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Installation, use and maintenance instructions

Üzembe helyezési, használati és karbantartási utasításokHU
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BIZTONSÁG

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy főzőlapunkat választotta! Kérjük, hogy a legmegfelelőbb telepítés, 
használat és karbantartás érdekében gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
Ezt a készüléket kizárólag otthoni felhasználásra tervezték és gyártották.
A készülék optimális telepítése, használata és karbantartása érdekében javasoljuk, hogy 
alaposan olvassa át ezt az útmutatót. Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a készüléket. Ne 
használja a főzőlapot, ha az sérült vagy hibás. Ebben az esetben forduljon a kereskedőhöz 
vagy a szerelőhöz.

A FŐZŐLAP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

Figyelem: a főzőlap csatlakoztatása előtt: kapcsolja le a hálózati feszültséget 
és ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e a készülék 
adattábláján szereplő értékekkel.

- Az aljzat telepítését és a csatlakozókábel cseréjét csak szakképzett villanyszerelő 
végezheti.
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében azt a gyártó értékesítés utáni 
szervizének vagy hasonló, képzett személynek kell kicserélnie.
- Adapterek, elosztók és hosszabbító kábelek használata tilos. Túlterhelés esetén 
tűzveszély áll fent.
- Helyezzen a rögzített huzalozásba az elektromos hálózattal való kapcsolatot minden 
pólusban bontó olyan megszakítót, amely a huzalozási szabályoknak megfelelően a 
túlfeszültség elleni védelem III. kategóriája szerint teljes leválasztást biztosít.
- A hálózati csatlakozónak vagy a többpólusú kapcsolónak könnyen elérhetőnek kell 
lennie az üzembe helyezett berendezésen.
- Ezt a készüléket nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.
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Figyelem: Ez egy I. osztályú készülék, amelyet le KELL földelni.

A FŐZŐLAP HASZNÁLATA
ÓVINTÉZKEDÉSEK
- Ha a főzőlap használatban van, tartson tőle távol minden mágnesezhető tárgyat 
(hitelkártyákat, floppylemezeket, számológépeket stb.).
- Ne használjon semmilyen alumínium fóliát, és ne helyezzen semmilyen 
alumíniumfóliába csomagolt élelmiszert közvetlenül a főzőlapra
- Ne helyezzen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat és fedeleket a főzőlap 
felületére, mert azok felmelegednek.
- Ha tapadásmentes serpenyőben, fűszerezés nélkül főz, ne lépje túl az 1-2 perces 
előmelegítési időt.
- Ha olyan ételt főz, amely könnyen letapad, kezdje alacsony teljesítményszinten, majd 
azt lassan növelje, rendszeres kevergetés mellett.
- Ne használja a serpenyőérzékelőt a készülék kikapcsolására. Használja a megfelelő 
gombot.
- FIGYELMEZTETÉS: ha a főzőlap felülete megsérül, akkor az esetleges áramütés elkerülése 
érdekében haladéktalanul válassza le az elektromos hálózatról.
- Soha ne használjon gőztisztítót a főzőlap tisztításához.
- A készülék és annak hozzáférhető részei működés közben forrók lehetnek.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a melegítőelemeket.
- A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve ha állandó felügyelet 
alatt állnak.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességű, illetve hiányos tapasztalatokkal vagy ismeretekkel rendelkező 
személyek csak akkor használhatják, ha olyan személy felügyeli őket, aki a biztonságukért 
felelős, vagy ha megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatával 
kapcsolatban és megértik az azzal kapcsolatos kockázatokat. Gyermekek ne játsszanak 
a készülékkel. A felhasználó által végzendő tisztítást és karbantartást felügyelet nélküli 
gyermekek nem végezhetik.
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- A zsírral vagy olajjal való főzés veszélyes lehet, és tüzet okozhat, ha felügyelet nélkül 
hagyják. SOHA ne próbálja meg a tüzet vízzel eloltani. Inkább húzza ki a készüléket, majd 
fedje le a lángokat például egy tűzoltó takaróval. - A főzési folyamatot felügyelni kell. A 
rövid időtartamú főzési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.
- A forró olajat tartalmazó tartályokat rendszeres felügyelet alatt kell tartani.
- Tűzveszély: ne tároljon elemeket a főzőfelületeken.
- Csak a főzőkészülékhez tervezett és a gyártó utasításaiban felsorolt munkalap-védők 
használhatók a készülékbe beépített munkalap megfelelő védelme érdekében. A nem 
megfelelő védők használata balesetet okozhat.

Figyelem:  elektrosztatikus kisülés (pl. villámlás) esetén a páraelszívó leállhat. Ez 
nem jelenti azt, hogy a készülék károsodhat. Válassza le a hálózati feszültségről a 
főzőlapot és csatlakoztassa ismét egy perc elteltével.

Figyelem:  Használat közben a hozzáférhető alkatrészek felforrósodnak. Az égési 
és forrázási sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket távol kell tartani.

- Soha ne használja a hőmérséklet-érzékelőt más, nem kompatibilis főzőlapokkal, 
és ne hagyja a serpenyőben vagy az edényben, ha teljesítményszint mellett főz. Ilyen 
esetekben a hőmérséklet
túllépheti a beállított határértékeket, és károsíthatja a hőmérséklet-érzékelőt.
- Ügyeljen arra, hogy a folyadékok ne kerülhessenek a hőmérséklet-érzékelő mikro-usb 
csatlakozóiba, és tartsa azt távol a nedvességtől. Ne merítse folyadékba, és ne mossa 
mosogatógépben, illetve ne tartsa közvetlenül a csap alá.
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JOGI INFORMÁCIÓK
A GYÁRTÓ:
- Kijelenti, hogy a készülék megfelel az alacsony feszültségű elektromos berendezésekre 
vonatkozó 2014/35/EU irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek, 
valamint az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvben 
meghatározott követelményeknek.
- Nem tehető felelőssé az ebben a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásáért 
vagy a berendezés helyes használatával kapcsolatos biztonsági előírások nem 
teljesítéséért.
- Nem tehető felelőssé a készülék helytelen üzembe helyezése, használata vagy 
karbantartása következtében keletkező károkért.
- Fenntartja a jogot a készülék vagy a kézikönyv előzetes értesítés nélkül történő 
módosítására.
- Amennyiben technikai segítségre vagy termékeinkkel kapcsolatos további információra 
van szüksége, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy egy hivatalos, engedéllyel 
rendelkező műszaki szolgáltatóhoz.
- Soha ne helyezzen edényeket és eszközöket az érintőképernyős területre. A ráhelyezett 
forró tárgyak visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak.
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ELEKTROMOS TELEPÍTÉS

