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Beépíthető üvegkerámia főzőlap HU 

Tisztelt Vásárló! A beépíthető üvegkerámia főzőlap háztartásban való 
használatra készült. 
A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, 
melyek a környezet veszélyeztetése nélkül újra 
feldolgozhatók, (hasznosíthatók), tárolhatók, vagy 
megsemmisíthetők. A csomagoláshoz felhasznált anyagokon 
ez megfelelő módon jelölésre került. 
Ha  készüléket már nem használja és leselejtezi, ügyeljen arra 
hogy ne terhelje a környezetet. 
Adja le a leselejtezett háztartási gépek gyűjtésével megbízott 
szerviznek. 

Használati utasítás A használati utasítás a készülék használójának szól. 
Benne ismertetésre kerül a készülék, valamint annak 
használata. Mivel különféle típusú készülékekhez készült, 
előfordulhat, hogy olyan funkciókat is leír, amelyekkel az Ön 
készüléke nem rendelkezik. 

A csatlakoztatásra 

vonatkozó utasítások 
A csatlakoztatást az a készülékhez mellékelt utasításnak, 
valamint az érvényes előírásoknak és standardeknek 
megfelelően kell elvégezni. A munkát kizárólag szakember 
végezheti el. 

Adattábla A készülék alapadatait tartalmazó adattábla a főzőlap alsó 
részére van erősítve. 

Tűzvédelem A készülék az egyik oldalról magas bútorelem mellé is 
beépíthető, míg a másik oldalon csak a készülékkel 
megegyező magasságú bútorelem állhat. 
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Használati utasítás 

 A készülék bútorelembe való beszerelését és elektromos hálózatra való csatlakoztatását csak 
szakember végezheti el. 

 A készülék bizonyos részei (főzőlapok környéke) működés közben felmelegszik. 
Gondoskodjunk róla, hogy ne tartózkodjanak gyerekek a készülék közelében és időben 
figyelmeztessük őket az égésveszélyre. 

 A felforrósodott zsiradék hamar lángra kaphat. Ezért a zsírral vagy olajjal készülő ételek (pl. 
hasábburgonya) készítésekor legyünk elővigyázatosak és tartsuk állandó felügyelet alatt a 
sütést. 

 A főzőhelyeket nem szabad üresen, edény nélkül működtetni. 
 A készüléket ne használjuk helyiségek melegítésére. 
 Az üvegkerámia felületet ne használjuk munkafelületként. Az éles tárgyak megkarcolhatják. 
 Nem szabad vékony alumínium fóliában vagy műanyag edényekben ételt készíteni a forró 

főzőlapon. Az üvegkerámia lapra ne tegyünk semmilyen műanyag tárgyat vagy alufóliát. 
 Ha a készülék közelében található konnektorba egy másik elektromos készülék van bedugva, 

ügyeljünk arra, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen a forró főzőlappal. 
 A készülék fölött ne tároljunk hőre érzékeny tárgyakat, pl. tisztítószereket, spray-ket, stb. 
 Ha az üvegkerámia lap megreped, vagy eltörik, ne használjuk tovább. Ha bármilyen látható 

repedést észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a készüléket. 
 Működési zavar esetén azonnal kapcsoljuk ki a készüléket és hívjuk ki a szervizet. 
 A készüléket tisztításához tilos magyasnyomású mosót, vagy forrógőzt használni! 
 

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem 
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és 
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. 
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni 
azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen 
következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő 
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék 
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a 
háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket 
vásárolta. 
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Üvegkerámia főzési felület 

1 - az első főzőzóna 
2 - a hátsó főzőzóna 
3 - az első főzőzóna - Duo - kettős zóna 
4 - a vezérlőpanel 
 

