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Operating and maintenance instructions for hobs
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THIS APPLIANCE IS CONCEIVED FOR 
DOMESTIC USE ONLY. THE 
MANUFACTURER SHALL NOT IN ANY 
WAY BE HELD RESPONSIBLE FOR 
WHATEVER INJURIES OR DAMAGES ARE 
CAUSED BY INCORRECT INSTALLATION 
OR BY UNSUITABLE, WRONG OR ABSURD 
USE. 
 
The manufacturer declares that this product 
meets all the essential requirements for low 
voltage electrical material set out in European 
directive 2006/95/EEC of 12 December 2006 
and for electromagnetic compatibility as required 
by European directive 2004/108/EEC of 15 
December 2004. 
  
User’s Instructions 
 
Installation 
 
All operations relative to installation (electric 
connection) should be carried out by skilled 
personnel in conformity with the rules in force. 
As for the specific instructions see part 
pertaining to installer. 
  
Use 
 
Control knobs (fig 1) 
 
1. Control knob 
2. Mains indicator light 
3. Residual heat indicator 
4. Cooking zone identification 
5. Cooking zone 
 
Cooking zones are controlled by knobs 
connected to an energy regulator numbers 1 to 6 
are used to indicate cooking settings, turning 
clockwise where 1 is the minimum setting and 6 
the maximum setting. number 0 signifies the off 
position. 

The zone controlled by each knob is identified 
by the adjacent cooking zone identification. 
 

Mains indicator light 
 The mains indicator light is switched on when 
one or more of the heating elements are 
operating. 
 Residual heat indicator (hot hob indicator)  
Each heating element has a corresponding 
residual heat indicator light. this switches on 
automatically once the corresponding cooking 
zone has reached a temperature of 50°c and 
above. once a cooking zone has been turned off, 
the corresponding light will stay on for a period 
of time necessary for the zone to cool down to 
50°c 
 
 
 
Precautions (Fig. 2) 
- When one makes use of heating elements, we 
advise receptacles with flat bottom having same 
diameter or lightly higher than that of the hot 
area. 
- Avoid overflows of liquid, therefore when 
boiling has happened, or in any case when liquid 
is heated, reduce the heat supply. 
- Don’t leave the heating elements on without 
receptacles on the top or with void pots and pans. 

Maintenance (Fig. 3) 
By means of a scraper immediately remove any 
aluminum foil bits, food spills, grease splashes, 
sugar marks and other high sugar content food 
from the surface in order to avoid damaging the 
hob. 
Subsequently clean the surface with some towel 
and appropriate product, rinse with water and dry 
by means of a clean cloth. Under no 
circumstance should sponges or abrasive cloths 
be used; also avoid using aggressive chemical 
detergents such as oven sprays and spot 
removers. 

- If the surface of the hob is damaged, immediately 
disconnect the appliance from the mains to prevent 
the possibility of electric shock.

- This appliance hood is not designed to be used by
people (including children) with reduced physical,
sensorial or mental capacity, or who lack experien-
ce or knowledge about it, unless they have had 
supervision or instructions on how to use the 
appliance by someone who is responsible for their 
safety.



 

 
Installer’s Instructions 
 
Installation  
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. 
 
Positioning 
The appliance can be fitted into a working area 
as illustrated on the figure 4. Apply the seal 
supplied over the whole perimeter of the 
working area. 

 
Electrical connection  
Prior to carrying out the electrical connection, 
please ensure that:  

- the plant charac- teristics are such as to 
follow what is indicated on the matrix 
plate placed at the bottom of the working 
area; 
- that the plant is fitted with an efficient 
earth connection, following the standards 
and law provisions in force. The earth 
connection is compulsory in terms of the 
law. 

Should there be no cable and/or plug on the 
equipment, use suitable absorption material for 
the working temperature as well, as indicated on 
the matrix plate. Under no circumstance must the 
cable reach a temperature above 50°C of the 
ambient  temperature. 

 

The manufacturers decline any responsibility in 
the event of non-compliance with what is 
described above and the accident prevention 
norms not being respected and followed. 
 
