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Zadržava se pravo na izmjene.

 Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i

osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje

uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su
vrući.

• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu,
preporučujemo da je uključite.

• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.

• Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.

Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom

uporabe. Ne dodirujte grijače.
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• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.

• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu
masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.

• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.

• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce

ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno

čišćenje.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni

servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi
se izbjegla opasnost.

Sigurnosne upute
Postavljanje

UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.

• Odstranite svu ambalažu
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni

uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju

isporučenih s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih

uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je

težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za

brtvljenje kako biste spriječili bubrenje
uzrokovano vlagom.

• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili

ispod prozora. Na taj način se sprječava
pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor
otvore.

• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor, između dna
uređaja i gornje ladice, dovoljan za
cirkulaciju zraka

• Može se zagrijati dno uređaja.
Preporučamo da ispod uređaja postavite

nezapaljivu pregradnu ploču kako biste
spriječili pristup dnu.

Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.

• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li

uređaj isključen iz električne mreže.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci

na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.

• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela
napajanja ili utikača (ako postoji) mogu
prouzročiti pregrijavanja priključka.

• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog

udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač (ako

postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili vruće
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posuđe kada priključujete uređaj na
utičnice u blizini

• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.

• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.

• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.

• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.

• Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.

• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.

• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.

• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.

Uporaba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede, opeklina ili
strujnog udara.

• Prije prve uporabe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).

• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu

blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Zonu kuhanja nakon svake uporabe

postavite na "isključeno".
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne

stavljajte na zonu kuhanja. Mogu se
zagrijati.

• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.

• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.

• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može
prskati.

UPOZORENJE!
Opasnost od požara i opekotina

• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.

• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.

• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.

• Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.

UPOZORENJE!
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.

• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.

• Ne dozvolite da posuđe presuši.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na

padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.

• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.

• Na uređaj ne stavljajte aluminijsku foliju.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo

kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.

• Ne dozvolite da kisele tekućine, na primjer
vinski ocat, limunov sok ili sredstvo za
uklanjanje kamenca, dođu u kontakt s
pločom. To može uzrokovati matirane
mrlje.

Održavanje i čišćenje
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili

propadanje materijala površine.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi prije

čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja električne

mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite

raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.

Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
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Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili gušenja.

• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.

• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.

Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje

145 mm

180 mm

1

3

2

1 Zona kuhanja
2 Indikator snage
3 Regulatori

Regulator

Simbol Funkcije

0 Položaj isključenosti

1 - 6 Stupanj kuhanja

Preostala toplina
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od opekotina
uslijed preostale topline.

Svakodnevna uporaba

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Prije prve uporabe
Stavite posuđe s vodom na svaku zonu
kuhanja, postavite maksimalni položaj i
pustite da ploča radi 10 min. Na taj će se
način sagorjeti svi ostaci prljavštine u uređaju.
Nakon toga, neka ploča radi u minimalnom
položaju 20 minuta. Tijekom tog razdoblja
može se osjetiti neugodan miris i pojaviti dim.
To je normalno. Osigurajte dovoljan protok
zraka.

Korištenje brze ploče za kuhanje
Crvena točka u sredini ploče označava brzu
grijaču ploču. Brza grijaća ploča zagrijava se
brže od običnih ploča. Crvene točke su na

pločama napravljene bojom. Mogu se uništiti
tijekom uporabe te čak i potpuno nestati
nakon određenog perioda. To nema nikakav
utjecaj na učinkovitost uređaja.

Stupanj kuhanja
Za postavljanje ili promjenu stupnja kuhanja
okrenite regulator na ispravnu postavku
stupnja kuhanja. Za isključenje okrenite
regulator u položaj "isključeno".
Indikator napajanja aktivira se kada se
aktivira jedna ili više polja za kuhanje.
Indikator se isključuje kada isključite polja za
kuhanje.
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Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Ovu funkciju možete uporabiti kako biste
postavili koliko će dugo raditi ploča za
kuhanje.
Najprije postavite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: gumb tajmera
okrenite sasvim do kraja. Zatim ga okrenite
na pravilno vremensko razdoblje.

Kada odbrojavanje završi, čuje se
zvučni signal i ploča za kuhanje
isključuje se.

Podešavanje vremena
Tajmer možete uporabiti kao Podešavanje
vremena.
Najprije postavite postavku topline u
isključeni položaj.
Za uključivanje funkcije: gumb tajmera
okrenite sasvim do kraja. Zatim ga okrenite
na pravilno vremensko razdoblje.

Kako biste ručno upravljali pločom
za kuhanje, gumb tajmera okrenite
na .

