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Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 

 
A gyártó védjegye: 

 
A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 

A készülék kialakítása: beépíthetõ 

Fõzõmezõk teljesítménye: (kW) 7,1 

1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4 

2. Fõzõmezõ:  bal elsõ 1,4 

3. Fõzõmezõ:  bal hátsó 1,4-2,0 

4. Fõzõmezõ:  jobb hátsó 2,3-3,0 

Névleges feszültség: 230-240 V/50 Hz 
Érintésvédelmi osztály: I. védõföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatha-

tó  
Befoglaló méretek (mm): 

 

600x510 
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Tisztelt Vásárló! 
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a mo-
dern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igé-

nyét.  
Kérjük, mielõtt használatba venné új készülékét, figyelmesen olvassa el ezt a használati 

útmutatót. Ennek alapján megismerheti a készülék felépítését, használatának módját, tisz-
títását, karbantartását. Ezek az ismeretek segítik Önt abban, hogy a berendezést hosszú 

idõn keresztül megelégedéssel használja. A használati utasítást õrizze meg, és a készülék 

eladása vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak. A használati utasí-

tásban leírtak be nem tartásából eredõ károkért a gyártó nem vállal felelõsséget. 
 
Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú fõzõlapra vonatkozik, ezért olyan 

funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 
 
Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a Mûszaki Vevõszolgálattal végeztesse. A 

szakszerûtlen üzembe helyezésbõl keletkezõ kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek 
körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 
 
A munkalap kivágása elõtt kérjük, hogy ellenõrizze a csatlakozó méreteket! 
A csomagoló anyagot hiánytalanul õrizze meg néhány napig, és az esetleges csere esetén 

ebben szállítsa vissza a készüléket! 
 

A jótállási feltételek a mellékelt jegy szerintiek! 
Kérjük, hogy õrizze meg a vásárlást igazoló okmányokat! 
 
 
 
 

Az indukciós fõzõmezõ nem termel hõt: 
Nem megfelelõ edényt használt (nem mágneses az alja, vagy túl kicsi). Ellenõrizze, hogy 

az edény alja vonzza-e a mágnest, vagy használjon nagyobb edényt! 
 

Zümmögõ hang hallatszik, amikor bekapcsolja az indukciós fõzõme-

zõt: 
Az olyan lábasok esetén, amelyek nem elég vastagok, vagy nem egy darabból állnak, a 

zümmögõ hang abból ered, hogy az energia közvetlenül a lábas aljába adódik át. A 

zümmögõ hang nem egy esetleges hibának a jelzése, de ha szeretné elkerülni, csökkentse 
a teljesítmény szintet vagy vastagabb aljú és/vagy egy darabból készült lábas használjon! 
 

A Touch Control kapcsoló mezõ nem világít, vagy világít ugyan, de 

nem reagál az érintésre: 
Nem választotta ki a fõzõmezõt. A bekapcsolás elõtt mindig válasszon ki egy fõzõme-
zõt! Az érzékelõ gombok nedves és/vagy az ujjai nedvesek. Mindig tartsa tisztán és szá-

razon a Touch Control kapcsoló mezõt és/vagy az ujjait! 
Bekapcsolta a lezárás funkciót. Oldja fel a lezárás funkciót! 
 

Ventilátor zaja hallatszik a fõzés közben és a fõzés befejezése után is: 
Az elektronika hûtése érdekében az indukciós fõzõmezõt felszerelték egy ventilátorral. 

Ez a ventilátor csak akkor kapcsol be, ha az elektronikus elemek felmelegszenek. Amint 
az elemek lehûltek, a ventilátor ismét kikapcsol, függetlenül attól, hogy a fõzõlap be 

van-e kapcsolva van nincs. 
 

A fõzõmezõ kikapcsol és az E2 jelzés jelenik meg a kijelzõn: 
Az elektronika vagy az üveg nagymértékben felmelegedett. Várjon egy ideig, hogy az 

elektronika le tudjon hûlni, vagy vegye le a lábast a felületrõl, hogy az üveg lehûlhessen! 
 

E6 jelzés: 
Túlfeszültség. Kérjük, lépjen kapcsolatba az elektromos ellátó vállalattal! 
 

Folyamatos sípolás, a kapcsolók kikapcsolnak és az Er 03 jelzés jele-

nik meg a kijelzõn: 
A TOUCH CONTROL érintõ kapcsolókon egy tárgy vagy folyadék található. Vegye le 
a tárgyat az érintõ kapcsolókról vagy szárítsa meg a felületet! 
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A lábas vagy a serpenyõ az üvegkerámia felületre ragadhat, ha az edény 

alja és az üvegkerámia felület között lévõ anyag megolvad. Soha ne pró-

bálja meg az edényt a hideg fõzõmezõrõl leválasztani! Ez az üvegkerámia 

töréséhez vezethet. 

 

Ne lépjen és ne támaszkodjon az üvegkerámia felületre! Törés- és sérülés 

veszély áll fenn. Ne tegyen semmilyen tárgyat az üvegkerámia felületre! 

 
A TEKA fenntartja a jogot arra, hogy a készülékeken szükséges módosításokat illetve 

javításokat végezzen elõzetes bejelentés nélkül, az alapvetõ jellemzõk megváltoztatása 
nélkül. 