Az üzembe helyezéshez kapcsolódó valamennyi műveletet (elektromos csatlakoztatást) 
szakképzett személynek kell végeznie a hatályos szabályoknak megfelelően. Ezek 
az Utasítások, mint az üzembe helyezésre, beállításra és karbantartásra vonatkozó 
útmutató, a képesítéssel rendelkező szakember számára készültek, a hatályos törvények 
és szabványok szerint. Ezeket a műveleteket mindig akkor kell elvégezni, ha a készüléket 
leválasztották az elektromos rendszerről.
Ragassza az erre a célra biztosított tömítést a teljes kerületre, az üveg aljára.
A készüléket a 22. ábrán jelzett módon kell üzembe helyezni.
Ne szerelje a főzőlapot sütő fölé; ha mégis ezt teszi, győződjön meg a következőkről:
- A sütő megfelelő hűtőrendszerrel van felszerelve.
- A sütőből nem szivárog meleg levegő a főzőlap felé.
- Megfelelő légbeömlők állnak rendelkezésre a 22. ábrán látható módon.

Elektromos csatlakoztatás
A készülék 5 eres tápkábellel rendelkezik, amely a következők szerint van színezve:
-Barna = L1 (fázis) 
-Fekete = L2 (fázis) 
-Kék = N1 (nullvezeték) 
-Szürke = N2 (nullvezeték) 
-Sárga/Zöld = ® (föld)

Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a 23. ábra szerint.
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HASZNÁLAT

KIKAPCSOLÁS:
Ha a főzőlap be van kapcsolva, nyomja meg a fő gombot (1), a bármely ponton történő kikapcsoláshoz. Ha a 
“Hibernálási mód” aktiválva van, megjelenik a hibernálási képernyő. Ha kikapcsolják, a képernyő “Teljes kikapcsolás” 
módba lép, és feketére vált. Minden zóna, amely be volt kapcsolva, automatikusan kikapcsol. Ha az egyik zóna még 
mindig forró, ez a képernyő jobb alsó részén lévő maradékhő-riasztási ikonon (8) jelenik meg.

FŐZÉS TELJESÍTMÉNYSZINTEK SZERINT:
A főzőlap bekapcsolása után megjelennek a különböző főzési zónák a fő képernyőn (2). Nyomja meg a kívánt 
területet, és állítsa be a teljesítményszintet (1-től 9-ig +turbó). A főzés megkezdéséhez nyomja meg a középső kört 
(9) a főmenü ikonján (13), vagy várjon 5 másodpercet, amíg automatikusan elindul.

FŐZÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN:
Az alacsony hőmérséklet lehetővé teszi, hogy az élelmiszer jobban megőrizze alapvető ízét, tápértékét, és lenyűgöző 
textúrákat érjen el. Amikor alacsony hőmérsékleten főz, próbálja meg a főzési hőmérsékletet a lehető legközelebb 
tartani az élelmiszer belsejében elért Ön által ideális főzési pontnak tartott hőmérséklethez. Amikor az alacsony 
hőmérsékletre utalunk, egyszerűen mérsékelt hőmérsékleten való főzést értünk alatta. Ez 50 és 100 °C közötti 
hőmérsékletet foglal magába. Ezzel a főzőlappal alacsony hőmérsékleten főzhet a “Gyors” módban külső érzékelő 
nélkül, vagy „Precíz” módban egy külső érzékelő segítségével. Mindig tudni fogja, hogy milyen hőmérsékleten kell 
főznie az ételt az ehhez a főzőlaphoz mellékelt főzési táblázatoknak és recepteknek köszönhetően.

FŐZÉSI HŐMÉRSÉKLET “GYORS” MÓDBAN:
A Gyors módban történő főzés közben stabil hőmérsékletet ér el, de ennek pontos mértéke a serpenyőtől vagy az 
edénytől függően változhat.
Miután kiválasztotta a főzési zónát, nyomja meg a képernyő bal felső részén található ikont (10) a főzési 
hőmérséklethez. Ezután válassza a “Gyors” módot, és állítsa be a hőmérsékletet. A főzési tartomány 40 °C és 100 °C 
között van, 10 °C-os intervallumokkal. Egyes hőmérsékletek kifejezetten bizonyos főzési funkciókra vonatkoznak. 
Ezek a funkciók a képernyő jobb felső részén találhatók:

40°C: Olvasztás
70°C: Melegen tartás
80°C: Lassú főzés
90°C: Párolás
100 °C: Forralás