A vezérlés elemei 

A - a funkciók elzárásának szimbóluma (kulcs) 
B - a hálózati kapcsoló szimbóluma 
C - a mínusz szenzor (-) 
D - a plusz szenzor (+) 
F – a főzőlap bezárásának ellenőrző lámpája 
I – a kettős (duo) zóna külső körének bekapcsolásának ellenőrző lámpája 
K – a kettős (duo) zóna szenzorja 
L - a főzőzóna szenzorja 
M - a teljesítmény kijelzője 
N – a főzőzóna aktiválásának szimbóluma 
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Az üvegkerámia főzési felületbe két főzési mező van beépítve. 
A lap felülete egyenes, szegélyek nélküli, így nem tud rajta 
összegyűlni a szennyeződés. Az edényeket minden nehézség 
nélkül mozgathatjuk a lapon. 
 Bár a főzési mező hamar eléri a beállított teljesítményt, 

illetve melegítési hőfokot, a forró főzési mezők környezete 
hideg marad. 

 A lap ellenálló a hőfokváltozásokkal szemben. 
 A lap szintén ütésálló. Akkor sem sérül meg, ha erősebben 

tesszük rá az edényeket. 
 Az üvegkerámia felületet ne használjuk munkafelületként. Az 

éles tárgyak megkarcolhatják. 
 Nem szabad alumínium vagy műanyag edényekben ételt 

készíteni a forró főzőlapon. Az üvegkerámia lapra ne 
tegyünk semmilyen műanyag tárgyat vagy alufóliát 

 Kávét ne főzzünk dzsezvában (kávékiöntő edényben), mert 
az edény alja túl kicsi és megsértheti az üvegkerámia 
felületet. 

FONTOS! 
 Ha az üvegkerámia lap megreped, vagy eltörik, ne 

használjuk tovább. Ha éles szélű tárgy esik a főzőlapra, az 
eltörhet. A következmények vagy azonnal, vagy csak 
bizonyos idő múlva láthatók. Ha bármilyen látható repedést 
észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a készüléket. 

 Ha a forró üvegkerámia lapra cukor vagy erősen cukrozott 
étel kerül, azonnal töröljük le, illetve távolítsuk el a kaparó 
segítségével – függetlenül attól, hogy a főzőlap még meleg. 
Ezáltal megakadályozhatjuk a főzőlap esetleges sérüléseit. 

 Az üvegkerámia felület tisztítására ne használnunk 
tisztítószereket, mert megsérthetik azt. 

Edény Csak minőségi, sima, egyenes aljú és stabil edényt 
használjunk. 
 Főzés közben az edény a főzési mező közepén álljon. 
 Ha hőálló üvegből vagy porcelánból készült edényben 

főzünk, vegyük figyelembe az edény gyártójának utasításait. 
 Ha nyomás alatt működő edényt (kukta) használunk, 

ügyeljünk rá egészen addig, amíg el nem éri a megfelelő 
nyomást. A főzési mező először a legmagasabb fokozaton 
üzemeljen, majd a fazék gyártójának utasításait követve 
csökkentsük a teljesítményt.. 

 Ha az üvegkerámia lapon nagy visszaverő képességű 
(világos fémből készült) vagy vastag fenekű edényben 
főzünk, a forrási idő néhány perccel megnőhet (max. 10 
perc). Ha nagyobb mennyiségű folyadékot szeretnénk 
felforralni, javasolt sima, sötét fenekű edény használata. 
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A főzési mező megsérülhet: 
 Ha bekapcsoljuk és üresen hagyjuk, vagy ha üres edényt 

helyezünk rá. 
 Ha nem megfelelő edényt használunk, például egyenetlen 

aljút, vagy túl kis átmérőjű edényt (pl. kávékiöntőt). 
 Ne használjunk agyagedényt, mert megkarcolhatja az 

üvegkerámia felületet. 
 Mielőtt az edényt a főzőlapra helyeznénk, töröljük szárazra 

az alját, ezáltal biztosítva a hőátvitelt és elkerülve a főzőlap 
esetleges sérüléseit. 

Energiatakarékosság 

 Vásárláskor figyeljünk arra a tényre, hogy az edényeken általában a felső rész átmérője van 
feltüntetve, ami gyakran nagyobb az edény aljának átmérőjénél. 