Savjeti

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Posuđe
Dno posuđa za kuhanje treba biti
što je moguće deblje i ravnije.

POZOR!
Ne koristite posude od lijevanog
željeza, kamene podloške za
posuđe, zemljeno posuđe niti ploče
za roštiljanje ili tost. Nehrđajući
čelik može potamniti ako je izložen
prekomjernoj toplini.

Primjeri primjene kuhanja

Stu‐
panj
ku‐

hanja:

Primjena:

1 Održavanje topline

Stu‐
panj
ku‐

hanja:

Primjena:

2 Lagano pirjanje

3 Pirjanje

4 Prženje / završno pečenje

5 Priprema za ključanje

6 Priprema za ključanje / brzo
prženje / prženje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake

uporabe.

• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.

• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.

Nehrđajući čelik
• Za rubove od nehrđajućeg čelika na gploči

za kuhanje koristite sredstvo za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
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• Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
promijeniti boju zbog visoke temperature.

• Dijelove od nehrđajućeg čelika operite
vodom, a zatim ih osušite mekom krpom.

Čišćenje električne grijaće ploče
1. Koristite prašak za čišćenje ili jastučić za

čišćenje.

2. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i
s malo sredstva za čišćenje.

3. Zagrijte ploču na nisku temperaturu i
ostavite da se osuši.

4. Za održavanje grijačih ploča u dobrom
stanju, redovito ih namažite uljem za
šivaću mašinu. Ispolirajte ulje upijajućim
papirom.

Rješavanje problema

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Što učiniti kad...

Problem Mogući uzrok Rješenje

Ne možete uključiti ploču za ku‐
hanje ili rukovati njome.

Ploča za kuhanje nije priključe‐
na na električnu mrežu ili nije
pravilno priključena.

Provjerite je li ploča za kuhanje
ispravno priključena na električ‐
no napajanje. Pogledajte she‐
mu spajanja.

 Osigurač je iskočio. Provjerite da li je osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno is‐
kače, kontaktirajte ovlaštenog
električara.

Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Osigurajte da
pločom za kuhanje rukujete na ispravan
način. Ako niste, rad servisera ili dobavljača

neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u jamstvenoj
knjižici.
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Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što je
prikazano dolje:

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

03   IT

MADE IN ITALY

TYPE

IP20

0049

A B C

A) Nalijepite na jamstveni list i pošaljite ovaj
dio (ako je primjenjivo).

B) Nalijepite na jamstveni list i sačuvajte ovaj
dio (ako je primjenjivo).

C) Nalijepite na knjižicu s uputama.

Postavljanje

UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje, zapišite
podatke s natpisne pločice. Natpisna pločica
nalazi se na dnu ploče za kuhanje.

Model .......................................
PNC .........................................
Serijski broj .........................

Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne ploče.

Priključni kabel
• Ploča za kuhanje opremljena je priključnim

kabelom.

• Za zamjenu oštećenog kabela napajanja
koristite sljedeći (ili većeg presjeka) kabel
napajanja: H05BB-F Tmax 90°C. Obratite
se ovlaštenom servisu.

Ugradnja

40-50 mm

55 mm

30 mm

min. 650 mm 490 mm
min. 100 mm

270 mm
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A

B

A) isporučena brtva
B) isporučeni nosači

POZOR!
Uređaj postavite isključivo na
ravnu površinu.

Ugradnja više od jedne ploče za kuhanje
Ako je potrebno postaviti nekoliko ploča jednu
pored druge u isti otvor, u našem ovlaštenom
servisnom centru možete nabaviti komplet za
sastavljanje koji sadrži bočni nosač i dodatne
brtve. Odgovarajuće upute za postavljanje
nalaze se u kompletu.

Tehnički podaci
Značajke zona kuhanja

Zona kuhanja Nazivna snaga (Maks. stupanj ku‐
hanja) [W] Promjer zone kuhanja [mm]

Prednja srednja 1000 145

Stražnja srednja 1500 180

Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.

Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014

Identifikacija modela  ZEE3921IXA

Vrsta ploče za kuhanje  Ugradna ploča
za kuhanje

Broj zona kuhanja  2

Tehnologija zagrijavanja  Puna grijaća plo‐
ča

Promjer okruglih zona kuhanja (Ø) Prednja srednja
Stražnja srednja

14,5 cm
18,0 cm

Potrošnja energije po zoni kuhanja (ECelectric cook‐
ing)

Prednja srednja
Stražnja srednja

210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg

Potrošnja energije ploče za kuhanje (ECelectric ploča
za kuhanje)

 210,0 Wh / kg
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EN 60350- 2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče - Metode mjerenja
značajki

Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod, možete
uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
• Posuđe stavite na zonu kuhanja prije nego

je uključite.
• Dna posuđa i zone kuhanja trebali bi biti

jednake veličine.

• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.

• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.

• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.

• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.

• Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.

BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
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A változtatások jogát fenntartjuk.

 Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a
gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen
az útmutatót.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
• A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és

csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a

készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
A készülék elérhető részei forróak.

• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
célszerű azt bekapcsolni.

• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.

• 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

Általános biztonság
• Használat közben a készülék és az elérhető részek nagyon

felforrósodhatnak. Ne érintse meg a fűtőelemeket.
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• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel.

• Főzőlapon történő főzéskor az olaj vagy zsír felügyelet nélkül
hagyása veszélyes lehet, és tűz keletkezhet.

• A tüzet ne próbálja meg eloltani vízzel, hanem kapcsolja ki a
készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy
tűzálló takaróval.

• Ne tároljon semmit sem a főzőfelületeken.
• Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,

kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
• A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a

hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon
elő.

Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés

VIGYÁZAT!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.

• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon

sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe

helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi

készüléktől és egységtől.
• Súlyos a készülék, ezért legyen

körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.

• Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.

• Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.

• Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó
vagy ablak kinyitásával leverje a forró
főzőedényt a készülékről.

• Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között

• A készülék alja forróvá válhat. Építsen be
egy nem éghető elválasztó lapot a
készülék alá, hogy az aljához való
hozzáférést megakadályozza.

Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.

• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.

• A készüléket kötelező földelni.
• Bármilyen beavatkozás előtt ellenőrizni

kell, hogy a berendezés le lett-e választva
az elektromos hálózatról.

• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
Amennyiben nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.

• Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
vezeték dugója és a konnektor közötti
gyenge vagy rossz érintkezés miatt a
csatlakozás túlságosan felforrósodhat.

• Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.

• Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek
összegabalyodjanak.
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• Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.

• Használjon feszültségmentesítő bilincset a
vezetékhez.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy
dugója (ha van) ne érjen a készülékhez
vagy a forró főzőedényekhez, amikor a
készüléket a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.

• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell
rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.

• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.

• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
megszakítót, biztosítékot (a tokból
eltávolított csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.

• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely
lehetővé teszi, hogy minden fázison
leválassza a készüléket az elektromos
hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal
kell rendelkeznie.

Használat
VIGYÁZAT!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.

• Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató címkéket
és a védőfóliát (ha van).

• A készüléket háztartási környezetben
használja.

• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.

• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.

• Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.

• Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.

• Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.

• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.

• Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.

• Amikor az élelmiszert forró olajba helyezi,
az olaj kifröccsenhet.

VIGYÁZAT!
Tűz- és robbanásveszély

• A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a
nyílt lángot és a forró tárgyakat.

• A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök
öngyulladást okozhatnak.

• Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj
az első használatkor alkalmazott hőfoknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.

VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.

• Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a
folyadék.

• Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
főzőedényt a készülékre. A készülék
felülete megsérülhet.

• Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül
ne kapcsolja be a főzőzónákat.

• Ne tegyen alufóliát a készülékre.
• A készülék kizárólag ételkészítési célokat

szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.

• Ne hagyja, hogy savas folyadék – például
ecet, citromlé vagy vízkőoldószer – érjen a
főzőlaphoz. Ez matt foltokat okozhat.
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Ápolás és tisztítás
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,

hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja

lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
• Karbantartás előtt húzza ki a konnektorból

a készülék hálózati vezetékét.
• A készülék tisztításához ne használjon

vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával

tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.

Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy fulladásveszély.

• A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze

a hulladékba.

Termékleírás
Főzőfelület elrendezése

145 mm

180 mm

1

3

2

1 Főzőzóna
2 Bekapcsolás-visszajelző
3 Szabályozógombok

Szabályozógomb

Szimbó‐
lum

Funkció

0 Kikapcsolt állás

1 - 6 Hőfokbeállítások

Maradékhő
VIGYÁZAT!
A maradékhő miatt égési sérülés
veszélye áll fenn.

Napi használat

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Az első használat előtt
Tegyen vizet tartalmazó edényt az összes
főzőzónára, állítsa be a maximális pozíciót, és
működtesse a főzőlapot 10 percig. Ez a
funkció égetéssel távolítja el a
maradványokat a készülékből. Ezután

működtesse a főzőlapot a minimális
pozícióban 20 percen át. Ezen idő alatt
kellemetlen szag és füst keletkezhet. Ez
normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő
légáramlásról.