A főzés megkezdéséhez nyomja meg a középső kört (14) a főmenü ikonján (13), vagy várjon 5 másodpercet, amíg 
automatikusan elindul. A főzés megkezdése után egy piros kör jelenik meg a kiválasztott hőmérséklet alatt, amely 
a hőmérséklet emelkedését jelzi. Amikor a serpenyő vagy az edény eléri a kívánt hőmérsékletet, egy hangjelzés 
szólal meg, és megjelenik a “Főzésre kész” üzenet. Tegye az ételt a serpenyőbe vagy az edénybe, és nyomja meg a 
„működés” gombot a főzés megkezdéséhez.
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FŐZÉSI HŐMÉRSÉKLET „PONTOS” MÓDBAN:
Elsőként csatlakoztassa a külső érzékelőt. Ezután helyezze az érzékelőt a serpenyőbe vagy az edénybe, a lehető 
legnagyobb mértékben alámerítve a fekete részt anélkül, hogy túllépné a “MAX” vonalat. A „Pontos” módban 
történő főzéshez válasszon egy főzési zónát, nyomja meg a „hőmérséklet” gombot (10), majd nyomja meg a „Pontos 
“ gombot (15). A főzési tartomány 40 °C és 180 °C között van, 1 °C-os intervallumokkal.
A főzés megkezdéséhez nyomja meg a középső kört a főmenü ikonján (13), vagy várjon 5 másodpercet, amíg 
automatikusan elindul. A főzés megkezdése után egy piros kör jelenik meg a kiválasztott hőmérséklet alatt, amely 
a hőmérséklet emelkedését jelzi. Amikor a serpenyő vagy az edény eléri a kívánt hőmérsékletet, egy hangjelzés 
szólal meg, és megjelenik a “Főzésre kész” üzenet. Tegye az ételt a serpenyőbe vagy az edénybe, és nyomja meg a 
„működés” gombot a főzés megkezdéséhez.
A főzőlaphoz egyszerre csak egy külső érzékelő csatlakoztatható. A külső érzékelő használata mártásoknál nem 
ajánlott, mivel hőmérséklet-mérési hibákat okozhat.

“EL CELLER DE CAN ROCA” FŐZÉSI TÁBLÁZATOK:
Az “El Celler de Can Roca” által kifejlesztett főzési táblázatok gyors hozzáférést biztosítanak a programozott főzéshez. 
Ezeket a legmegfelelőbb idő és hőmérséklet szerint határozták meg. A következő szempontokat vegye figyelembe:

1. A jelzett hőmérsékletek folyékony alapanyagokkal történő főzés esetén csak referenciaértékek.
2. A főzés megkezdésekor az étel hőmérséklete 5 °C (hűtőszekrény hőmérséklet).

Bár a táblázatok külső hőmérséklet-érzékelő nélkül is használhatók („Gyors” mód), javasoljuk, hogy használja 
őket az optimális főzésvezérlés biztosítása érdekében („Pontos” mód). A táblázat eléréséhez válasszon egy főzési 
zónát, nyomja meg a recept ikont (11), mely a képernyő közepén, bal oldalon található. Ezután válassza ki a „Főzési 
táblázatok” menüt, és válassza ki az élelmiszer fajtáját. Végül nyomja meg a „Működés” ikont a kívánt ételhez, és a 
főzés automatikusan elindul.

„EL CELLER DE CAN ROCA” RECEPTEK:
Az “El Celler de Can Roca” által kifejlesztett különböző alacsony hőmérsékletű recepteket tartalmazza ez a 
főzőlap. Az elérhető receptekhez történő hozzáféréshez először válasszon egy főzési zónát, és nyomja meg a recept 
ikont (11), mely a képernyő közepén, bal oldalt található. Ezután válassza ki a „Receptek” menüt, és válassza ki a 
receptet, amit szeretne. Végül nyomja meg a „Működés” gombot, és a főzés automatikusan elindul.

ÚJ RECEPTEK LÉTREHOZÁSA
Új recept létrehozásához válasszon egy főzési zónát, nyomja meg a recept ikont (11), mely a képernyő közepén, 
bal oldalt található. Ezután válassza ki a “Receptjeim” menüt, és nyomja meg a bal oldalon megjelenő “+” 
szimbólumot. Töltse ki a receptre vonatkozó információt (név, hőmérséklet, és minimális idő) majd nyomja meg a 
„mentés” gombot. Ezután az új receptek hozzáadásra kerülnek a “Receptjeim” menühöz. Hogy főzhessünk ezekkel a 
receptekkel, először nyomja meg a kívánt receptet, majd a „Főzés” gombot, hogy a főzés megkezdődjön.

IDŐZÍTŐ:
A főzés beprogramozható úgy, hogy egy adott időpontban automatikusan befejeződjön. A teljesítmény/hőmérséklet 
szint beállítása után válassza az „időzítő” opciót a képernyő bal alsó részén található ikon (12) megnyomásával. A főzés 
megkezdéséhez nyomja meg a középső kört a főmenü ikonján (13), vagy várjon 5 másodpercet, amíg automatikusan 
elindul. Amikor a kiválasztott idő véget ért, a főzés befejeződik, és egy hangjelzés szólal meg. Ha a külső érzékelővel főz, 
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az csatlakoztatva marad a főzőlaphoz, de a továbbiakban nem kapcsolódik a főzési zónához. A kiválasztott főzési zónában 
megjelenik a “+ 10 perc” opció. Ez az opció lehetővé teszi, hogy további 10 percig folytassa a főzést.

RIASZTÁS:
Az akusztikus riasztás beállításához nyomja meg az oldalsó sávon található riasztás ikont (6). Állítsa be a kívánt 
időt. Az időzítő elindításához nyomja meg a képernyő bal oldali részén lévő nyilat a középső kör közepén, vagy 
várjon 5 másodpercet. A fennmaradó idő a főképernyőn látható. Miután az időzítő lejárt, megszólal a riasztás, és 
megjelenik a “+ 10 perc” opció az időtartam késleltetéséhez, és a “Bezárás” opció a riasztás megszakításához.

ZÁR:
A képernyőt az oldalsó menü (4) zár ikonjának megnyomásával a biztonság vagy a tisztítás érdekében zárolható. 
A folyamatban lévő főzés a zárolás során nem áll le. A képernyő mindaddig zárolva marad, amíg a zárolást fel 
nem oldja. A képernyő zárolásának feloldása többféleképpen is elvégezhető a beállítások menüben kiválasztott 
opciótól függően (Tartsa nyomva  2 másodpercig, írjon be mintát vagy kódot). A képernyő még “Hibernálás” és 
“Teljes kikapcsolás” módban is zárolva marad.