To avoid all risk, if the power cable becomes 
damaged, it must only be replaced by the 
manufacturer, by an authorised service centre, 
or by a qualified electrician. 
 

(Fig. 5) 
*considering complementary factor 

 

If once the appliance is installed there is access 
to the lower part, a protection panel (wooden or 
something similar) ought to be placed at the 
distance indicated in the figure.

Insert in the fixed wiring a mean for disconnec-
tion from the supply mains having a contact sepa-
ration 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.

This appliance is not intended to be used via an 
external timer or a remote control system.



 

 
 
EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI 
HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A 
SZABÁLYTALAN BESZERELÉSB L 
ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZER  
VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL 
ERED  ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY 
ANYAGI KÁROKÉRT A TERVEZ  
SEMMILYEN FELEL SSÉGET NEM 
VÁLLAL.   
 
A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 
2006. december 12-ei,  2006/95/CEE sz. irányelv 
alacsony feszültség  készülékekre vonatkozó 
alapvet  követelményeinek, valamint a 2004. 
december 15-ei 2004/108/CEE sz. irányelvben 
meghatározott elektromágneses kompatibilitásra 
vonatkozó követelményeknek. 
 
 
Útmutatások a felhasználó 
számára 
 
Beszerelés 
A beszereléssel (elektromos kapcsolás) 
kapcsolatos valamennyi m veletet szakképzett 
szakember kell, hogy végezze a érvényes 
el írásoknak megfelel en. 
A specifikus útmutatásokra vonatkozóan lásd a 
szerel nek szóló részt. 
 
Használat 
 
Kezel gombok (1. ábra) 
 
1. Kezel gomb 
2. Feszültségjelz  lámpa 
3. Maradékh -kijelz  
4. A f z zóna azonosítása 
5. F z zóna 
 
A f z zónák egy olyan energiaszabályozóhoz 
csatlakoztatott kezel gombokkal kezelhet k, 
amely az óramutató járásával megegyez  irányba 
forgatható. A 1-t l 6-ig terjed  számok a 
f z programot jelzik, az 1-es a minimális 
program, a 6-os a maximális. A 0 a kikapcsolt 
helyzetet mutatja. 
Az egyes kezel gombokhoz tartozó f z zónák 
helyét az azonosító lemez mutatja. 
 

Feszültségjelz  lámpa 
A feszültségjelz  lámpa akkor ég, ha egy vagy 
több f z felület m ködik.  

Maradékh -kijelz  
Az egyes f z felületekhez tartozik egy 
maradékh -kijelz , amely automatikus 
kigyullad, ha a megfelel  f z zóna h mérséklete 
eléri vagy meghaladja az 50 °C-ot. Amikor egy 
f z zónát kikapcsolunk, a megfelel  lámpa 
egészen addig ég, amíg a felület le nem h l és 
h mérséklete 50 °C alá nem kerül.  

Óvintézkedések (2. ábra)  

- A f z felületeken lapos fenek , és a 
szitanyomással megadott átmér vel azonos vagy 
annál egy kicsit nagyobb átmér j  edények 
használata javasolt. 
- Igyekezzen megakadályozni, hogy az étel 
kifusson! Ehhez a teljes forrás elérésekor illetve 
amint a folyadék kell en meleg, csökkentse a 
teljesítményt! 
- Ne hagyja bekapcsolva a f z felületeket edény 
nélkül vagy üres edénnyel!  

 Karbantartás (3. ábra) 
 Az esetleges alufólia-darabokat, kifutott vagy 
lecseppent ételt, kifröccsent zsiradékot, cukrot 
vagy magas cukortartalmú ételeket azonnal el 
kell távolítani a megfelel  kaparóval a 
f z zónáról, hogy annak esetleges sérülését 
elkerüljük. Ezt követ en megfelel  tisztítószerrel 
és konyhai törl papírral kell megtisztítani, majd 
vízzel lemosni és tiszta kend vel szárazra 
törölni. Semmiképpen ne használjon dörzsöl  
szivacsokat, és kerülje az agresszív vegyszerek 
illetve folttisztítók használatát. 
 