 

Környezetvédelmi utasítások 

 

A régi elektromos készülékek kiselejtezése  

 
Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az áthúzott 

szemetes kuka szimbólummal jelölt készülékek a 2202/96/EG európai irányvonal alá 

tartoznak. Minden elektromos és elektronikus régi készüléket a háztartási hulladéktól el-
különülten, a megfelelõ gyûjtõhelyekre kell leadni. A készülék gyûjtõhelyre történõ el-
juttatásával csökkentheti a környezeti károkat és az egészségre gyakorolt negatív hatá-

sokat. Ezen kívül elõsegítheti az anyagok újra hasznosítását, amellyel hozzájárul az 

energia és az erõforrások megtakarításához. További információkat a gyûjtõhelyekrõl az 

önkormányzatnál kaphat. 
 
A csomagolóanyagok kidobása 
A csomagolóanyag biológiailag lebomlik és teljesen újra hasznosítható. A mûanyag ré-

szeket a >PE<, >PS<, stb. jelzések jelölik. A csomagolóanyagokat kérjük, vigye a meg-
felelõ gyûjtõhelyre! 
 
Hiba esetén 
 
Hiba esetén, mielõtt a Mûszaki Vevõszolgálatot hívná, kérjük, ellenõrizze a következõ 

pontokat: 
 

A fõzõlap nem mûködik: 
Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó dugó be van dugva az aljzatba! 
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Óvatosan használja a tisztító kaparót! Az éles pengék sérülést okozhat-

nak. 

 

Amennyiben helytelenül használja a tisztító kaparót, a penge eltörhet és a 

törött darab beszorulhat a szegély és az üveg között. Ebben az esetben ne 

próbálja meg kézzel kivenni a penge darabot, használjon óvatosan egy 

csipeszt vagy a finom pengéjû kést (lásd a 2. ábrát)! 

 

Ügyeljen arra, hogy csak a penge érje az üvegkerámia felülethez! A ka-

paró burkolata megkarcolhatja az üvegkerámia felületet. 

 

 

 
2. ábra 

 
 

 

Csak kifogástalan állapotban lévõ pengéket használjon! Az elhasználó-

dott pengét azonnal cserélje ki! 

 

A használat után rögtön tolja vissza a pengét és rögzítse behúzott álla-

potban (lásd a 3. ábrát)! 

 
 

 
3. ábra 
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A fõzõlap tisztítása és karbantartása 

 

Tanácsok a kerámia fõzõlapok helyes használatához 
 Teljesen egyenes és vastag aljú lábasokat és serpenyõket használjon! 
 Ne használjon a fõzõmezõ átmérõjénél kisebb edényeket! 
 Ne csúsztassa a lábasokat az üveg felületen, mert megkarcolódhat az üveg! 
 Habár az üveg ellenáll esetleges nagy, éles szegélyek nélküli edények okozta apró 

ütéseknek, óvatosan járjon el! 
 Az üvegkerámia felület sérülésének megakadályozása érdekében ne csúsztassa a lá-

basokat és serpenyõket az üveg felületen és az edények alját tartsa mindig tisztán és 

jó állapotban! 
 

 Ügyeljen arra, hogy az üvegfelületre ne kerüljön cukor vagy cukortartalmú 

étel, mert ezek forró állapotban reakcióba léphetnek az üveggel és a felület károso-

dását okozhatják. 
 

Tisztítás és ápolás 
 Az üvegkerámia fõzõlap helyes ápolásához megfelelõ termékeket használjon! Min-

den használat után tisztítsa meg az üvegkerámia fõzõlapot hideg állapotban! Ily 

módon leegyszerûsödik a tisztítás és elkerülheti, hogy a több fõzési folyamat során 

keletkezett szennyezõdés összegyûljön. 
 Soha ne használjon agresszív tisztítószereket vagy olyan termékeket, amelyek meg-

karcolhatják a felületet. A fõzõmezõ tisztításhoz ne használjon gõztisztító készülé-

ket sem! 
 Az enyhe, nem ráégett szennyezõdéseket egy nedves ronggyal és enyhe tisztítószer-

rel vagy langyos szappanos vízzel távolíthatja el. 
 A makacs szennyezõdéseket, vagy a zsírt speciális üvegkerámia tisztítószerrel távo-

líthatja el a gyártó utasításai szerint. 
 A makacs ráégett szennyezõdéseket egy üvegkerámia tisztításához alkalmas, pengé-

vel ellátott kaparóval távolíthatja el. 
 A színes csillogást az edény alján lévõ zsírmaradék vagy a fõzés közben az edény és 

az üveg között lévõ zsír okozza, ezt speciális üvegkerámia tisztítószerrel távolíthatja 
el. 

 A fõzõlapra olvadt mûanyagot, cukrot vagy magas cukortartalmú ételt azonnal, még 

forró állapotban távolítsa el egy üvegkerámia tisztításra alkalmas kaparóval! 
 A fémes csillogást fém edények üvegen történõ eltolása okozza. Csak alapos, üveg-

kerámiához való speciális tisztítószerrel távolítható el és lehetséges, hogy a tisztítást 

többször is meg kell ismételni. 
 