A gyors főzőlap használata
A tűzhelylap közepén lévő piros pont a gyors
főzőlapot jelöli. A gyors főzőlap gyorsabban
melegszik fel, mint a hagyományos főzőlapok.
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A piros pontok a főzőlapokra festettek.
Használat során elkophatnak, és egy idő után
teljes mértékben el is tűnhetnek. Ez nincs
semmilyen hatással a főzőlap
teljesítményére.

A hőfokbeállítás
A hőfok beállításához vagy módosításához
fordítsa a gombot a megfelelő
hőfokbeállításra. A kikapcsoláshoz forgassa a
gombot kikapcsolt állásba.
A tápfeszültség visszajelző bekapcsol, ha egy
vagy több főzőzónát bekapcsolnak. A
főzőzónák kikapcsolásakor a visszajelző
kikapcsol.

Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkció segítségével a főzőlap működési
időtartama állítható be.

Elsőként állítsa be a hőfokot.
A funkció bekapcsolása: fordítsa el az
időzítő gombját ütközésig. Ezután forgassa el
a megfelelő időtartamra.

Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a főzőlap
kikapcsol.

Percszámláló
Az időzítő Percszámláló-ként használható.
Először állítsa a hőfokbeállítást kikapcsolt
helyzetbe.
A funkció bekapcsolása: fordítsa el az
időzítő gombját ütközésig. Ezután forgassa el
a megfelelő időtartamra.

A főzőlap manuális
működtetéséhez fordítsa el az
időzítő gombját  állásba.

Hasznos tanácsok és javaslatok

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Főzőedény
A főzőedény alja legyen minél
vastagabb és laposabb.

FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne használjon öntöttvas
edényeket, cserépedényeket,
grillező vagy pirító tálcákat. A
rozsdamentes acél a túl erős
hevítés hatására fényét vesztheti.

Példák alkalmazására

Hőm‐
érsék‐

let
beállí‐
tása:

Alkalmazási terület:

1 Melegen tartás

Hőm‐
érsék‐

let
beállí‐
tása:

Alkalmazási terület:

2 Lassú párolás

3 Párolás

4 Sütés / pirítás

5 Felforralás

6 Felforralás / hirtelen sütés / olajfür‐
dőben sütés
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Ápolás és tisztítás

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Általános tudnivalók
• Minden használat után tisztítsa meg a

főzőlapot.
• Mindig olyan főzőedényt használjon,

melynek tiszta az alja.
• A felületen megjelenő karcolások vagy

sötét foltok nem befolyásolják a főzőlap
működését.

Rozsdamentes acél
• A főzőlap rozsdamentes acélperemének

tisztításához használjon rozsdamentes
felületekhez árusított tisztítószert.

• A főzőlap rozsdamentes acélpereme a
magas hőmérséklet eredményeként
elszíneződhet.

• A rozsdamentes acél részeket mossa le
vízzel, majd törölje szárazra puha ruhával.

Az elektromos főzőlap tisztítása
1. Használja a tisztító port vagy a tisztító

párnát.
2. Enyhén mosogatószeres, nedves ruhával

tisztítsa meg a főzőlapot.
3. Melegítse fel a főzőlapot egy alacsonyabb

hőmérsékletre, és hagyja megszáradni.
4. A jó állapotban való megőrzés érdekében

rendszeresen dörzsölje be a főzőlapokat
varrógépolajjal. A felesleges olajat itassa
fel nedvszívó papírral.

Hibaelhárítás

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

Mit tegyek, ha...

Jelenség Lehetséges ok Javítási mód

Nem lehet elindítani vagy üze‐
meltetni a főzőlapot.

A főzőlap nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz, vagy
csatlakoztatása nem megfelelő.

Ellenőrizze, hogy a főzőlap jól
van-e csatlakoztatva az elektro‐
mos hálózathoz. Lásd a kapc‐
solási rajzot.

 Leolvadt a biztosíték. Ellenőrizze, hogy a biztosíték
okozza-e a problémát. Ha a biz‐
tosíték többször is kiold, hívjon
szakképzett villanyszerelőt.

Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a márkakereskedőhöz
vagy a hivatalos szervizközponthoz. Adja
meg az adattáblán található adatokat.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
szakszerűen működteti-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a

szerviz szerelője vagy az eladó kiszállása
nem lesz ingyenes, még a garanciális
időszakban sem. A szervizközponttal és a
garanciális feltételekkel kapcsolatos
tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.
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A tartozékok zacskójában található
címkék
Az öntapadó címkéket az alább látható
módon helyezze fel:

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

03   IT

MADE IN ITALY

TYPE

IP20

0049

A B C

A) Ragassza a garancialapra, és küldje el
ezt a részét (ha rendelkezésre áll).

B) Ragassza a garancialapra, és tartsa meg
ezt a részét (ha rendelkezésre áll).

C) Ragassza a felhasználói kézikönyvre.