 A nyomás alatt működő edények (pl. kukta), amelyek a szorosan lezárt belső térben 
megnövedett nyomást használják ki, különösen gazdaságosak – úgy az idő, mint az energia 
tekintetében. A rövidebb főzési idő miatt az ételben több vitamin marad. 

 Ügyeljünk arra, hogy a kuktában mindig elég folyadék legyen, ugyanis abban az esetben, ha 
üres edény kerül a főzőlapra, az túlforrósodik , ami sérüléshez vezet úgy az edény, mint a 
főzőlap esetében. 

 Az edényt, illetve a fazekat lehetőség szerint mindig fedjük be megfelelő méretű fedővel. 
 Olyan méretű edényt használjunk, amely tökéletesen megfelel a készítendő étel 

mennyiségének. Ha nagy, csak részben teli edényt használunk, sokkal több energiát 
fogyasztunk. 
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Vezérlés 

Azon időn belül, mikor a szenzorok a külső feltételekhez 
alkalmazkodnak: 
 Ne rakjon a felületükre semmilyen tárgyakat, másképpen a 

készülék a hibamódba kapcsolhat át.  
 Szenzorok felületét tartsa mindég tisztán. 
 Ne állítja ki őket erős fénynek, mint például izzólámpa 

fényének vagy éles napsütésnek. 
Ezen szabályok be nem tartásánál a szenzorok esetleg nem 
lesznek rendesen kalibrálva ás a kijelzőn hibát jelenthetnek 
(lásd a táblát). Az ok eltávolítása után automatikusan egy 
helyes kalibrálás lesz elvégezve. 

A főzőlap bekapcsolása 
 

A főzőzóna bekapcsolása 
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A szenzorok kalibrálása 
 

 A szenzorvezérlés az ujj az üvegkerámia-lapon 
elhelyezkedő megfelelő szimbólumra való odaillesztésével 
aktiválódik. Ez okból a vezérlőpanelt tartsa tisztán és 
szárazan. 

 A szenzorok a sötét és matt színekre nem reagálnak (ne 
használjon fekete kesztyűt). Ne helyezzen semmit a főzőlap 
vezérlőpaneljére. 

 Vigyázzon a készülék akaratlan bekapcsolására, pl. 
háziállatok által! 

 
Csak a "B" szenzort nyomja le (hálózati kapcsoló). Mind a két 
kijelzőn az O“ szimbólum jelenik meg, vagy a „H“ szimbólum 
és a főzőzóna aktiválásának „N“ szimbólumai pislognak. Ha 
10 másodpercen belül nem tesz más választást, a főzőlap 
automatikusan kikapcsolódik.   
 
10 másodpercig nyomja le az „L“ szenzort a kívánt 
főzőzónánál. A főzőzónához tartozó, aktivációt jelentő "N" 
szimbólum tartósan világít, a többi „N“ szimbólumok 
kialszanak. 8 másodpercig a „+“ és „-“ szimbólumok 
segítségével állítsa be a szükséges teljesítményt (1 – 9). 
 
Aktiválja a főzőzónát (az „N“ szimbólum tartósan világít) és 8 
másodpercen belül állítsa be a teljesítmény nagyságát. 
 
 
 
 
Ha a teljesítményt a "-" szenzor segítségével állítja be, akkor 
8 másodpercig változóan a kiválasztott teljesítmény és az „A“ 
szimbólum fognak villogni. Ezen idő elmúltával a kijelzőn a 
kiválasztott teljesítmény lesz ábrázolva. 

 

VIGYÁZAT! 
 

Megjegyzés: 
 

A teljesítés beállítása  
az előmelegítés fukciója 
nélkül: 
 

 



A kettős (Duo) zóna 
bekapcsolása 
 

Az előmelegítés megkönnyíti a főzést az eledel gyorsabb 
forrásba hozásával a legnagyobb teljesítménnyel és aztán a 
teljesítmény automatikusan a kisseb, előre kiválasztott 
teljesítményre kapcsol át. 
 Aktiválja a kiválasztott főzőzónát.  
 Nyomja le a „-“ szenzort, a kijelzőn "9" és "A" jelek fognak 

változva villogni. 
 A "-" szenzor még egyszeri lenyomásával (8 másodpercig) 

állítsa be az előmelegítés hosszát és az előmelegítés után 
kívánt teljesítményt (lásd a táblát). 