SZÜNET:
A szünet funkció (5) ideiglenesen leállítja a folyamatban lévő főzési folyamatokat. Az újra aktiváláshoz nyomja meg 
a képernyő középpontja felé megjelenő „működés” szimbólumot (16). Az időzítők a szünet alatt leállnak, és utána 
folytatódnak. A hangriasztás visszaszámlálása nem áll le a szünet alatt, és a képernyő újra aktiválása előtt lejárhat.

A PÁRAELSZÍVÓ CSATLAKOZTATÁSA:
Ez a főzőlap abban az esetben csatlakoztatható páraelszívóhoz, ha azzal kompatibilis, és a használati utasításban 
szerepel. A kapcsolat létrehozásához a főzőlap csatlakoztatását aktiválni kell a főzőlap beállítási menüjében. Amint 
a főzőlap jelet bocsát ki, aktiválja az elszívó csatlakoztatását az elszívó beállítási menüjében. Megjelenik egy 
üzenet, amelyet jóvá kell hagyni, miután meggyőződött arról, hogy az elszívó sikeresen csatlakoztatva van. Ezután 
az elszívó ellenőrző ikonja (3) jelenik meg a főzőlap képernyőjének jobb alsó részén.

Ha a csatlakozás létrejött, ezt követően az elszívó Kézi vagy AUTO módban is vezérelhető a főzőlapon.

Kézi üzemmód:
Lehetővé teszi a ventilátor és a világítás teljesítményszintjének beállítását. Azt is lehetővé teszi, hogy szüneteltesse 
a ventilátor működését, vagy elindítson egy “időzítő” folyamatot.

AUTO üzemmód:
A főzőlap automatikusan vezérli az elszívót, és a különböző főzési zónák teljesítményszintje alapján kiszámítja 
az elszívó ventilátor teljesítményszintjét. A világítás kézi üzemmódban is működni fog. Ha az elszívó értékeit 
manuálisan állítja be a főzőlapról, az üzemmód automatikusan Kézi üzemmódra változik.
A kézi és az AUTO mód közötti váltáshoz nyomja meg a (17) gombot a főzőlapon az elszívó vezérlő képernyőjének 
bal alsó részén. Ha az értékeket kézzel állítja be az elszívón, vagy ha kikapcsolja, miközben az a főzőlapra van 
csatlakoztatva, a kiválasztott beállítás 5 percig változatlan marad, mielőtt visszatér a főzőlap által beállított 
értékekre. Ha kikapcsolták az elszívót, 5 perc múlva újra bekapcsol.
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KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ:
A külső hőmérséklet-érzékelő olyan hőmérsékletmérő eszköz, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik 
a főzőlaphoz, és a fövő folyadék hőmérsékletét elküldi a főzőlapnak, hogy az szabályozhassa a teljesítményt annak 
érdekében, hogy azt állandó értéken tartsa.

Először ellenőrizze, hogy a külső érzékelő akkumulátora fel van-e töltve és közel van-e az indukciós főzőlaphoz. 
Az érzékelő mini-USB bemenettel rendelkezik, amellyel csatlakoztathatja a kábelt az akkumulátor feltöltéséhez.

A külső érzékelő csatlakoztatásához nyomja meg a „Beállítások” ikont (7) az oldalsó menüben. A „Csatlakozás” részben 
aktiválni kell a „Bluetooth-eszközök” opciót, és ki kell választani a „Hőmérséklet-érzékelő” opciót. Nyomja meg a külső 
érzékelő bekapcsológombját, és az érzékelő LED kijelzője zölden villog, amíg a főzőlap és az érzékelő nem csatlakozik 
egymáshoz. Ezután a LED folyamatosan világítani fog (az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően zöld, sárga vagy piros 
színnel). Amikor az érzékelő csatlakoztatva van a főzőlaphoz, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik a „külső érzékelő” 
ikon (18), valamint az érzékelő akkumulátorának töltöttségi jelzője. Használat közben az érzékelő LED-je nem világít, amíg 
az akkumulátor töltöttségi szintje 15% vagy magasabb. Nyomja meg az érzékelő „BE/KI” gombját, hogy az akkumulátor 
töltöttségi szintjét megtekintse a LED fény színe alapján:

Piros: 0% - 20%
Sárga: 20% - 50% 
Zöld: 50% - 100%

Az érzékelő és a főzőlap különválasztásához nyomja legalább 3 másodpercig a külső érzékelő BE/KI gombját.

Külső érzékelő tartozékok
- Csipesz a serpenyőkhöz: Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő rögzítését serpenyőkhöz vagy alacsony 
lábasokhoz. - USB-Mikro-USB töltőkábel: A külső érzékelő akkumulátorának töltéséhez. Egy univerzális mobiltöltő 
szintén használható, amennyiben nem lépi túl az 5V-t és a 1000 mA-t. Javasoljuk az akkumulátor teljes feltöltését 
az első használat előtt.

TURBÓ FUNKCIÓ:
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főzési zónák a névleges teljesítmény felett energiát kapjanak (a turbó funkciót 
egyidejűleg használó zónák száma függ a különböző zónákba táplált energiától, amelynek alacsonyabbnak kell 
lennie a munkalap maximális teljesítményénél).
A Turbó funkció aktiválásához válasszon főzési zónát, azután nyomja meg a „B” energiaszintet vagy a „Turbó” ikont. 
Ha a rendelkezésre álló energia nem elegendő, az energia növelése nem megengedett. A Turbó működési ideje 
5 percre van korlátozva. A Turbó automatikus deaktiválása után a zóna a működést a „9” energiaszinten fogja 
folytatni. Ha eltávolítja az edényt, akkor a kikapcsolási idő számolása tovább folytatódik.