A készülék leírása 
 

IB 64 típus 

 
I1 indukciós fõzõmezõ  160 mm, 1,4 kW 
I2 indukciós fõzõmezõ  160 mm, 1,4 kW 
I3 indukciós fõzõmezõ  160 mm, 1,4 kW-2.0 kW 
I4 indukciós fõzõmezõ  200 mm, 2,3-3,0 kW 
Teljesítmény funkció: I2/2000W-I3/3000 W 
Teljes névleges teljesítmény: 7100 W 
Méretek: 600 x 510 mm 
Beépítési méretek: 560 x 490 mm 
 

IR 64 típus 

 
I1 indukciós fõzõmezõ  160 mm, 1,4 kW 
I2 indukciós fõzõmezõ  160 mm, 1,4 kW 
I3 indukciós fõzõmezõ  160 mm, 1,4 kW-2.0 kW 
I4 indukciós fõzõmezõ  200 mm, 2,3-3,0 kW 
Teljesítmény funkció: I2/2000W-I3/3000 W 
Teljes névleges teljesítmény: 7100 W 
Méretek: 600 x 510 mm 
Beépítési méretek: 560 x 490 mm 
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Biztonsági utasítások 
 

Az elsõ üzembe helyezés elõtt figyelmesen olvassa el a beépítésre és csatlakoztatásra 

vonatkozó utasításokat! 
Az Ön biztonsága érdekében a beszerelést kizárólag szakképzett szerelõ végezheti az 

érvényben lévõ beszerelési elõírások betartásával. A fõzõlapon mindenféle beavatko-
zást, átállítást, a hálózati kábel cseréjét is beleértve, kizárólag a Mûszaki Vevõszolgála-
tunk engedélyezett szakemberei végezhetik. 
 A hálózati csatlakoztatást, a készülék karbantartását és szerelését csak engedélyezett 

szakképzett szerelõ végezheti az érvényben lévõ utasítások betartásával. A szaksze-
rûtlen munkálatok veszélyeztethetik az Ön biztonságát. 

 A magas fõzési fokozat beállításnál (teljesítmény fokozat) a gyors reakció miatt 

ne üzemeltesse felügyelet nélkül az indukciós fõzõmezõt! 
 Ügyeljen a fõzésnél a fõzõmezõk gyors melegedési sebességére! Kerülje a lábasok 

üres melegítését, mert túl melegedhet az edény! 
 Soha ne tegyen üres lábast vagy serpenyõt a bekapcsolt fõzõmezõkre! 
 Pároló edény használatánál óvatosan járjon el! A pároló edényben észrevétlenül el-

forrhat a folyadék! Ez, az edény és a fõzõmezõ sérüléséhez vezethet. Ebben az eset-
ben a gyártó semmilyen felelõsséget nem vállal. 

 A használat után mindig azonnal kapcsolja ki a fõzõmezõt! 
 Amennyiben a fõzõlapot az érzékelõ vezérlés meghibásodása miatt nem lehet ki-

kapcsolni, azonnal kapcsolja le a biztosítékot és hívja a Vevõszolgálatot! 
 Egyéb készülékek használatánál óvatosan járjon el! Ügyeljen arra, hogy a csatlako-

zó vezeték ne érjen a forró fõzõmezõkhöz! 
 Soha ne tegyen alufóliát vagy mûanyagot a fõzõmezõkre! Tartson minden olyan 

tárgyat távol a forró fõzõmezõktõl, amelyek elolvadhatnak, például mûanyag, fólia, 
és különösen a cukrot vagy cukortartalmú ételeket! A cukrot azonnal, még forró ál-
lapotban távolítsa el a fõzõlapról egy speciális üvegkaparó segítségével, hogy elke-
rülje a károkat! 

 Soha ne hagyjon fémtárgyakat az indukciós fõzõmezõ felületén, például konyhai 

edények, evõeszközök, mert azok felforrósodhatnak! Égési sérülés veszélye! 
 Ügyeljen azokra a fém tárgyakra, amelyeket a testén visel, ha azok az indukciós fõ-

zõlap közvetlen közelébe kerülnek, mert azok felforrósodhatnak! Figyelem: égési 

sérülés veszélye! Ez a nem mágnesezhetõ tárgyakra (például arany vagy ezüst gyû-

rû) nem vonatkozik. 
 Soha ne melegítsen lezárt konzervdobozokat, vagy réteges csomagolásokat a fõzõ-

mezõkön! Szétrobbanhatnak! 
 Mindig tartsa tisztán az érintõ gombokat, mert a szennyezõdéseket a készülék úgy 

érzékelheti, mintha az ujjával ért volna hozzá! Soha ne tegyen semmilyen tárgyat 

(edényeket, konyharuhát, stb.) az érintõ gombokra! 
 Amennyiben az étel kifut az érintõ kapcsolókra, mûködtesse a Kikapcsoló érintõ 

gombot! 

A teljesítmény funkció maximum 5 percig áll rendelkezésre. Ezután a teljesítmény au-

tomatikusan visszakapcsol  fokozatra. 
A teljesítmény funkció bekapcsolásakor elõfordulhat, hogy más fõzõmezõk teljesítmé-

nye csökken, ebben az esetben az (3) kijelzõn jelenik meg. 

A teljesítmény funkciót a (3)  gomb megérintésével kapcsolhatja ki, miközben a 

megfelelõ fõzõmezõ ki van választva. 
 
Biztonsági kikapcsolás 
Amennyiben véletlenül egy vagy több fõzõmezõt nem kapcsol ki, a készülék automati-
kusan kikapcsol egy bizonyos idõ elteltével (lásd 1. táblázat). 
 
1. táblázat 

 

Beállított fõzõfokozat Maximális üzemelési idõ (órában) 
1 6 
2 6 
3 5 
4 5 
5 4 
6 1,5 
7 1,5 
8 1,5 
9 1,5 

 
Amennyiben a fõzõmezõ a biztonsági kikapcsolás funkcióval automatikusan kikapcsol, a 

 jelzés látható, amennyiben az üvegkerámia felülete nem annyira forró, hogy veszé-

lyes legyen, illetve a  betû látható, ha égési sérülés veszélye áll fenn. 