 Ha az előmelegítést nem aktiválja, akkor a 9-es 
teljesítmény marad választva és az előmelegítés funkciója 
automatikusan kikapcsolódik. 

A főzőzóna az előmelegítés egész ideje alatt a maximális 
teljesítményen fog működni és a kijelzőn változóan az „A“ 
szimbólum és az előre kiválasztott teljesítmény lesznek 
kimutatva. Az előmelegítés befejezése után a főzőzóna 
automatikusan átkapcsol az előre kiválasztott teljesítményre.  
Az előmelegítés hossza az egyes teljesítményekhez a táblában 
vannak kimutatva. 

A teljesítmény változása 
 

A készülék kikapcsolása 

 

A teljesítmény változására aktiválja a kiválasztott főzőzónát 
(az „L“ szenzor) és a „+“ é a  „-“ szenzorokkal állítsa be a kellő 
teljesítményt. 
 
A készüléket bármikor a „B“ szenzor lenyomásával 1 
másodpercre kikapcsolhatja. 
 
 
A kettős zónát bármikor a főzés közben be lehet kapcsolni. 
 Aktiválja a kiválasztott zónát az „L“ szenzor lenyomásával a 

kettős zónáért. 
A kijelzőn a tizedespont fog világítani, következően a „K“ 
szenzor lenyomásával  a kettős zónát aktiválja és az „I“ 
szimbólum fog világítani. 
 
Járjon hasonlóan el, az „I“ szimbólum kialszik és a külső 
áramkör kikapcsolódik. 
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A teljesítmény beállítása  
az előmelegítés 
funkciójával: 
 

A kettős (DUO) zóna 
kikapcsolása 
 

 

A teljesítmény 
nagysága 

Az előmelegítés 
(maximális 

teljesítmény) hossza 

Biztonsági 
kikapcsolás 

U - 6 h 

1 60 mp 6 h 

2 3 perc  6 h 

3 4 perc 42 mp 5 h 

4 6 perc 30 mp 5 h 

5 8 perc 30 mp 4 h 

6 2 perc 30 mp 1,5 h 

7 3 perc 30 mp 1,5 h 

8 4 perc 30 mp 1,5 h 

9 - 1,5 h 

 



A főzőzóna kikapcsolása  
 

 Aktiválja a kiválasztott zónát. 
 A D (+) és C (-) szenzorok egyidejű lenyomásával a 

főzőzóna kikapcsolódik, vagy a C (-) szenzor lenyomásával 
állítsa be „0“ -ás teljesítményfokot.  

A főzőzóna kikapcsolása után az adott zóna kijelzője a H“ 
szimbólumot fogja mutatni, ez arra figyelmeztet, hogy ez a 
zóna még forró és a maradék hőt ki lehet használni. 
 
Azonnal a főzőzóna vagy az egész főzőlap kikapcsolása után 
a kijelzőn a „H“ szimbólum lesz ábrázolva. Ez azt jelenti, hogy 
a főzőzóna 60°C -nál melegebb. A lap lehűlése után ez a 
szimbólum eltűnik. 
 
Ha a kijelzőn a „H“ szimbólum azonnal a főzőlap 
áramkörhöz való csatolásánál jelenik meg (például az 
áram kiesése után főzés közben, vagy az előszöri  
áramcsatlakozásnál), ez azt jelenti, hogy a lap meleg 
állapotban volt az áramkörtől elcsatolva. 
Ez nem hiba, a „H“ szimbólum eltűnik a gyártóval 
beállított idő elmúltával. 
 