MARADVÁNYHŐ:
A főzési zóna használata után a megfelelő kör pirossal jelenik meg, jelezve, hogy van maradványhő. A figyelmeztetés 
eltűnik, amint a főzési zóna ismét lehűl.
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AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS
Minden főzési zóna kikapcsol egy előre beállított maximális idő után, a teljesítmény / hőmérséklet szintjétől 
függően. A főzési zónában végzett minden művelet újraindítja a visszaszámlálást a maximális időtől.

SERPENYŐÉRZÉKELÉS:
Ha a főzési zóna használata közben a rendszer úgy észleli, hogy nincs rajta serpenyő vagy edény, vagy a meglévő 
nem használható, ezt a megfelelő zónában lévő szimbólum jelzi (19). A beprogramozott főzési zóna 1 perc elteltével 
automatikusan kikapcsol, ha nem azonosít alkalmas serpenyőt vagy edényt.

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ:
A beállítások menü eléréséhez nyomja meg oldalt a „Beállítások” ikont (7). A beállítások módosítása a főbeállítások 
menübe való visszatéréssel történik.

Kijelző:
A képernyő fényerősségének kiválasztásához használja a vezérlősávot.

Hang:
Elnémíthatja a hangot (a riasztás kivételével), beállíthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a gombnyomáskor 
kiadott hangokat.

Csatlakoztathatóság:
Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatását teszi lehetővé Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az 
“Okostelefon/táblagép” opció a műszaki támogatás számára van fenntartva.

Dátum & idő:
Megjelennek a dátum- és időbeállítások. Megjelennek a riasztási beállítások.

Alapbeállítások:
Ez a lehetőség visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Edénytesztelés:
Ez az opció lehetőséget biztosít annak ellenőrzésére, hogy egy serpenyő vagy edény alkalmas-e az indukciós 
főzőlapon való használatra. Kövesse a főzőlap képernyőjén megjelenő egyszerű utasításokat.

Biztonság:
Lehetővé teszi a képernyőn a zárolás feloldása mód kiválasztását. Nyomja meg a képernyőt 2 másodpercig, 
vagy használjon mintát vagy PIN-kódot.

Nyelv:
Válassza ki a megjelenítendő nyelvet.

Tájékoztatás:
Hasznos információkat talál az eszközről és annak működéséről.
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Energiabeállítások:
A hibernálási mód aktiválásakor a képernyőn megjelenik az “Aktiválási idő” utáni idő. Ha nem kerül 
aktiválásra, a képernyő kikapcsol a “Teljes kikapcsolási idő” után. Beállíthatja a hibernálási képernyő idejét 
és formátumát is.

Teljesítmény korlátozása:
A főzőlap által felhasznált energiát az üzembe helyezési igények alapján korlátozhatja.

Páraelszívó beállításai:
Lehetővé teszi a páraelszívóval történő összekapcsolást, amennyiben az kompatibilis a főzőlappal. A 
páraelszívót le is választhatja a főzőlapról.
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ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk a főzőlap rendszeres tisztítását, ideális esetben minden egyes használat után. Kerülje a szivacsok 
használatát, mivel karcolásokat okozhatnak és súrolószert hagyhatnak maguk után. Kerülje az agresszív 
tisztítószereket, például a zsíroldó sprayket vagy a folteltávolító szereket, valamint az univerzális vagy fürdőtisztító 
szereket.
Amikor a főzőlap kellően kihűlt, tegyen a megfelelő tisztítószerből néhány cseppet a főzőlapra, és törölje le 
papírtörlővel vagy tiszta ruhával. Ezután törölje át főzőlapot nedves ruhával majd törölje szárazra tiszta ruhával.

Megjegyzés: Használjon lapos aljú edényeket, és a karcolódások elkerülése érdekében mindig emelje fel 
az edényeket, amikor azokat a főzőlapon mozgatja. (21)

Hiba esetén forduljon hivatalos forgalmazóhoz vagy szakkereskedőhöz.

Külső érzékelő tartozékok:
Tisztítsa meg az érzékelő mérési felületét megfelelő szivaccsal és az edények tisztításához szokásosan használt 
folyékony tisztítószerekkel, valamint távolítsa el a zsírt, a vízkövet és egyéb maradványokat. Gondosan tisztítsa 
meg a végén a fém érzékelőt.

Óvatosan tisztítsa meg nedves ruhával az érzékelő azon részét, ahol az elektronika és a csatlakozások vannak 
elhelyezve, és vigyázzon, hogy ne jusson a belsejébe nedvesség.
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 SAFETY

Dear Customer,
Thank you for buying our hob. Please read these instructions carefully for 
its optimum installation, use and maintenance.
This appliance has been designed and manufactured exclusively for use 
at home.
In order to ensure optimal installation, use and maintenance of the 
appliance, we recommend that you read these instructions carefully.
Check the appliance before installing it. Do not use the hob if it is damaged 
or faulty. If this is the case, please contact your distributor or installer.

CONNECTING THE HOB TO THE MAINS

Warning: before connecting the hob: shut off the power supply 
and check that the voltage and frequency supply matches that 
indicated on the rating plate of the equipment.

- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced 
by a qualified electrician.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer 
through its post-sale service, or by similar, qualified personnel in order to 
prevent danger.
- Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. 
Overloading can result in a risk of fire.
- Insert in the fixed wiring a mean for disconnection from the supply mains 
having a contact separation in all poles that provide full disconnection 
under overvoltage category III conditions, in accordance with the wiring 
rules. 
- The plug or omnipolar switch must be easily  reached on the installed 
equipment. 
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- This appliance is not intended to be used via an external timer or a 
remote control system.

Warning: This is a Class I appliance and MUST be earthed.