A készülék ismételt használatához, kapcsolja ki majd ismét be a készüléket (1)  
BE/KI gombbal! 
 

 

Mindig tartsa szárazon és tisztán a fõzõmezõk kapcsoló területét! 

 

Amennyiben bármilyen üzemeltetési probléma vagy zavar lépne fel, ame-

lyek ebben a használati útmutatóban nem szerepelnek, válassza le a ké-

szüléket az elektromos hálózatról és forduljon a TEKA vevõszolgálathoz! 
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Az idõkapcsoló óra kikapcsolása 
Kikapcsolhatja az idõkapcsoló órát a beállított idõ lejárta elõtt is. 

1. Válassza ki a programozott fõzõmezõt a (2/3)  és  gombok egyszerre történõ 

megérintésével ahányszor szükséges! A megfelelõ (6) tizedespontnak világítania 

kell. 

2. Csökkentse az idõt a (3)  gombbal -ra! 
 
Az óra használata konyhai idõmérõként 
Amennyiben az órát nem egy fõzõmezõhöz programozza be, az óra konyhai idõmérõ-

ként is használhatja. Ehhez úgy állítsa be az órát, hogy elõzõleg nem választ ki fõzõme-
zõt. 
 
A konyhai idõmérõ bekapcsolása 

1. Érintse meg egyszerre a (2/3)  és  gombokat! Az (5) hátsó kijelzõkön a  
jelzés látható, míg az elülsõk kialszanak. 

2. Rögtön ezután állítsa be a kívánt idõtartamot a (2/3)  és  gombok segítségé-

vel! 
 
A beállított idõ lejárta után néhány másodpercig hangjelzés hallható. A hangjelzést bár-
melyik gomb megérintésével kikapcsolhatja. 
 
A konyhai idõmérõ kikapcsolása 
Kikacsolhatja a konyhai idõmérõt a beállított idõ lejárta elõtt is. 

1. Csökkentse az idõt a (3)  gombbal -ra! Az óra kikapcsol. 
 
Teljesítmény funkció (Power boost) 
A teljesítmény funkció használatával kiegészítõ teljesítmény kapcsolhat az indukciós fõ-

zõmezõkhöz. 

1. Kapcsolja be a fõzõlapot az (1)  gomb megérintésével! 

2. Válassza ki a kívánt fõzõmezõt a (4)  választó gomb megnyomásával! Az (5) el-
lenõrzõ lámpa kigyullad. 

3. A (3)  gomb megnyomásával állítsa be a  teljesítmény szintet! 

4. Érintse meg a (2)  gombot a teljesítmény funkció bekapcsolásához! Az (5) telje-
sítmény szint kijelzõn a  betû jelenik meg. 

 

 Ügyeljen arra, hogy a forró edények vagy serpenyõk ne kerüljenek az érintõ gom-
bokra!  

 A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akik 

korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességgel vagy hiányos tapasztalattal 
és/vagy hiányos tudással rendelkeznek, csak akkor, ha megfelelõ személy felügyeli 

õket, vagy megkapták a megfelelõ útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. 

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel! 
 Figyelem! A fõzõlap üzemelés közben forró lesz. Tartsa távol a kisgyermekeket a 

készüléktõl! 
 A szívritmus szabályzóval, vagy implantált inzulin pumpával rendelkezõ szemé-

lyeknek meg kell gyõzõdniük arról, hogy az implantátumot nem károsítja az induk-
ciós mezõ (az indukciós mezõ frekvencia területe 20-50 kHz)! 

 
 

 

Az üvegkerámia felület törése vagy repedése esetén, azonnal válassza le a 

fõzõlapot az elektromos hálózatról, hogy elkerülje az áramütés veszélyét! 

 

A készüléket nem szabad külsõ idõmérõvel (nem a készülékbe szerelt 

idõmérõvel) vagy különálló távirányító rendszerrel használni. 

 

A fõzõlap tisztításához ne használjon gõztisztító készüléket! 

 

Üzemelés közben a készülék egyes hozzáférhetõ részei felforrósodhatnak. 

Tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekeket a fõzõlaptól, vagy folyama-

tosan tartsa szemmel a gyermekeket! 

 

A készüléket nem használhatják gyermekek vagy sérült személyek (fizika-

ilag, vagy mentálisan), vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készülék 

használati módját. Õk csak abban az esetben használhatják a készüléket, 

ha valaki gondoskodik a biztonságukról. A készülék tisztítását és karban-

tartását nem végezhetik gyermekek. 

 

Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel! 

 

Figyelem! Amennyiben zsírban vagy olajban készít ételeket, végig tartsa 

szemmel a folyamatot, mert az olaj és zsír meggyulladhat. Soha ne pró-

bálja meg a tüzet vízzel eloltani! Ebben az esetben válassza le a készüléket 

a hálózatról és takarja le a lángokat egy fedõvel vagy egy tányérral! 

 

Ne tároljon semmilyen tárgyat a fõzõlap felületén! Ez tûzveszélyes. 
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Beépítés 
 

Fontos 
A BESZERELÉST ÉS A BEÁLLÍTÁST KIZÁRÓLAG ENGEDÉLYEZETT SZAK-
EMBER VÉGEZHETI AZ ÉRVÉNYBEN LÉVÕ ELÕÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL. 
 