Kis teljesítmény segítségével lehet az ételt melegben tartani. 
Ennek a funkciónak a bekacsolása: 
 A főzőzónát állítsa be az 1-es számú teljesítményre és 

aztán nyomja le a „-“ szenzort. 
 A kijelző az „u“ jelet fogja mutatni. 
 
Ha a főzőlapon a beállított működési rendszert akarja lezárni 
(ez a főzőlap beállításának a főzés közbeni nem akart 
változását gátolja meg), nyomja le az A szenzort (kulcs) 
legalább 2 másodpercre. Az „F“ ellenőrző lámpa gyullad ki.  
A főzőlap vezérlésének lezárása után csak a főzőlap 
kikapcsolása lehetséges (a B szenzor lenyomásával (hálózati 
kapcsoló), vagy a lezárás kikapcsolása az A (kulcs) szenzor 
lenyomásával. A lezárás kikapcsolása után (az indikátor dióda 
az A  szenzornál kialszik) megint a főzőlap valamennyi 
funkcióját kezelheti. 
 
A főzőlap vezérlésének lezárása csak bekapcsolt állapotban 
lehetséges. 
 
A gyerekbiztosító a készülék használatát korlátozza. 
A gyerekbiztosítót csak akkor lehet aktiválni, ha semmilyen 
nem nullás teljesítmény nincs a főzőzónáknál. 
 
 
 Kapcsolja be a főzőlapot a „B“ szenzor lenyomásával. 
 A kijelzőkön villogó tizedespontok lesznek ábrázolva. 
 3 másodpercig nyomja le egyidejűleg a „+“ és „-“ 

szenzorokat és ezután a „+“ szenzort. 
 A kijelzők egy pillanatra az L szimbólumot mutatják és ez 

után a lap kialszik. 
A lap bekapcsolási kisérleténél a kijelzőn az L jel fog 
kivilágítani. 

A maradék-hő indikátora 
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Megjegyzés 
 

Az etel melegben tartása 
 

A főzőlap vezérlésének 
lezárása 
 

Megjegyzés: 
 

Gyerekbiztosító 
 

Folyamat 
 
 

 



 Kapcsolja be a főzőlapot a „B“ szenzor lenyomásával.  
 A kijelzőkön az L jel mutatkozik meg. 
 3 másodpercig nyomja le egyidejűleg a „+“ és „-“ 

szenzorokat és ezután a „-“ szenzort. 
 A főzőlap ezzel használatra kész. 
 
 
Az összes főzőzóna kikapcsolása után, 10 másodperc 
elfutásával a főzőlap automatikus kikapcsol. 
 
 
Az egész főzőlap kikapcsol, ha egy vagy több szenzort 12 
másodpercnél hosszabb időre nyomunk le (például, ha egy 
mosogatórongyot vagy edényt helyezünk a vezérlő 
szimbólumokra). 
 
A lap egy biztonsági kikapcsolással van berendezve. A 
kikapcsolási idő a beállított teljesítménytől függ – lásd a táblát. 

A főzőlap védő 
kikapcsolása  
 

Hibatábla 
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A gyerekbiztosító 
kikapcsolása 
 

A főzőlap automatikus 
kikapcsolása 
 

A főzőlap biztonsági 
kikapcsolása 
 

Kijelző Ok 

F1  túlságosan erős fény 

F2  erős villogó fény (például neonfény) 

F3  világos tárgyal letakart szenzor 

F4  erős változó fény 

FF  a szenzorok lefedése (például kiöntött 
folyadék) 

 

Megjegyzés:  Az FF, F1-től F4-ig szimbólumok változva az  A0 – A9-s 
szimbólumokkal, melyek az adott szenzort írják le, vannak 
kimutatva. 