Üzembe helyezés

VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.

A szerelést megelőző teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az adattábla
a főzőlap alján található.

Típus .......................................
PNC (Termékszám) ....................
Sorozatszám ...........................

Beépített főzőlapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapokat, hogy a főzőlapot beszerelte a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrényekbe és munkafelületekbe.

Csatlakozó kábel
• A főzőlapot csatlakozó vezetékkel együtt

szállítjuk.
• A megsérült hálózati vezetéket cserélje ki

az alábbi típusú (vagy ennél magasabb
hőmérsékletet elviselő) vezetékre: H05BB-
F Tmax 90°C. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.

Beépítés

40-50 mm

55 mm

30 mm

min. 650 mm 490 mm
min. 100 mm

270 mm
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A

B

A) mellékelt tömítés
B) mellékelt tartóelemek

FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket mindig egyenes
felületű munkalapra szerelje.

Több főzőlap együttes üzembe
helyezése
Ha több főzőlap üzembe helyezésére kerül
sor egymás mellett ugyanabban a
kivágásban, oldalsó tartóelemet és kiegészítő
tömítéseket tartalmazó összeépítő készlet
szerezhető be a márkaszervizekben. A
készlet csomagja tartalmazza a vonatkozó
üzembe helyezési utasításokat is.

Műszaki információk
Főzőzónák jellemzői

Főzőzóna Névleges teljesítmény (Max. hő‐
fokbeállítás) [W] Főzőzóna átmérője [mm]

Középső első 1000 145

Középső hátsó 1500 180

Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek

átmérője nem haladja meg a főzőzóna
átmérőjét.

Energiahatékonyság
Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

A készülék azonosítójele  ZEE3921IXA

Főzőlap típusa  Beépíthető főző‐
lap

Főzőzónák száma  2

Fűtési technológia  Tömör főzőlap

Kör alakú főzőzónák átmérője (Ø) Középső első
Középső hátsó

14,5 cm
18,0 cm

Energiafogyasztás főzőzónánként (ECelektromos fő‐
zés)

Középső első
Középső hátsó

210,0 Wh / kg
210,0 Wh / kg

Főzőlap energiafogyasztása (ECelektromos főzőlap)  210,0 Wh / kg

EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok -
Teljesítménymérési módszerek

Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek betartásával.
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• A főzőedényt már elindítás előtt tegye rá a
főzőzónára.

• A főzőedény aljának és a főzőzóna
méretének mindig meg kell egyezni.

• A kisebb főzőedényt a kisebb főzőzónára
helyezze.

• A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.

• Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.

• Lehetőség szerint tegyen fedőt a
főzőedényre.

• A maradékhőt használja az étel melegen
tartásához vagy felolvasztásához.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A 

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el
a készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
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Може змінитися без оповіщення.

 Інформація з техніки безпеки
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за пошкодження, що виникли через
неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з метою
користування в майбутньому.

Безпека дітей і вразливих осіб
• Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними,

сенсорними чи розумовими здібностями й особи без
відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим
приладом лише під наглядом або після проведення
інструктажу стосовно безпечного користування приладом
і пов’язаних ризиків.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для

дітей місці.
• Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу під

час його роботи чи охолодження. Доступні частини
гарячі.

• Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.

• Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.

• Не слід залишати дітей до трьох років без постійного
нагляду поблизу приладу.
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Загальні правила безпеки
• Прилад і його доступні поверхні нагріваються під час

використання. Не торкайтеся до нагрівальних елементів.
• Не використовуйте для керуванням приладом зовнішній

таймер або окрему систему дистанційного керування.
• Залишений без нагляду процес готування на варильній

поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити
пожежу.

• Не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість
вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад
кришкою або протипожежним покривалом.

• Не зберігайте речі на варильних поверхнях.
• Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки, ложки та

кришки) не можна класти на варильну поверхню, оскільки
вони можуть нагрітися.

• Не використовуйте пароочищувач для чищення приладу.
• У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для

його заміни до виробника, авторизованого сервісного
центру чи іншої кваліфікованої особи. Робити це
самостійно небезпечно.

Інструкції з техніки безпеки
Установка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.

• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не використовуйте

пошкоджений прилад.
• Дотримуйтесь інструкцій зі

встановлення, що постачаються із
приладом.

• Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної
відстані до інших приладів чи предметів.

• Прилад важкий, тому будьте обережні,
пересуваючи його. Обов’язково
одягайте захисні рукавички.

• Захистіть зрізи за допомогою
ущільнювального матеріалу, щоб
запобігти проникненню вологи, яка
викликає набухання.

• Захистіть дно приладу від пари та
вологи.