- Ha a főzőlap felülete elreped, azonnal húzza ki
a készüléket a hálózatból az áramütés kockázatá-
nak elkerülése érdekében.

- A készüléket ne használják olyan személyek
(gyermekeket is beleértve) akiknek a fizikai,
szenzoriális illetve mentális képessége csökkent,
vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal
illetve ismeretekkel, ha csak nem felügyelet mellett 
teszik azt, vagy a készülék használatára vonatko-
zóan felelősségteljes személytől megfelelő útbai-
gazítást kaptak!



 

 
Útmutatások a szerel  számára 
 
Beszerelés 
A jelen szerelési utasítás a szel nek szól, és 
útmutatást nyújt a érvényes rendelkezéseknek és 
szabványoknak megfelel  beszereléshez, 
beállításhoz és karbantartáshoz. A 
beavatkozásokhoz mindig ki kell húzni a 
hálózatból a készüléket. 
 
Elhelyezés 
A készülék egy az ábrán látható munkalapba 
való beépítésre készült. A terület teljes kerületén 
használja az erre szolgáló szigetel t szalagot. 

 

Elektromos csatlakoztatás  
 
Miel tt elvégezné az elektromos csatlakoztatást, 
ellen rizze hogy: 

- a hálózati kialakítás jellemz i 
megfeleljenek a f z lap alján elhelyezett 
lapon feltüntetett jellemz knek; 

- hogy a hálózati kialakításnak legyen egy 
hatékony és a érvényes szabványoknak és 
el írásoknak megfelel  földelése. A 
földelést törvény írja el . 

Amennyiben a készüléknek nincs meg a kábele 
és/vagy csatlakozója, használjon a jellemz ket 
tartalmazó lapon megadott feszültségnek és az 
üzemi h mérsékletnek megfelel   jellemz ket 
feltüntet  csatlakozókat. A kábel egyik pontján 
sem érheti el a környezeti h mérsékletet 50°C-
kal meghaladó h mérsékletet. 

A fentiek valamint a bevett biztonsági el írások 
figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót 
semmilyen felel sség nem terheli. 
 
A kockázatok elkerülése érdekében, ha a 
hálózati kábel megsérül, cseréltesse ki a 
gyártóval, felhatalmazott m szaki szervizzel 
vagy kompetens és szakképzett szerel vel. 
 

(5. ábra) 
*Figyelembe véve az egyidej ségi tényez t 

 

 

Amennyiben a készülék beszerelése esetén a 
készülék alsó részéhez hozzá lehet férni, attól az 
ábrán feltüntetett távolságra védőpanelt (fa vagy 
hasonló anyagból) kell felszerelni.

A kötött huzalozásba iktasson be egy olyan 
megszakítót, mely III. kategóriás túlfeszültség 
esetén a huzalozási szabályok betartása mellett 
minden póluson tökéletesen bontani képes az 
áramellátást. A dugasz illetve az összpólusú
megszakító könnyen elérhető kel, hogy legyen a
készülés végleges elhelyezése után is.

A készülék nem használható külső időzítővel 
vagy távvezérlő rendszerrel



 

 
 

Fig.1 - Abb.1 - Afb. 1 - Рис. 1 - Rys. 1 - Kuva 1. - 图1 - 1. ábra - Εικ. 1. 
 
 



 

 

Fig.2 - Abb.2 - Afb. 2 - . 2 - Rys. 2 - Kuva 2. - 2 - 2. ábra - . 2. 
 

 
Fig.3 - Abb.3 - Afb. 3 - . 3 - Rys. 3 - Kuva 3. - 3 - 3. ábra - . 3. 

 



 

 
Fig.4 - Abb.4 - Afb. 4 - . 4 - Rys. 4 - Kuva 4. - 4 - 4. ábra - . 4. 
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Fig.5 - Abb.5 - Afb. 5 - . 5 - Rys. 5 - Kuva 5. - 5 - 5. ábra - . 5. 
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