Utasítás 
A KÜPPERSBUSCH fõzõlapokat kizárólag a Beszerelési utasítások szerint szabad 

beszerelni. 

Ezen utasítások be nem tartása esetén a gyártó semmilyen felelõsséget nem vállal és 

az ellenõrzõ jelzések érvényüket vesztik! 
 

Beépítési méretek (mm-ben) 

 
 

Biztonsági utasítások a konyhabútorhoz 
 A környezõ bútorok furnér, ragasztó illetve mûanyag részeinek hõállónak (>75°C) 

kell lenniük! Amennyiben a furnér és bevonatok nem megfelelõen hõállóak, elde-
formálódhatnak. 

 A beépítés után biztosítani kell az érintésvédelmet. 
 A minimális távolságok betartása esetén a munkalapra, a fõzõlap hátoldalánál hasz-

nálhat masszív fából készült falvédõ lemezt. 
 Tartsa be hátul a munkalap kivágás minimális távolságait a beépítési ábra szerint! 
 
 

Idõmérõ funkció 
Ez a funkció megkönnyíti a fõzést. A választott fõzõmezõ a beállított idõ lejárta után au-
tomatikusan kikapcsol. 
Az órát 1 és 99 perc között állíthatja be. Minden fõzõmezõ beprogramozható egyszerre 

és egymástól függetlenül is. 
A teljesítmény kijelzõ (6) tizedes pontja jelzi, hogy melyik fõzõmezõhöz állított be idõ-

mérõ funkciót. 
 
Idõkapcsoló beállítása a fõzõmezõhöz 
1. A fõzõmezõnek, amelyet be szeretne programozni aktiválva, kell lennie. A megfele-

lõ (6) tizedespontnak világítania kell. 

2. Állítson be a (2/3)  vagy  gombokkal egy fõzési fokozatot  és  között! 

3. Érintse meg annyiszor egyszerre a (2/3)  és  gombokat, amíg a beprogra-
mozni kívánt fõzõmezõhöz tartozó (6) tizedes pont kigyullad. Az (5) hátsó kijelzõ-

kön a  jelzés látható, míg az elülsõk kialszanak. 

4. Rögtön ezután állítsa be a kívánt fõzési idõt a (2/3)  vagy  gombokkal! 
 
Az idõmérés automatikusan megkezdõdik. A programozott fõzõmezõhöz tartozó (5) el-
lenõrzõ lámpa folytonosan világít. 
A beállított idõ lejárta után a megfelelõ fõzõmezõ kikapcsol és az óra több másodpercig 

hangjelzéseket ad. Az idõkijelzõn a  jelzés látható és együtt villog a fõzõmezõ el-
lenõrzõ lámpájával, amely kikapcsolt. 

Amennyiben a kikapcsolt fõzõmezõ forró, a megfelelõ kijelzõn egy  betû látható, 

egyéb esetben a  látható. A hangjelzést bármelyik gomb megérintésével kikapcsolha-
tó. 
A fenti lépések megismétlésével több fõzõmezõhöz is beállíthatja a kívánt fõzési idõt. 
Amennyiben több fõzõmezõt programoz be egyszerre, a kijelzõ mindig ahhoz a fõzõme-
zõhöz fennmaradó idõt mutatja, amely elõször kapcsol ki. Amennyiben egy másik fõzõ-

mezõhöz tartozó idõt szeretné ellenõrizni, érintse meg a megfelelõ fõzõmezõhöz tartozó 

választó gombot! Ekkor a kijelzõn néhány másodpercig a választott fõzõmezõhöz tarto-
zó fennmaradó idõ jelenik meg. 
 

A beállított idõ módosítása 
Utólag módosíthatja az idõt. 

1. Válassza ki a programozott fõzõmezõt a (2/3)  és  gombok egyszerre történõ 

megérintésével ahányszor szükséges! A megfelelõ (6) tizedespontnak világítania 

kell. 

2. Módosítsa az idõt (2/3)  és  gombok segítségével! 
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A biztonsági funkciót a fõzõmezõ bekapcsolása után lehet aktiválni. Ehhez a következõ-

képpen járjon el: 

1. Érintse meg az (1)  gombot! 

2. Rögtön ezután érintse meg egyszerre (3)  és a (4)  jobb elülsõ fõzõmezõt ki-
választó gombot! 

3. Ezután érintsem a (4)  jobb elülsõ fõzõmezõt kiválasztó gombot! A kijelzõn az 

 betû jelenik meg (locked=lezárva). Amennyiben a fõzõmezõ aktív, a megfelelõ 

kijelzõn felváltva az  és a  betû jelenik meg. 
 
Ennek a lépésnek 10 másodpercen belül kell történnie, más gombok megnyomása nél-
kül, mert különben a lezárás funkció nem aktiválódik. 

Az elektronikus kapcsoló mezõ az (1) BE/KI gombbal történõ kikapcsolás után il-
letve áramszünet után is lezárva marad, mindaddig, amíg ki nem kapcsolja a lezárás 

funkciót. 
 

Lezárás fõzés közben 
A kapcsolók fõzés közben történõ lezárásához a következõképpen járjon el: 

1. Érintse meg az (1)  gombot! 