• Не встановлюйте прилад біля дверей
або під вікном. Це допоможе запобігти
падінню гарячого посуду з приладу під
час відчинення дверей чи вікна.

• У разі встановлення приладу над
шухлядами переконайтесь у наявності
достатнього простору для циркуляції
повітря між дном приладу та верхньою
шухлядою.

• Дно приладу може нагріватися.
Встановіть розділювальну вогнетривку
панель під приладом, щоб
унеможливити доступ до дна.

Підключення до електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним струмом.
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• Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.

• Прилад повинен бути заземленим.
• Перш ніж виконувати будь-які операції,

переконайтеся, що прилад від’єднаний
від електромережі.

• Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі невідповідності
слід звернутися до електрика.

• Переконайтесь у правильному
встановленні приладу. Незакріплений
або неправильно розташований кабель
живлення або штепсель (якщо є) можуть
призвести до значного нагрівання
роз’ємів.

• Користуйтеся належним мережевим
електрокабелем.

• Стежте за тим, щоб проводи живлення
не заплутувалися.

• Переконайтесь, що встановлено захист
від ураження електричним струмом.

• Зменште розтягування кабелю.
• Переконайтеся, що кабель живлення

або штепсель (якщо є) не торкаються
гарячого приладу або посуду під час
підключення приладу до розташованої
поруч розетки.

• Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.

• Під час встановлення приладу
пильнуйте, щоб не пошкодити кабель
живлення і штепсель (якщо є). Для
заміни пошкодженого кабелю слід
звернутися до авторизованого
сервісного центру або до електрика.

• Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція мають
бути зафіксовані так, аби їх не можна
було зняти без спеціального
інструмента.

• Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтеся, що після
установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.

• Не вставляйте вилку в розетку, яка
хитається.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.

• Використовуйте лише належні ізолюючі
пристрої, а саме: лінійні роз’єднувачі,
запобіжники (гвинтові запобіжники слід
викрутити з патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.

• Електричне підключення повинно
передбачати наявність ізолюючого
пристрою для повного відключення від
електромережі. Зазор між контактами
ізолюючого пристрою має становити не
менше 3 мм.

Використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека травмування,
опіків і ураження електричним
струмом.

• Перед першим використанням зніміть
усі пакувальні матеріали, ярлики та
захисну плівку (за наявності).

• Цей прилад призначено для побутового
використання.

• Не змінюйте технічні характеристики
приладу.

• Переконайтеся, що вентиляційні отвори
не заблоковані.

• Не залишайте прилад, який працює, без
нагляду.

• Після кожного використання вимикайте
зони нагрівання.

• Не кладіть столові прибори або кришки
каструль на зони нагрівання. Вони
можуть нагрітися.

• Під час роботи із приладом руки не
повинні бути мокрими або вологими. Не
користуйтеся приладом, якщо він
контактує з водою.

• Не використовуйте прилад як робочу
поверхню та як поверхню для
зберігання речей.

• Коли ви кладете продукти в гарячу олію,
вона може бризкати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі та опіків.

• Під час нагрівання жирів і олії можуть
вивільнятися займисті пари. Готуючи з
використанням жирів і олії, тримайте їх
осторонь від відкритого вогню або
гарячих предметів.

• Пари, які виділяє дуже гаряча олія,
можуть спричинити спонтанне
займання.
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• Використана олія, що містить залишки
їжі, може спричинити пожежу за нижчої
температури, ніж олія, яка
використовується вперше.

• Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу, поряд із
ним або на нього.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.

• Не ставте гарячий посуд на панель
керування.

• Не допускайте, щоб із посуду
випаровувалася вся рідина.

• Будьте обережні та пильнуйте, щоб
жодні предмети чи посуд не падали на
прилад. Це може призвести до
пошкодження поверхні.

• Не вмикайте зони нагрівання, якщо на
них немає посуду, або посуд порожній.

• Не кладіть алюмінієву фольгу на
прилад.

• Цей прилад призначений виключно для
приготування їжі. Його не слід
використовувати для інших цілей,
наприклад, опалення приміщень.

• Не допускайте потрапляння кислих
рідин, як-от оцту, лимонного соку або
речовин для видалення накипу, на
варильну поверхню. Це може призвести
до утворення матових плям.

Догляд і чищення
• Регулярно чистьте прилад, щоб

запобігти погіршенню матеріалу
поверхні.

• Перш ніж чистити прилад, вимкніть його
й зачекайте, доки він охолоне.

• Відключіть прилад від джерела
живлення, перш ніж починати технічне
обслуговування.

• Не застосовуйте водяні розпилювачі або
пару для чищення.

