biztonsági 
előírásai;.

- a 2004/108/EGK „EMC” irányelv védelmi előírásai;
- a 93/68 sz. EGK irányelv előírásai.

1. ábra

2. ábra

3. ábra
Figyelmesen távolítsa el a faforgácsot és a fűrészport, mivel 
ezek gátolhatják a készülék megfelelő működését.

• A tűzhelylapot minimum 30 mm, maximum 50 mm vastag 
munkafelületbe kell beilleszteni.

• Helyezzen be a tűzhelylap aljától minimum 20 mm távolságra 
egy elválasztó lapot, hogy az ne legyen hozzáférhető a 
felhasználó számára.

• Abban az esetben, ha sütőt kíván beszerelni a tűzhelylap alá, 
győződjön meg arról, hogy azt a Whirlpool gyártotta, és fel 
van szerelve hűtőrendszerrel.

• A tűzhelylap és a sütő között semmi nem lehet (pl. kábelek, 
szigetelőanyag stb.).

• Ha a tűzhelylapot oszlopelem mellé szereli, annak a 
tűzhelylap szegélyétől legalább 100 mm-es távolságra kell 
lennie.

• Vágjon a munkafelületen egy megadott méretű nyílást.
• A munkalap belső éleit tanácsos faragasztóval vagy 

szilikonnal szigetelni.
• Ha még nincs a helyén, rögzítse a mellékelt szigetelőt a 

2. Illessze a tűzhelylapot a munkafelületbe.

ÖSSZESZERELÉS: 
A kerületi felület megtisztítása után illessze a mellékelt 
tömítést a tűzhelylapra az ábrán látható módon.
Elektromos csatlakoztatás
• A készüléket az előírásoknak megfelelően földelni kell.
• Az elektromos bekötést képzett szakembernek kell végeznie 

a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások 
szerint.

• A beszerelő személy felelőssége, hogy a készülékek 
megfelelően legyenek csatlakoztatva az elektromos hálózatra, 
és hogy betartsa a biztonsági előírásokat.

• A tápvezetéknek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a 
beépített készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózathoz.

• A biztonsági előírásoknak megfelelően a beszerelésnél egy 
összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú 
megszakítót kell használni.

gyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni. Leselejte
hulladékelhelyezésre vonatkozó helyi környeze
előírások szerint kell eljárni.
A készülék kezelésével, hasznosításával és újrah
kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a
illetékes hatósághoz, a háztartási hulladékok gy
szolgáltatóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a ké
megvásárolta.

Energiatakarékossági tanácsok
• Olyan lábasokat és edényeket használjon, ame

fenéklapjának átmérője azonos vagy kicsit nag
zónák átmérőjénél.

• Csak lapos fenekű lábasokat és serpenyőket ha
• Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edények
• A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő leröv

érdekében kevés vízben főzze.
• A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiá

takarítson meg.
A FŐZŐLAP HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐ TEENDŐK
Használat előtt távolítsa el:

- a főzőlapra tapadt ragasztómaradványokat;
- a védőkartont és a védő műanyag fóliát
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a 

főzőlap. Ha kétségei vannak, hívja a vevőszolgálati 
központot.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Fontos: Soha ne tisztítsa a készüléket nagynyomású vízsugárral 
vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel.
• Minden használat után tisztítsa meg a főzőlapot, amikor 

lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések felhalmozódását, 
és egyszerűbbé válik a tisztítás.

• Használjon törlőkendőt, konyhai itatóspapírt és folyékony 
mosogatószert vagy speciálisan az üvegkerámia tűzhelylapok 
tisztítására szolgáló tisztítószert.

• A rásült szennyeződést a speciális kaparóeszközzel (ha 
tartozék) és az erre a célra szolgáló tisztítószerekkel távolítsa 
el.

• Még a rászáradásuk előtt tisztítsa le az ételmaradékokat.
• Ne használjon súrolószereket, klóros tisztítószereket, 

sütőtisztító sprayt vagy dörzsszivacsot.
• Rendszeresen kezelje a tűzhelylapot az üzletekben 

beszerezhető speciális termékekkel, a gyártó utasításainak 
megfelelően.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A főzőlap nem működik:

- Ellenőrizze az áramellátás meglétét.
- Kapcsolja ki és be a főzőlapot, hátha megszűnik a probléma.
- Ellenőrizze, hogy a gomb nincs-e a „0” állásba forgatva.