2. Rögtön ezután érintse meg egyszerre (3)  és a (4)  jobb elülsõ fõzõmezõt ki-
választó gombot! 

3. Ezután érintsem a (4)  jobb elülsõ fõzõmezõt kiválasztó gombot! 

Az  jelzés kialszik és a kijelzõn a  jelzés és egy villogó (6) tizedes ponttal vagy 

felváltva egy  betû és a  jelenik meg, ha a fõzõmezõ még forró és a fõzõlap üzem-
kész. 

Amennyiben az üzemeltetõ mezõt az (1)  BE/KI gombbal kikapcsolja, a lezárás 

funkció újra aktiválódik és a Touch Control üzemeltetõ mezõ következõ bekapcsolása-
kor ismét megjelenik. 
 
A lezárás funkció feloldása 
A következõképpen járjon el: 

1. Érintse meg az (1)  gombot! 

2. Rögtön ezután érintse meg egyszerre (3)  és a (4)  jobb elülsõ fõzõmezõt ki-
választó gombot! 

3. Ezután érintsem a (3)  gombot! 

A lezárás funkció kikapcsolása után a Touch Control üzemeltetõ mezõ (1)  BE/KI 
gombbal történõ ismételt bekapcsolásakor, a fõzõmezõ üzemkész. 

 Amennyiben közvetlenül egy függõszekrény mellé szereli be a készüléket, tartson 

legalább 40 mm biztonsági távolságot! A függõszekrény oldalsó felületeit hõálló 

anyaggal kell borítani. Munkatechnikai okokból tartson legalább 300 mm távolsá-

got! 
 Amennyiben a fõzõlap fölé páraleszívót szerel, tartsa be a páraelszívóhoz tartozó 

használati útmutatóban megadott minimális távolságot! 
 A csomagoló anyagokat (mûanyag fóliák, hungarocell, szegek, stb.) úgy tárolja, 

hogy azt gyermekek ne érhessék el, mert ezek a részek veszélyforrást jelentenek! A 

gyermekek lenyelhetik az apró részeket, a fóliák pedig fulladást okozhatnak. 
 

Szellõzés 
 Az indukciós fõzõlap és a konyhabútor illetve beépített készülék közti távolságot 

úgy kell megválasztani, hogy biztosítva legyen a fõzõlap megfelelõ szellõzése! 
 Amennyiben a fõzõmezõ teljesítménye gyakran kapcsol automatikusan lejjebb vagy 

ki (lásd a Túlmelegedés elleni védelem címû fejezetet), feltehetõen nem megfelelõ a 

szellõzés. 
 A munkalapkivágás területén az alsó szerkény hátsó oldalát meg kell nyitni. 
 A bútor elülsõ keresztlemezét a fõzõlap teljes szélességében el kell távolítani, hogy 

biztosítva legyen a levegõ áramlás. 

 
Fontos utasítások 
 Kerülje az alulról érkezõ túlzott hõhatást, például hûtõrendszer nélküli sütõ haszná-

lata esetén! 
 Amennyiben a fõzõlap alá szerelt sütõben pirolízis folyamat megy végbe, az induk-

ciós fõzõlapot nem szabad használni. 
 Amennyiben a készüléket egy fiók fölé szereli be, ügyeljen arra, hogy a fiókban ne 

tároljon hegyes vagy éles tárgyakat! A tárgy beszorulhat és akadályozhatja a fiók 

mozgását. 
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 Amennyiben a fõzõlap alatt egy köztes lemez található, tartson legalább 20 mm tá-

volságot a fõzõlap alsó oldalától mérve, hogy biztosítsa a fõzõlap megfelelõ mûkö-

dését! 
 Ne szerelje a fõzõlapot hûtõkészülék, mosogatógép illetve mosó- és szárítógép fölé! 
 Ügyeljen arra, hogy a tûzveszély miatt közvetlenül a fõzõlap mellett ne legyen 

semmilyen tûzveszélyes, gyúlékony vagy meleg hatására eldeformálódó tárgy! 
 

A fõzõlap tömítése 
A beépítés elõtt illessze be hézagmentesen a mellékelt fõzõlap tömítést! 

 
 Biztosítani kell, hogy a fõzõlap szegélye és a munkalap közé vagy a munkalap és a 

fal illetve az esetlegesen alá épített elektromos készülékbe ne szivároghasson be fo-
lyadék! 

 Egyenlõtlen munkalapok esetében (például kerámia vagy csempe), távolítsa el a fõ-

zõlapon található tömítõ szalagot és a fõzõlap és a munkalap közti tömítést elaszti-
kus tömítõanyaggal végezze el! 

 A fõzõlapot semmi esetre ne ragassza be szilikonnal! A fõzõlap károsodás nélkü-

li kiszerelésére ekkor már nem lenne mód. 
 

Munkalapkivágás 
A munkalap kivágást pontosan végezze el egy egyenes fûrészlap, vagy felület maróval! 

Ez után végezze el a vágófelületek tömítését, hogy a nedvesség ne szivároghasson be! 
A munkalap kivágást a megfelelõ ábrák alapján készítse el! 
Az üvegkerámia fõzõlapnak egyenesen és tömören kell felfeküdnie. A megfeszítés az 

üveglemez töréséhez vezethet 
Ellenõrizze, hogy a fõzõlap tömítés körben megfelelõen illeszkedik, és tökéletesen tö-

mít! 
 

Beépítés fiókkal 
Amennyiben a fõzõlap alá egy evõeszköztartó fiókot szerel be, szereljen be egy köztes 

lemezt! Ezáltal elkerülheti a forró fõzõlap burkolattal történõ véletlen érintkezést. 
A köztes lemeznek a fõzõlap alsó felületétõl legalább 20 mm távolságra kell lennie. 
 