USING THE HOB 
PRECAUTIONS
- When the hob is in use keep all magnetizable objects away (credit cards, 
floppy disks, calculators and so on).
- Do not use any alluminium foil or place anyfoodstuffs wrapped in 
alluminium foil directly on the hob 
- Do not place any metal objects such as knives, forks, spoons and lids 
on the hob surface as they will heat up.
- When cooking in a non-stick pan without seasoning, do not exceed 1-2 
minutes’ preheating time. 
- When cooking food that may easily stick, start at a low power output 
level and then slowly increase while regularly stirring.
- Don’t use the pan detector to turn off the appliance. Use the corresponding 
button.
- If the surface of the hob is damaged, immediately disconnect the 
appliance from the mains to prevent the possibility of electric shock.
- Never use a steam cleaner to clean the hob. 
- The appliance and accessible parts may be hot during operation.
- Take care to avoid touching the heating elements.
- Children under the age of 8 years should be kept away from the 
appliance unless under permanent supervision.
- This appliance can be used by children of 8 years and over and people 
with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of experience 
or knowledge, if supervised by a person responsible for their safety or if 
they have been given suitable instructions regarding the safe use of the 
appliance and they understand the risks involved. Children should not 
play with the appliance. The cleaning and maintenanceto be performed 
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by the user should not be carried out by unsupervised children.
- Cooking with grease or oil may be dangerous and cause a fire if left 
unattended. NEVER try to extinguish a fire with water. Rather, disconnect 
the appliance and then cover the flames with a fire blanket, for example.
- The cooking process has to be supervised. A short term cooking process 
has to be supervised continuously.
- Containers with hot oil should be monitored continuously.
- Fire hazard: do not store elements on cooking surfaces.
- Only counter top protectors designed for use with the cooking appliance 
and listed in the manufacturer’s instructions should be used as suitable 
protection for the counter top incorporated in the appliance. Use of 
unsuitable protectors may cause accidents.

Warning: during electrostatic discharge (e.g. a flash of lightning) 
the hood may stop working. This does not involve risk of damage. 
Shut off the power supply to the hob and re-connect it after one 
minute.

Warning: Accessible parts will become hot when in use. To avoid 
burns and scalds children should be kept away.

- Never use the temperature sensor with other non-compatible cooking 
hobs nor leave them inside the pan or dish if cooking by power levels. In 
such cases, the temperature may 
Exceed the limits set and damage the temperature sensor.
- Be careful not to allow liquids to enter the microusb connections of 
the temperature sensor nor for it to get wet. Don’t immerse it in liquid or 
wash it in a dishwasher nor directly under the tap.
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LEGAL INFORMATION
THE MANUFACTURER:
- Declares that this appliance complies with the essential requirements 
for lowvoltage electrical equipment, as set out in Directive 2014/35/EU, 
and electromagnetic compatibility, as set out in Directive 2014/30/EU.
- Shall not be held responsible for failure to follow the instructions given 
in this manual or non-compliance with safety standards relating to the 
correct use of the equipment.
- Shall not be held responsible for any damage caused by the incorrect 
installation, use or maintenance of the appliance.
- Reserves the right to make any changes to the equipment or this manual 
without giving prior notice.
- Should you need technical assistance or additional information about 
our products, please contact your distributor or an official, authorised 
technical service.
- Never place cookware nor utensils on the touch screen area. Hot objects 
on it can also cause irreversible damage.
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 INSTALLATION

All operations relative to installation (electric connection) should be 
carried out by skilled personnel in conformity with the rules in force.
These Instructions are for the qualified technician, as a guide to installation, 
adjustment and maintenance, according to the laws and standards in 
force. These operations must always be carried out when the appliance 
has been disconnected from the electric system. 
Glue the gasket supplied on the entire perimeter, on the bottom of the 
glass.
The appliance is intended to be installed as indicated in figure 22.
Do not install the hob over an oven; in case you do, make sure of the 
following:
- The oven is equipped with an appropriate cooling system.
- There is no warm-air leakage from the oven towards the hob.
- Suitable air-inlets are provided as shown in the figure 22.

Electrical connection
This appliance is supplied with a power cable with 5 wires coloured as 
follows:
-Brown = L1 (phase)
-Black = L2 (phase)
-Blue = N1 (neutral)
-Grey = N2 (neutral)
-Yellow/Green =  (earth)

Connect to the mains according to figure 23.
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 USE

FIRST USE:
When the hob is connected to the mains, it automatically turns on and the language, date and 
time can be set. To confirm each setting, press the arrow on the right-hand side of the screen. 
Any values that are not defined by the user will be set to default.

TURNING THE SCREEN ON:
Press the main button (1). The main screen is shown with the different cooking zones. On the 
right-hand side of the screen, the side bar will appear with various options (Lock, Pause, Alarm 
and Settings).

TURNING IT OFF:
When the hob is turned on, press the main button (1) to turn it off at any point. If “Hibernation 
Mode” is activated, the Hibernation screen will appear. If it is deactivated, the screen will enter 
“Total Turn Off” mode and turn black. All zones that were turned on will turn off automatically. If 
one of the zones is still hot, this will be displayed on a residual heat alert icon (8) on the lower 
right-hand side of the screen.

COOKING BY POWER LEVELS:
The different cooking zones are shown on the main screen once the hob has been turned on (2). 
Press the desired area and adjust the power level (from 1 to 9 + Boost). To begin cooking, press 
the centre circle (9), on the main menu icon (13) or wait 5 seconds for it to start automatically.

COOKING AT A LOW TEMPERATURE:
Low temperatures enable you to better preserve a food’s essential flavour, its nutritional 
properties, and achieve stunning textures. When cooking at a low temperature, try to make the 
cooking temperature as close as possible to the temperature reached in a food’s interior that 
you consider to be the ideal cooking point. By referring to low temperatures, we simply mean 
cooking at mild temperatures. This includes temperatures between 50 and 100 ºC. With this 
hob, you can cook at a low temperature using the “Fast” mode without the external sensor or 
“Precise” mode using an external sensor. You will always know the temperature at which you 
should cook the food thanks to the cooking tables and the recipes included with this hob.