 
 A főzőlap nem megfelelő használatánál (például üres edény 

melegítésénél) ez túlmelegedhet. Ez az állapot a „t“ 
szimbólummal van a kijelzőkön jelezve. 
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Tisztítás és karbantartás 

obrázek 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
obrázek 2 

obrázek 3 

obrázek 4 

obrázek 5 

A kihűlt üvegkerámia felületet minden egyes használat után 
tisztítsuk meg, egyébként következő használatkor a legkisebb 
szennyeződés is ráég a forró felületre. 
Az üvegkerámia felület rendszeres tisztítására használjunk 
speciális ápolószereket, amelyek a szennyeződéstől védő 
filmréteget képeznek a felületen. 
Használat előtt az üvegkerámia felületről és az edény aljáról 
töröljük le a port vagy más esetleges szennyeződéseket, ami 
megsérthetné a felületet (1. ábra). 
Figyelem: üveggyapottal, tisztítószivacsokkal vagy erős 
súrolóporokkal megkarcolhatjuk a felületet. Erős spray-k vagy 
nem megfelelő folyékony tisztítószerek ugyanígy sérüléseket 
okozhatnak (1. és 2. ábrák). 
A jelölés erős tisztítószerek használata esetén, illetve edények 
durva vagy sérült részeitől lekophat (2. ábra) 
Kisebb szennyeződéseket nedves, puha ronggyal 
távolíthatunk el, majd a felületet töröljük szárazra. (3. ábra) 
A vízfoltokat gyenge ecetes oldattal távolítsuk el, ezzel 
azonban nem szabad a keretet tisztítani (egyes modelleknél), 
mert az elveszítheti csillogását. Ne használjunk erős sprayket, 
illetve vízkő eltávolítására szolgáló tisztítószereket (3. ábra). 
Az erősebb szennyeződéseket üvegkerámia felületek 
tisztítására szolgáló speciális szerekkel távolítsuk el. Ennek 
során vegyük figyelembe a tisztítószer gyártójának utasításait 
Ügyeljünk arra, hogy használat után a tisztítószert alaposan 
távolítsuk el, mert annak maradványai melegítéskor 
megsérthetik az üvegkerámia felületet (3. ábra) 
A makacs és ráégett szennyeződéseket a kaparóval távolítsuk 
el. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a kaparó műanyag nyele 
ne kerüljön kapcsolatba a forró főzési felülettel (4. ábra). 
A kaparó használatakor legyünk elővigyázatosak, nehogy 
megsérüljünk! 
A cukor, illetve a cukrot tartalmazó ételek megsérthetik az 
üvegkerámia felületet (5. ábra), ezért a cukrot és az édes 
ételeket a kaparó segítségével azonnal el kell távolítani az 
üvegkerámia felületről, akkor is, ha a felület még forró (4. 
ábra). Az üvegkerámia felület színének megváltozása nem hat 
a felület működésére és stabilitására. A színváltozás 
legtöbbször 
a ráégett ételmaradékok következménye, vagy edények alja 
(például alumínium vagy bakrén) okozhatja, amit nagyon 
nehéz teljesen eltüntetni. 
 
Figyelem:  
Valamennyi említett hiba elsősorban esztétikai jellegű és nem 
hat ki közvetlenül a készülék működésére. E hibák elhárítása 
nem képezi a garancia tárgyát. 

 
 



A főzőlap beépítése 

Fontos figyelmeztetések 

 A készüléket csak szakember építheti be a bútorelembe és csatlakoztathatja az elektromos 
hálózatra. 

 A bútorelem furnérja, illetve betétjei hőálló (100°C) ragasztóval kell, hogy kezeltek legyenek, 
egyébként az alacsony fokú hőállóság miatt megváltoztathatják színüket és formájukat. 

 A főzőlapot a konyhai elem feletti, legalább 600 milliméter széles munkalapba lehet beépíteni. 
 A főzőlapot úgy kell beépíteni, hogy az első két rögzítő elemhez alulról hozzá lehessen férni a 

beszerelés után is. 
 A főzőlap felett függő konyhai elemeket olyan magasra kell felszerelni, hogy azok ne 

akadályozzák a munkafolyamatot. 
 A főzőlap és az elszívó közötti távolságnak akkorának kell lennie, amekkora az elszívó 

használati utasításában szerepel. A legkisebb távolság 650 milliméter lehet. 
 A készülék széle és a szomszédos magas konyhai elem közötti távolságnak legalább 

40milliméternek kell lennie. 
 Tömörfából készült dekorléc használata a munkalapon, a főzőlap mögött megengedett, ha 

legalább akkora minimális távolság marad a készülék és a léc között, mint a beépítésre 
vonatkozó ábrákon látható. 