Elektromos csatlakoztatás 
 A fõzõlap csatlakoztatása elõtt ellenõrizze, hogy a hálózati feszültsége értéke és 

frekvencia megegyezik-e a fõzõlap alsó oldalán található típuscímkén, vagy a mû-

szaki adatokat tartalmazó adatlapon megadott adatokkal! 

 Figyelem: 

A fõzõmezõ üzemeltetéséhez elõször aktiválni kell azt. Amennyiben szeretne egy 

fõzõmezõt üzemeltetni, elõször gyõzõdjön meg arról, hogy az (5) teljesítmény kijel-

zõ villog. 

 

A legmagasabb fokozat gyors bekapcsolása 

Válasszon ki egy fõzõmezõt és érintse meg egyszer a (3)  gombot! Ekkor a fõzõmezõ 
a legmagasabb teljesítményen kapcsol be. 
 

A fõzõmezõ kikapcsolása 
1. Ehhez a fõzõmezõt elõzõleg aktiválni kell. 

2. A (3)  gomb segítségével csökkentse a teljesítmény a -ra! 
 

Gyors kikapcsolás 

A  és  gombok (2/3) gombok egyszerre történõ megérintésekor a fõzõmezõ gyor-
san kikapcsol. 
 

Maradékhõ kijelzõ 

A fõzõmezõhöz tartozó teljesítmény kijelzõn egy  betû látható, ha az üvegkerámia fe-
lület olyan hõmérsékletet ért el, hogy fennáll az égési sérülés veszélye. Amennyiben ez a 

veszély már nem áll fenn, a kijelzõ kialszik (kikapcsolt fõzõmezõnél) vagy  jelzés lát-
ható (amennyiben a fõzõmezõ még be van kapcsolva). 
A fõzési folyamat befejezése elõtt kapcsolja ki a fõzõmezõt, hogy ki tudja használni a 

maradék hõt és így energiát takarítson meg! 

 Figyelem: Amennyiben a  jelzés idõtartama alatt rövid áramszünet van, 

majd azonnal visszaáll az áramellátás, a maradék hõ ellenõrzõ kijelzés már nem 

kapcsol vissza akkor sem, ha a fõzõfelületek még forróak. Kérjük, mindig figyeljen 

erre! 

 
A készülék kikapcsolása 

Bármikor kikapcsolhatja a készüléket az (1) BE/KI gomb  megérintésével! 
 
Az indukciós fõzõmezõ érintõ kapcsolóinak lezárása 
Ezzel a funkcióval az érintõ kapcsoló mezõn lévõ valamennyi gombot lezárhatja. Így el-
kerülheti a fõzõlap véletlen bekapcsolását vagy, hogy a gombokat gyermekek megnyom-
ják. 
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Energiatakarékossági tanácsok 
A következõkben néhány fontos tanácsot talál, hogy az új fõzõlapot energiatakarékosan 

és hatékonyan használhassa. 
 A lábas átmérõje ugyanakkorra legyen, mint a fõzõmezõ átmérõje! 
 A lábasok vásárlásánál ügyeljen arra, hogy gyakran az edény külsõ átmérõjét adják 

meg. Ez a legtöbbször nagyobb, mint az edény alja. 
 A gyorsfõzõedények (kukták) a zárt fõzõtérnek és a túlnyomásnak köszönhetõen 

különösen idõ- és energiatakarékosak. A rövid fõzési idõ következtében a vitami-
nok megõrzõdnek. 

 Ügyeljen arra, hogy a gyorsfõzõedényben mindig legyen elég folyadék, mert 

amennyiben elforr a folyadék, a túlmelegedés következtében megsérülhet a fõzõlap 

és az edény! 
 Amennyiben lehetséges, a lábasokra mindig tegyen fedõt! 
 Mindig az étel mennyiségének megfelelõ lábast használjon! Egy nagy, alig megtöl-

tött lábas, sok energiát fogyaszt. 

 

A készülék bekapcsolása 

1. Érintse meg az (1) BE/KI gombot  legalább 1 másodpercig! 
 

A Touch Control üzemeltetés bekapcsol, minden teljesítmény kijelzõn (5) egy látha-
tó. 
A következõ üzemeltetési lépésnek 10 másodpercen belül kell történnie, különben a 

Touch Control üzemmezõ automatikusan kikapcsol. 
 

A fõzõmezõ kiválasztása 

Miután aktiválta a Touch Control üzemeltetõ mezõt az (1)  érintõ gombbal, a fõzõ-

mezõk (5) teljesítmény kijelzõjén a  jelzés világít. 
 
1. Érintse meg a kívánt fõzõmezõhöz tartozó (4) választó gombot! A megfelelõ telje-

sítmény kijelzõn (5) villogni kezd, amit azt jelzi, hogy a fõzõmezõ aktiválva van 

(üzemkész). 

2. Állítsa be a kívánt teljesítményt a (2/3)  vagy  gombok segítségével! 
Amennyiben a fõzõmezõ kiválasztása és a teljesítmény gomb megnyomása között több 

mint 10 másodperc eltelik, a fõzõmezõ kikapcsol, és újra kell aktiválni azt. 

A  és  érintõ gombok ismétlõ kapcsolók. Amíg nyomva tartja azokat, 0,5 másod-
perces lépésekben kapcsolnak fel illetve le. 
Egyszerre csak egyetlen fõzõmezõ lehet aktív (2), vagyis egyszerre mindig csak egy tel-
jesítmény kijelzõn (5) villog. 
 