• Мийте прилад м’якою вологою
ганчіркою. Використовуйте тільки
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні матеріали,
жорсткі ганчірки, їдкі речовини та
металеві предмети.

Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека задушення.

• Щоб отримати інформацію про належну
утилізацію приладу, слід звернутися до
органів муніципальної влади.

• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте

його.

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)

Опис виробу
Оснащення варильної поверхні

145 mm

180 mm

1

3

2

1 Зона нагрівання
2 Світловий індикатор підключення до

електромережі
3 Ручки керування
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Ручка керування

Cимвол Функція

0 Положення «Вимкнено»

1–6 Ступені нагрівання

Залишкове тепло
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека опіку залишковим
теплом!

Щоденне користування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.

Перед першим використанням
Поставте посуд із водою на кожну зону
нагрівання, виберіть режим максимального
нагрівання та ввімкніть варильну поверхню
на 10 хвилин. Це дає змогу випалити
залишки речовин на приладі. Після цього
встановіть для варильної поверхні режим
мінімального нагрівання на 20 хвилин.
Протягом цього періоду може з’являтися
запах і дим. Це нормальне явище.
Подбайте про достатнє провітрювання.

Використання швидкої конфорки
Швидка конфорка позначена червоною
цяткою посередині. Ця конфорка
нагрівається швидше, ніж звичайні
конфорки. Червона цятка намальована на
поверхні конфорки. У міру використання
вона буде стиратися і з часом може
повністю зникнути. Це не впливає на
роботу варильної поверхні.

Ступінь нагрівання
Щоб встановити або змінити ступінь
нагрівання, поверніть перемикач до
потрібного рівня. Щоб вимкнути функцію,
поверніть перемикач у положення
«Вимкнено».

Індикатор живлення вмикається, коли
ввімкнено одну або декілька зон
нагрівання. Індикатор вимикається після
вимкнення зон нагрівання.

Таймер
Таймер зворотного відліку часу
За допомогою цієї функції можна
встановити тривалість роботи варильної
поверхні.
Спочатку встановіть ступінь нагрівання.
Щоб увімкнути функцію: поверніть
перемикач таймера у крайнє положення.
Потім поверніть його, щоб встановити
необхідний проміжок часу.

Коли час збіжить, пролунає
звуковий сигнал, а варильна
поверхня вимкнеться.

Таймер
Таймер можна використовувати як Таймер.
Спочатку встановіть ступінь нагрівання
в положення «Вимкнено».
Щоб увімкнути функцію: поверніть
перемикач таймера у крайнє положення.
Потім поверніть його, щоб встановити
необхідний проміжок часу.

Для управління варильною
поверхнею вручну поверніть
перемикач таймера до .

Поради і рекомендації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.

Посуд
Дно посуду має бути якомога
товстішим і рівнішим.
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ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте чавунний,
глиняний посуд, горщики,
пластини для гриля чи тостів.
Предмети з іржостійкої сталі
тьмяніють під час сильного
нагрівання.

Приклади застосування програм

Ступі
нь

нагрів
ання:

Застосування:

1 Підтримання страви теплою

Ступі
нь

нагрів
ання:

Застосування:

2 Кип’ятіння на малому полум’ї

3 Повільне кип’ятіння

4 Смаження/підрум’янювання

5 Нагрівання до кипіння

6 Нагрівання до кипіння/швидке
смаження/глибоке просмажування

Догляд та чистка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.

Загальна інформація
• Чистьте варильну поверхню після

кожного використання.
• Дно посуду має бути завжди чистим.
• Подряпини або темні плями на поверхні

не впливають на роботу варильної
поверхні.

Іржостійка сталь
• Для чищення країв варильної поверхні з

іржостійкої сталі слід використовувати
спеціальний очищувач для іржостійкої
сталі.

• Від впливу температури краї поверхні з
іржостійкої сталі можуть трохи тьмяніти.

• Деталі з іржостійкої сталі промийте
водою, а потім насухо витріть м’якою
ганчіркою.

Чищення електричної варильної
поверхні
1. Використовуйте порошок для чищення

або мочалку.
2. Чистьте поверхню вологою ганчіркою з

невеликою кількістю миючого засобу.
3. Нагрійте варильну поверхню до

невисокої температури, після чого
залиште її просохнути.

4. Щоб підтримувати варильну поверхню
в гарному стані, регулярно натирайте її
мастилом. Витирайте мастило
папером, що поглинає рідину.

Усунення проблем

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.
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Що робити у випадку, якщо...

Проблема Можлива причина Вирішення

Ви не можете ввімкнути або
користуватися варильною
панеллю.

Варильну панель не
під’єднано до мережі або
під’єднано неправильно.

Перевірте, щоб варильна
поверхня була правильно
під’єднана до мережі.
Скористайтеся схемою
електричних з’єднань.