 A beépíthető főzőlap és a hátsó fal közötti minimális távolság a készülék beépítésére 
vonatkozó ábrán látható. 

A beépíthető főzőlap 

kivágási méretei 

 A főzőlapot 30-50 milliméter vastag munkalapba építhetjük be. 
 Az alsó konyhai elem nem lehet fiókos. A bútorelem 

vízszintes elválasztó fallal kell hogy rendelkezzen a 
munkalap alsó részétől 100 milliméterre. A fal és a főzőlap 
közötti résnek üresnek kell lennie, nem szabad semmilyen 
tárgyat belehelyezni. 

 A bútorelem hátsó falán egy minimum 100 milliméter magas 
résnek kell lennie, az elem teljes szélességében. Ugyanígy 
minimum 6 milliméteres résnek kell lennie az első oldalon is. 
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 A beépítés menete 
 A munkalapnak teljesen vízszintesnek kell lennie. 
 A kivágott felületeket megfelelően védeni szükséges. 
 A mellékelt rögzítő elemeket (4) a csavarok (4) segítségével 

rögzítsük a főzőlap bal és a jobb falához, a kivágott lyukba. 
 A főzőlapot csatlakoztassuk az elektromos hálózatra (lásd a 

főzőlap elektromos hálózatra való csatlakoztatására vonatkozó 
utasításokat). 

 A főzőlapot helyezzük a kivágott nyílásba. 
 A főzőlapot felülről erősen nyomjuk a munkalap irányába. 

Több üvegkerámia-lap 

beépítése. 

Elválasztó léc a szervizben vásárolható - 286696 

A főzőlap elektromos hálózatra való csatlakoztatása 
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 A csatlakoztatást csak szakember végezheti. Az elektromos 
vezeték biztonsága meg kell hogy feleljen az érvényes 
előírásoknak. 

 A csatlakozó kapcsokhoz úgy férhetünk hozzá, hogy 
kinyitjuk a kapcsok fedelét. 

 Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az adattáblán 
feltüntetett feszültség-érték megfelel-e a hálózati 
feszültségnek. 

 A beépíthető üvegkerámia gázfőzőlap adattáblája a 
készülék alsó részére van erősítve. 

 A készülék AC 230 V-os váltóáramú feszültségre 
csatlakoztatható. 

           

 

 

 
 

 

 



 Az elektromos hálózatba olyan kapcsolóberendezést kell 
betervezni, mely a készüléket minden egyes pólusban 
elválasztja a hálózattól és amelyben nyitott helyzetben az 
érintkezési távolság minimum 3 mm. Erre a célra 
biztosítékok, földelt fáziskapcsolók, stb. felelnek meg. 

 A csatlakozót a szerelék elektromos hálózata és a 
biztosítékok teherbíró képességének megfelelően kell 
kiválasztani. 

 Tűzvédelmi szempontból az ilyen típusú készülékek az 
egyik oldalon magas bútorelem mellé is beépíthetők, a 
másik oldalukon viszont csak a készülékkel megegyező 
magasságú elem állhat. 

 Az áramvezető és szigetelő részeket beépítés után 
érintésvédelemmel kell ellátni. 

 A főzőlap és az elszívó közötti távolságnak legalább 
akkorának kell lennie, amekkora az elszívó használati 
utasításában szerepel. 

 A főzőlap alá nem lehet fiókos bútorelemet beépíteni. 