 Az elektromos csatlakoztatást egy hozzáférhetõ, a megadott áramerõsségnek megfe-
lelõ és legalább 3 mm-es kontaktnyílású többpólusú kapcsolóval vagy csatlakozóval 

kell végezni, hogy vészhelyzetben vagy a fõzõlap tisztításakor lehetséges legyen a 
készülék áramhálózatról történõ leválasztása! 

 A készülék karbantartását és szerelését, beleértve a hálózati kábel cseréjét csak a 

hivatalos TEKA Mûszaki Vevõszolgálat végezheti. 
 Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érjen a fõzõlap és a sütõ burkolatához, 

amennyiben a sütõt ugyanabba a konyhabútorba szereli be! 

 
Figyelem: 

 A csatlakoztatást az érvényben lévõ elõírások szerint megfelelõ földeléssel 

kell elvégezni. 

 A nagyon magas túlfeszültség károsíthatja a vezérlést (mint minden elekt-

romos készülék esetén). 

 Mielõtt a készüléket leválasztaná az elektromos hálózatról, kapcsolja ki a 

fõkapcsolót és várjon körülbelül 25 másodpercet, mielõtt kihúzná a csatlakozó du-

gót az aljzatból! 

 

A készülék teljes élettartama alatt õrizze meg a jótállási jegyet és a mûszaki 

adatokat tartalmazó esetleges lapot és a használati útmutatót! Fontos mûszaki ada-

tokat tartalmaznak. 

 
A fõzõlap használata 

 
A fõzõlap 
A fõzõlap indukciós fõzõmezõkkel van felszerelve. 
Az üvegkerámia fõzõfelület alatt található indukciós tekercs elektromágneses váltakozó 

teret hoz létre, amely áthatol az üvegkerámián és az edény alján meleget eredményezõ 

áramlást indukál. 
Az indukciós fõzõmezõknél a hõt nem a fûtõelem adja át a fõzõedényen keresztül az 

ételnek, hanem a szükséges hõ közvetlenül az edényben jön létre az indukciós áramlás 

hatására. 
 

 



 

IR 64 /IB 64 12 13 IR 64 /IB 64 

Az indukciós fõzõmezõ elõnyei 
 Energiatakarékos fõzés a közvetlen energia átadásnak köszönhetõen (megfelelõ, 

mágnesezhetõ edény szükséges). 
 Nagyobb biztonság, mert az energia csak a fõzõmezõre helyezett edénynek adódik 

át. 
 Az indukciós fõzõmezõ és az edény alja közötti magas hatékonysági fokú energia 

átadás. 
 Gyors felmelegedési sebesség. 
 Kisebb az égés veszélye, mert a fõzõfelület csak az edény alja által melegszik fel. 
 A kifutott élelmiszer nem ég rá a felületre. 
 Gyors, finom fokozatú energia ellátás szabályozás. 
 

Használati utasítások az érintõ kapcsolókhoz (TOUCH CONTROL) 

Kapcsoló elemek (lásd az 1. ábrát) 
1. BE/KI gomb 
2. Teljesítmény/idõ növelõ gomb (plusz) 
3. Teljesítmény/idõ csökkentõ gomb (mínusz) 
4. Fõzõmezõ választó gomb 
5. Teljesítmény és/vagy maradék hõ kijelzõ 
6. Tizedes pont a kijelzõn 
7. Idõ kijelzés 
* csak üzemelés közben látható 
A fõzõlapot érintõ kapcsolókkal lehet üzemeltetni. A kívánt funkció bekapcsolásához 

egyszerûen érintse meg az ujjával a megfelelõ érintõ gombot, az üvegkerámia felület 

megnyomása nélkül! Minden gombnyomást egy hangjelzés erõsít meg. 

 
1. ábra 

Utasítások a megfelelõ fõzõedényhez 
Az indukciós fõzõmezõn használt edénynek fémbõl kell lennie, mágneses tulajdonsá-

gokkal kell rendelkeznie és az edény aljának megfelelõ nagyságúnak kell lennie. Az 
edény aljának teljesen fel kell feküdnie a fõzõlapra. 
Csak indukcióra alkalmas aljú edényeket használjon! 
 

Alkalmas fõzõedények Nem alkalmas fõzõedények 
Rozsdamentes többrétegû acél, rozsdamentes 

ferritacél.  
Réz-, nem mágnesezhetõ rozsdamentes 
acél-, alumínium-, tûzálló üveg-, fa-, ke-
rámia- illetve terrakotta edények., sérült 

zománcú edények 
 

A következõ módon állapíthatja meg, hogy egy edény alkalmas-e a használatra: 

Végezze el a következõ mágnes tesztet vagy gyõzõdjön meg arról, hogy az edényen 

megtalálható az indukciós árammal történõ fõzésre alkalmas jelzés! 
Mágnes teszt: Vezessen egy mágnest az edény aljához! Amennyiben vonzza, használhat-
ja az edényt az indukciós fõzõmezõn. 

 
Fontos: Bizonyos gyártmányú indukcióra alkalmas edény használatakor zajokat észlel-
het, amelyek az edények gyártási módjára vezethetõek vissza. 

 
Hibás: az edény alja homorú vagy domború. Az elektronika nem tudja megfelelõen me-
legíteni az edényt. 

 
Helyes: jó fõzõedény. 



 