 Перевірте запобіжник. Переконайтеся, що
запобіжник є причиною
несправності. Якщо
запобіжник спрацьовує знову і
знову, зверніться до
кваліфікованого електрика.

Якщо ви не можете усунути
проблему...
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної підтримки.
Повідомте їм дані, наведені на паспортній
табличці. Переконайтеся, що ви правильно
користувались варильною поверхнею.
Якщо ви неправильно користувалися
приладом, візит майстра або продавця

буде платним навіть у гарантійний період.
Інструкції щодо центру сервісного
обслуговування та умови гарантії описані в
гарантійному буклеті.

Наклейки, що постачаються разом із
приладом (містяться у пакунку з
приладдям)
Відповідно до нижченаведених інструкцій
приліпіть клейкі наклейки.

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

MOD.

PROD.NO.

SER.NO

DATA

MOD.

PROD.NO.

SER.NO.

03   IT

MADE IN ITALY

TYPE

IP20

0049

A B C

A) Приліпіть на гарантійний талон та
відішліть цю частину (якщо
застосовується).

B) Приліпіть на гарантійний талон та
збережіть цю частину (якщо
застосовується).

C) Приліпіть на інструкцію з експлуатації.
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Установка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо
техніки безпеки.

Перед встановленням
Перш ніж установлювати варильну
поверхню, запишіть наступну інформацію з
паспортної таблички. Ця табличка
розташована внизу варильної поверхні.

Модель .......................................
Номер виробу
(PNC) .........................................
Серійний номер ...........................

Вбудовані варильні поверхні
Експлуатувати вбудовані варильні поверхні
можна лише після правильного
вбудовування у шафки та робочі поверхні,
які підходять для цього і відповідають
нормам.

З’єднувальний кабель
• Прилад оснащено електричним

кабелем.
• Щоб замінити пошкоджений кабель

живлення, використовуйте такий кабель
живлення (або з більш високими
характеристиками): H05BB-F Tmax 90°C.
Зверніться до місцевого сервісного
центру.

Вбудовування в кухонні меблі

40-50 mm

55 mm

30 mm

min. 650 mm 490 mm
min. 100 mm

270 mm

A

B

A) ущільнювач, що постачається
B) скоби, що постачаються

ОБЕРЕЖНО!
Встановлюйте прилад лише на
стільниці із плоскою поверхнею.

Встановлення кількох варильних
поверхонь
Якщо декілька варильних поверхонь
необхідно встановити в ряд в одному
отворі, в наших офіційних сервісних
центрах можна придбати комплект для
монтажу, до складу якого входять бічна
скоба та додаткові ущільнювачі. До
комплекту також входять відповідні
інструкції з установки.
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Технічна інформація
Специфікація зон нагрівання

Зона
нагрівання

Номінальна потужність (макс.
ступінь нагрівання) (Вт) Діаметр зони нагрівання (мм)

Середня передня 1000 145

Середня задня 1500 180

Задля оптимальних результатів готування
не використовуйте посуд, більший за
діаметр зони нагрівання.

Енергоефективність
Інформація щодо продукту відповідно до документа ЄС 66/2014

Ідентифікатор моделі  ZEE3921IXA

Тип варильної поверхні  Вбудована
варильна
поверхня

Кількість зон нагрівання  2

Технологія нагрівання  Суцільна
нагрівальна
плита

Діаметр круглих зон нагрівання (Ø) Середня передня
Середня задня

14,5 см
18,0 см

іСпоживання електроенергії на одній зоні
нагрівання

Середня передня
Середня задня

210,0 Вт-год/кг
210,0 Вт-год/кг

Споживання електроенергії на одній варильній
поверхні

 210,0 Вт-год/кг

EN 60350-2 – домашні електричні побутові
прилади – частина 2 Варильні поверхні –
способи вимірювання продуктивності

Енергозбереження
Скористайтеся нижченаведеними
порадами для щоденного
енергозбереження.
• Перш ніж увімкнути зону нагрівання,

розмістіть на ній посуд.
• Дно посуду та зони нагрівання мають

бути однаковими за розміром.

• На менших зонах нагрівання розміщуйте
менший посуд.

• Розміщуйте посуд безпосередньо в
центрі зони нагрівання.

• Підігрівайте лише необхідний об’єм
води.

• По можливості накривайте посуд
кришкою.

• Використовуйте залишкове тепло для
підтримання страви теплою або
розтоплювання продуктів.

28 www.zanussi.com



ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я інших
людей і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів. Не

викидайте прилади, позначені відповідним
символом , разом з іншим домашнім
сміттям. Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій місцевості
або зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.
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