COOKING BY TEMPERATURE IN “FAST” MODE:
With Fast mode you will obtain a stable temperature while cooking but the accuracy may vary 
depending on the pan or dish.
Once you have selected a cooking zone, press the icon (10) on the upper left-hand part of 
the screen to cook by temperature. Then select “Fast” mode and adjust the temperature. 
The cooking range is between 40 ºC to 100 ºC, with 10 ºC intervals. Some temperatures are 
specifically indicated for certain cooking functions. These functions are indicated on the upper 
right-hand part of the screen:
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40 ºC: Melting
70 ºC: Keep warm
80 ºC: Slow Cook
90 ºC: Simmering
100 ºC: Boiling

To begin cooking, press the centre circle (14), on the main menu icon (13) or wait 5 seconds for 
it to start automatically. Once cooking has begun, a red circle is displayed below the selected 
temperature that indicates the increase in temperature. When the pan or dish reaches the 
desired temperature, an alarm will sound and the “Ready to cook” message will be displayed. 
Put the food into the pan or dish and press “play” to start cooking.

COOKING BY TEMPERATURE IN PRECISE MODE:
First, connect the external sensor. Then, place the sensor inside the pan or dish, submerging the 
black part as much as possible without exceeding the “MAX” line. To cook in “Precise” mode, 
choose a cooking zone, press the “temperature” button (10), then press the “Precise” button 
(15). The cooking range is between 40 ºC to 180 ºC, with 1 ºC intervals. 

To begin cooking, press the centre circle, on the main menu icon (13) or wait 5 seconds for 
it to start automatically. Once cooking has begun, a red circle is displayed below the selected 
temperature that indicates the increase in temperature. When the pan or dish reaches the 
desired temperature, an alarm will sound and the “Ready to cook” message will be displayed. 
Put the food into the pan or dish and press “play” to start cooking.

Only one external sensor at a time can be connected to the hob. Using the external sensor in 
sauces is not recommended as it may cause temperature measurement errors.

“EL CELLER DE CAN ROCA” COOKING TABLES:
The cooking tables developed by “El Celler de Can Roca” give quick access to programmed 
cooking. They are defined according to the most appropriate time and temperature. Take the 
following aspects into account: 

 1. The indicated temperatures are reference values when cooking with liquids. 
 2. The starting temperature of the food to be cooked is 5 °C (refrigerator temperature).

Although the tables can be used without the external temperature sensor (“Fast” mode), we 
recommend using them to ensure optimal cooking control (“Precise” mode). To access the 
tables, select a cooking zone and press the recipe icon (11) found on the middle left-hand part 
of the screen. Then, select the “Cooking tables” menu and choose the food section. Finally, 
press the “Play” icon for the desired food and cooking will start automatically.

“EL CELLER DE CAN ROCA” RECIPES:
Various low temperature recipes developed by “El Celler de Can Roca” are included with this 
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hob. To access all available recipes, first select a cooking zone and press the recipe icon (11) 
found on the middle left-hand part of the screen. Then, select the “Recipes” menu and choose 
the recipe you want. Finally, press the “Play” button and cooking will start automatically.

CREATING NEW RECIPES:
To create a new recipe, select a cooking zone and press the recipe icon (11) found on the middle 
left-hand part of the screen. Then, select the “My recipes” menu and press the “+” symbol that 
appears on the left. Fill out the recipe information (the name, temperature, and time at least) 
and press the “save” button. New recipes will then be added into the “My recipes” menu. To 
cook with these recipes, first press the desired recipe, then the “Cook” button to begin cooking.

TIMER:
Cooking can be programmed to end automatically at a given time. Once the Power/Temperature 
level has been adjusted, select the “timer” option by pressing the icon (12) on the lower left-
hand part of the screen. To begin cooking, press the centre circle on the main menu icon (13) 
or wait 5 seconds for it to start automatically. When the selected time has ended, the cooking 
will end and an alarm will sound. If you are cooking with the external sensor, it will remain 
connected with the hob but will no longer be associated with the cooking zone. In the selected 
cooking zone, the option “+ 10min” will be displayed. This option enables you to keep cooking 
for 10 additional minutes.

ALARM:
To set the acoustic alarm, press the alarm icon (6) on the side bar. Set the desired time. To start 
the timer, press the arrow on the left-hand part of the screen in the centre of the centre circle or 
wait 5 seconds. The remaining time is shown on the main screen. Once the timer has ended, an 
alarm sounds and the “+ 10min” option to delay the duration and the “Close” option to cancel 
the alarm are shown.

LOCK:
You can lock the screen by pressing the lock icon on the side menu (4) for safety or cleaning. 
Cooking in progress will not turn off during locking. The screen will remain Locked until you 
unlock it. Unlocking the screen can be done in several ways depending on the option selected 
on the settings menu (Press 2 seconds, pattern, or code). The screen will remain locked even 
in “Hibernation” mode and in “Total Turn Off” mode.

PAUSE: 
The pause function (5) temporarily stops the cooking processes in progress. To reactivate it, 
press the “play” symbol (16) that appears towards the centre of the screen. Timers will stop 
during the pause and resume after it. The countdown for the audible alarm does not stop during 
the pause and it may go off before the screen is reactivated.

CONNECTIVITY OF THE EXTRACTION HOOD:
This hob can be connected to an extraction hood as long as it is compatible and is indicated in 
the instruction manual. In order to establish the connection, the connectivity of the hob must 
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be activated in the hob’s settings menu. Once the hob is emitting a signal, activate the hood’s 
connectivity in the hood’s settings menu. A message will appear that must be validated after 
ensuring that the hood has been connected successfully. Next, the hood control icon (3) will 
appear on the bottom right-hand part of the hob’s screen.