Fordítsa a többpólusú kapcsolót a Ki helyzetbe néhány 
percre, majd ismét a Be állásba.

VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:
• Győződjön meg arról, hogy nem tudja megoldani saját maga 

a problémát a „Hibaelhárítási útmutató” fejezetben 
ismertetett pontok végrehajtásával.

Ha a hiba a fenti ellenőrzések után továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálattal.
Kérjük, adja meg a következőket:
• a hiba rövid leírását;
• a termék pontos típusát és modellszámát;
• a szervizszámot (az adattáblán a Service szó után álló számot). 

A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;
• a teljes címét;
• a telefonszámát (a körzetszámmal együtt).
Ha bármilyen javítás válik szükségessé, hívja fel az egyik hivatalos 
márkaszervizt (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti 
alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék 
el).
Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és 
minőségét.
TARTOZÉKOK
Az üvegfedél megrendelhető a vevőszolgálaton keresztül a 
következő kódszámokon: AMC 966 NB (új fekete), AMC 966 MR 
(tükör).

ÜZEMBE HELYEZÉS
Javaslatok
Fontos: A tűzhelylapot minden szerelési vagy javítási művelet 
előtt kapcsolja le az elektromos hálózatról.
• Az áramforráshoz való csatlakoztatás előtt minden 

elektromos csatlakozót össze kell dugni.
• A beszerelést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó 

utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
• Csomagolja ki a tűzhelylapot, és ellenőrizze, hogy a szállítás 

során nem sérült-e meg a készülék. Ha bizonytalan, 
forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi 
vevőszolgálati központhoz.

A bútor előkészítése a tűzhelylap beépítéséhez
• A készülék beszerelése előtt vágja méretre a munkafelületet. 

tűzhelylaphoz, miután alaposan megtisztította a 
tapadófelületet.

Üvegkerámia főzőlap
Fontos: A tűzhelylap beszerelése előtt távolítson el minden 
védőfóliát.
Győződjön meg arról, hogy a munkafelületen a tűzhelylapot 
befogadó nyílást a rajzon feltüntetett méreteknek megfelelően, a 
tűrési tartományok betartásával vágta ki.
A tűzhelylapot ne erőltesse a munkafelületbe. Ha erőltetve illeszti 
be az üvegkerámia lapot, az megrepedhet (akár később is)!
• Ha a munkalap fából készült, használja a mellékelt rugós 

kapcsokat és csavarokat.
1. Rögzítse a rugós kapcsokat (A) (1. ábra) a mellékelt csavarokkal, 

figyelve a megadott távolságokra.

• Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve ho
• A készülék üzembe helyezését követően az ele

alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniü

A főzőlap csatlakoztatása az elektromos háló
Megjegyzés: A sárga/zöld földvezetéket a szim
ellátott csavarhoz kell csatlakoztatni.

Ha a hálózati tápkábel nincs még csatlakoztatva:
• Blankolja a kábel végének külső borítását kb. 70
• Majd blankolja a belső borítást is kb. 10 mm ho
• Nyissa fel a kapcsolótáblát úgy, hogy egy megf

szerszámmal benyomja az oldalsó rögzítőkapc
• Illessze a kábelt a kábelszorítóba (3. ábra), és cs

vezetékeket a kapcsolótáblához. 
• Zárja le a kapcsolótábla fedelét.
• Az elektromos csatlakoztatás után illessze be fe

főzőlapot, és akassza a rögzítőrugókba az 1. áb
megfelelően.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A csomagolóanyag ártalmatlanítása
• A csomagolóanyag teljes mértékben újrahaszn

amint azt az újrahasznosítás jele ( ) is igazolja
• A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a körn

hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjo
Használt háztartási készülékek hulladékba h
• Ez a készülék az elektromos és elektronikus ber

hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek (WE
jelöléssel van ellátva. Ha az előírásokkal összhan
terméket hulladékként, segít elkerülni a környe
emberi egészséggel kapcsolatos azon, esetlege
következményeket, amelyeket a termék nem m
hulladékkezelése egyébként okozhatna. 

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon lá
jelzés arra utal, hogy ezt a készüléket nem szab
hulladékként kezelni,. hanem az elektromos és
berendezések újrahasznosításával foglalkozó h
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