A szenzorok 

alkalmazkodása a 

környezethez 

A készülék minden egyes alkalommal, amikor az elektromos 
hálózatra csatlakozik, önműködően alkalmazkodik a 
környezeti feltételekhez, hogy ezáltal biztosítsa a szenzorok 
optimális működését. Ilyenkor valamennyi kijelzőn a »-» jelzés 
látható. Amint a beállítás sikeresen befejeződött, a kijelzők 
kialszanak és a főzőlap használatra kész.  A beállítás alatt 
semmilyen tárgy nem lehet a szenzorokon. Amennyiben 
mégis rajtuk felejtünk valamit, a beállítás folyamata 
megszakad és csak akkor indul újra, ha eltávolítjuk a 
szenzorokon lévő tárgyakat. Ez idő alatt a főzőlapot nem 
tudjuk használni. 

FIGYELEM! 
A készülék elektromos csatlakozását minden egyes 
beavatkozás előtt meg kell szakítani. A hálózati feszültségre 
való tekintettel a készüléket a mellékelt ábra szerint kell 
csatlakoztatni. A földelő vezetéket (PE) csatlakoztassuk ahhoz 

a kapcsolóhoz, amelyen a földelés jelét látjuk  . 
A csatlakozó kábelt a kábel kihúzása ellen védelmet nyújtó 
tehermentesítő készüléken keresztül kell vezetni. 
Csatlakoztatás után kapcsoljunk be valamennyi égőt legalább 
3 percre, hogy ellenőrizni tudjuk a működésüket. 

A csatlakoztatás vázlata:  Hibás csatlakoztatás esetén a készülék egyes részei 
tönkremehetnek – ilyen esetben a garancia nem érvényes! 

 Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az adattáblán 
feltüntetett feszültség megegyezik-e az elektromos hálózat 
feszültségével. A fogyasztó csatlakoztatási feszültségét 
(230V:N) szakemberrel meg kell méretni! 

 A készülék hátsó falánál a csatlakozókábelt úgy kell 
elvezetni, hogy ne érjen a főzőlap hátsó falához, mivel az 
működés közben felmelegszik. 
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A csatlakoztatáshoz használhatók: 
 H05 RR-F 3 x1,5  típusú gumi csatlakozókábelek sárga-

zöld színű földelő vezetékkel, 
 H05 VV-F 3 x1,5 PVC szigetelt csatlakozó kábelek sárga-

zöld színű földelő vezetékkel, vagy más, a fentiekkel 
egyenértékű, vagy azoknál jobb kábelek. 

Műszaki adatok 
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Típus  430A  4309 

Elektromos csatlakozás AC 230 V 

Működési feszültség 230 V, 50 Hz 

Kapcsolók típusa Elektronikus szenzorok -TOUCH CONTROL 

Főzési mezők  HL = HI-LIGHT égő 

Elöl (ø mm/kW) 180/120 / 1,7/HL 180 / 1,8/HL 

Hátul (ø mm/kW) 145 / 1,2/HL 145 / 1,2/HL 

Csatlakozási összteljesítmény (kW) 2,9 3,0 

 

 
 

                                                            

        
 

                                                                    
 



A KÉSZÜLÉK FUNKCIONALITÁSÁT NEM BEFOLYÁSOLÓ 
VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJUK. 
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TERMÉKINFORMÁCIÓS, 66/2014/EU RENDELET 

 Jel Mértékegység Érték Érték 

A szállító neve vagy védjegye   GORENJE GORENJE 

A modell megjelölése   430A  4309 

A tűzhely típusa 
  

 

A főzőfelületek és/vagy 
főzőlapok száma 

  2 2 

A hő előállításának elve 
EE electric  

burner 
 hősugárzós 

főzőfelület 
hősugárzós 
főzőfelület 

Átmérőjét főzőzónák és / vagy 
területek 

Ø cm 14,5 14,5 

18,0/12,0 18,0 

Energiafogyasztás 
főzőfelületenként, illetve 
főzőlaponként 

ECelectric 

cooking  
Wh/kg 195,3 191,9 

190,6 190,6 

Tűzhely energiafogyasztása 
EE electric 

hob 
Wh/kg 193,0 191,3 

282250hu 
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