Once the connection has been established, the hood can be controlled through the hob in 
Manual mode or in AUTO mode.

Manual Mode:
This enables you to adjust the power levels of the fan and the light. It also enables you to pause 
the fan’s operation or start a “timer” process.

AUTO mode:
The hob automatically controls the hood and calculates the power levels of the extractor fan 
based on the power levels of the different cooking zones. The light will continue working even 
in manual mode. If you adjust the hood values manually from the hob, the mode automatically 
changes to Manual.

To alternate between Manual and AUTO mode, press the (17) button on the bottom left-hand 
part of the control screen for the hood on the hob. If the values are adjusted manually on the 
hood or you turn it off while it is connected to the hob, the selected setting will stay the same 
for 5 minutes before reverting back to those set by the hob. If the hood had been turned off, it 
will turn on again after 5 minutes.

EXTERNAL SENSOR:
The external temperature sensor is a temperature measuring device that connects to the hob 
via Bluetooth and sends the temperature of the cooking liquid to the hob so that it can regulate 
the power in order to keep it stable.

First, ensure that the external sensor’s battery is charged and close to the induction hob. The 
sensor has a Mini-USB input with which you can connect the cable to charge the battery.
To connect the external sensor, press the “Settings” icon (7) on the side menu. In the 
“Connectivity” section, the “Bluetooth Devices” option must be activated and the “Temperature 
Sensor” option selected. Press the external sensor power button and the sensor’s LED will 
flash green until the hob and sensor are connected. Then, the LED will remain stable (green, 
amber, or red depending on the battery level). When the sensor is connected to the hob, the 
“external sensor” icon (18) will appear on the lower left-hand corner of the screen, along with 
the sensor’s battery level indicator. When in use, the sensor’s LED will be off as long as the 
battery power is 15% or higher. Press the sensor’s ON/OFF button to see the battery level based 
on the LED colour:

Red: 0% - 20%
Amber: 20% - 50%
Green: 50% - 100%
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To disconnect the sensor from the hob, press the ON/OFF button on the external sensor for at 
least 3 seconds.

External sensor accessories
- Tong for pans: Makes it possible to attach the temperature sensor to pans or low saucepans.
- USB-MicroUSB charging cable: For charging the external sensor’s battery. A universal mobile 
charger can also be used as long as it does not exceed 5V and 1000 mA. We recommend fully 
charging the battery before the first use.

BOOSTER FUNCTION:
This function makes it possible for the cooking zones to receive power above the nominal power 
(the number of zones using the booster simultaneously depends on the power supplied to the 
different zones, which must be lower than the worktop’s maximum power).
To activate the Booster function, select a cooking zone then press power level “B” or the “Booster” 
icon. If available power is not sufficient, the power boost will not be allowed. The Booster’s 
activation time is limited to 5 minutes. After the automatic deactivation of the Booster, the zone 
will continue to operate at power level “9”. If the cookware is removed, the deactivation time will 
continue being counted.

RESIDUAL HEAT:
After using a cooking zone, the corresponding circle is shown in red to indicate that there is 
residual heat. This warning disappears when the cooking zone becomes cool again.

AUTOMATIC SAFETY SWITCH-OFF
Each cooking zone will be switched off after a preset maximum time, depending on the power 
/ temperature level. Each operation in the cooking zone resets the countdown of this maximum 
time.

PAN DETECTION:
If, with the cooking zone in use, the system detects that there is not a pan or dish or that the 
one present is unsuitable, this is indicated by a symbol in the corresponding zone (19). The 
programmed cooking zone switches off automatically after 1 minute if no suitable pan or dish 
has been recognized.

SETTINGS MENU:
To access the settings menu press the “Settings” icon (7) on the side bar. Any changes to the 
settings are made by returning to the main settings menu.

Display:
To select the screen’s brightness, use the control bar.

Sound:
You can mute the sound (except the alarm), adjust the volume, or turn off the button click sounds.
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Connectivity:
This makes it possible to connect an external temperature sensor via Bluetooth. The 
“Smartphone/Tablet” option is reserved for technical support.

Date & Time:
The date and time options are displayed. The alarm options are also displayed.

Default Settings:
This option restores the initial factory settings.

Test Cookware:
This option makes it possible for you to check if a pan or dish is suitable for use on the 
induction hob. Follow the simple instructions that are given on the hob’s screen.

Security:
This makes it possible for you to select the screen unLocking mode. Press the screen for 
2 seconds or use a pattern or PIN code.

Language:
Select the display language.

Information:
Here you can find useful information about the device and how it works.

Energy Settings:
When Hibernation mode is activated, the screen shows the time after the “Activation 
Time”. If it is not activated, the screen turns off after the “Total Turn Off time”. You can 
adjust both the times and the format of the Hibernation screen.

Power Limit:
You can limit the power consumed by the hob based on the installation’s needs.

Hood Options:
It enables establishing the connection with the extraction hood as long as it is compatible 

with the hob. You can also disconnect the hood from the hob.
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 CARE AND MAINTENANCE

We recommend cleaning the hob regularly, ideally after each use. Avoid sponges that could 
leave scratches and abrasive agents. Also avoid aggressive cleaning products such as oven 
sprays or stain removers, as well as universal or bath cleaning products. 

When the hob is sufficiently cool, pour a few drops of a suitable cleaning product on the hob 
and wipe it with paper towel or a clean cloth. Then, wipe the hob with a damp cloth and dry it 
with a clean cloth.

Note: Use flat-bottomed cookware and always lift cookware when moving it on the 
hob to avoid scratches. (21) 

In the event of a fault, contact an official distributor or authorised dealer.

External sensor maintenance:
Clean the sensor measurement area using a suitable sponge and regular liquids for cleaning 
dishes and removing grease, limescale and other residues. Clean the metal end sensor with 
care.

Carefully clean the part of the sensor body where electronics and connections are housed 
with a damp cloth and keep liquids from entering inside.
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