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TiszTelT vásárlónk!
A beépített kerámiaüveg főzőlap kizárólag háztar-
tási célra használható. A csomagolóanyagok kör-
nyezetbarát anyagból készültek, újrahasznosí-
tásra alkalmasak, de akár leselejtezhetők, megsem-
misíthetők a környezet károsítása nélkül. Ezen jel-
lemzők tudatosítása érdekében feltüntetésre ke-
rültek a megfelelő szimbólumok.
Amennyiben a készülék elavulttá, fölöslegessé vá-
lik, és többé már nem kívánjuk használni, ügyel-
jünk, hogy a készülék selejtezése során ne károsít-
suk a környezetet. Használt elektromos, elektroni-
kus készülékek átvételére jogosult telepen adjuk le 
a készüléket.

használaTi úTmuTaTó
A használati utasítások a felhasználónak szólnak, 
és a készülék egyedi jellemzőit, kezelésének mód-
ját ismertetik. Ezen útmutató ugyanazon termék-
család több modelljét is átfogja, ezért előfordulhat, 
hogy olyan utasítást is találunk, amely nem a mi ké-
szülékünkre vonatkozik.

TelepíTési úTmuTaTó
A készüléket az Elektromos csatlakoztatás c. sza-
kaszban foglaltaknak, valamint az érvényes előírá-
soknak, szabványoknak megfelelően kell a hálóza-
ti áramkörhöz csatlakoztatni. A csatlakoztatást ki-
zárólag képzett szakember végezheti el.

Tűzvédelem
A készüléket egyik oldalról egy olyan felső szekrény 
mellé is helyezhetjük, amelynek magassága meg-
haladja a készülék magasságát, azonban a túlsó  ol-
dalon kizárólag a készülék magasságát meg nem 
haladó szekrény megengedett.
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főzőlap
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fonTos figyelmezTeTések 
a főzőlappal  
kapcsolaTosan

•  A készüléket kizárólag képzett szakember épít-
heti be, és csatlakoztathatja a hálózati áramkör-
höz.

•   A főzőlap felületének egyes részei (a főzési zónák 
környéke) a használat során felforrósodik. ügyel-
jünk, hogy gyermekek ne tartózkodjanak a ké-
szülék közelében, és figyelmeztessük őket, hogy 
égési sérülést szenvedhetnek.

•  A forró olaj könnyen meggyullad, ezért az ezzel 
történő sütés folyamatos felügyeletet, jelenlétet 
követel.

•  A főzési zónát bekapcsolt állapotban ne hagyjuk 
szabadon, edény nélkül.

•  Fűtésre soha ne használjuk a készüléket.
•  A kerámiaüveg főzőlapot ne használjuk munka-

lapként. éles tárgyak megsérthetik a főzőlap fe-
lületét.

•  ne helyezzünk fém tárgyat az indukciós főzé-
si zónára, pl. kést, villát, kanalat, edény fedelet és 
hasonló tárgyat, mivel ezek felforrósodhatnak.

•  Az ételeket soha ne készítsük el alumínium vagy 
műanyag főzőedényben. A főzőlap felületére 
soha ne helyezzünk alumínium fóliát, vagy mű-
anyag tárgyat.

•  A készülék alatt soha ne tároljunk gyúlékony, 
vagy hőmérsékletre érzékeny tárgyat, pl. tisztító-
szert, spray-t stb.

•  Amennyiben a főzőlaphoz közel másik elektro-
mos berendezést is csatlakoztatunk az elektro-
mos hálózathoz, ügyeljünk, hogy annak tápká-
bele ne érjen a forró zónákhoz.

•  Törött, repedt kerámiaüveggel soha ne hasz-
náljuk a készüléket. Amennyiben bármilyen re-
pedést észlelünk a felületen, azonnal áramta-
lanítsuk a készüléket.

•  működési zavar esetén áramtalanítsuk a készü-
léket, húzzuk ki az elektromos hálózatból, majd 
hívjuk a szervizt.

•  ne használjunk nagynyomású gőztisztító beren-
dezést a készülék tisztításához.

•   A készülék gyártása a vonatkozó biztonsági szab-
ványoknak megfelelően történt.

•  A készüléket nem használhatják korlátozott fizi-
kai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel bíró 
személyek (és gyermekek), valamint olyan sze-
mélyek,  akik nem rendelkeznek a kellő tapasz-
talattal, tudással, kivéve egy, az ő biztonságukért 
felelős személy felügyelete mellett, aki tevékeny-
ségüket nyomon követi, és a megfelelő utasítá-
sokkal ellátja őket.

•  A gyermekek kizárólag felügyelet mellett tartóz-
kodhatnak a készülék közelében, biztosítandó, 
hogy ne játszanak a készülékkel.

•  A főzőlap külső időzítőről vagy egyéb távvezérlő 
berendezésről nem aktiválható.

•  A kerámiaüveg felületre ne ejtsünk tárgyat, 
edényt. még könnyű tárgyak is (pl. egy sószóró) 
is megrepesztheti vagy károsíthatja a kerámia la-
pot.

•  Amennyiben a készülék pirolízises rendszerrel 
rendelkező sütő fölé kerül beépítésre, a készülé-
ket ne használjuk akkor, amikor a pirolízises folya-
mat zajlik, mivel ez beindíthatja a főzőlap túlme-
legedés-védelmi funkcióját.

•  Hosszabbító kábellel vagy elosztón keresztül ne 
csatlakoztassuk a hálózati áramhoz a készüléket, 
mivel ez nem biztosítja a szükséges védelmet (pl. 
az elosztó túlmelegedhet).

•  A főzőlap használatát követően a kezelőpanellel 
állítsuk azt le. ne bízzuk magunkat az érzékelőre. 

•  állandó csatlakozó aljzathoz csatlakoztassuk a 
készüléket.
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elszívóval kapcsolaTos 
fonTos figyelmezTeTések

•  Az elszívó mind külső kivezetéses kialakítás-
sal, mind szűrős, belső keringtetése kialakítással 
használható.

•   Az elszívó háztartási jellegű használatra szolgál. 
A készüléket kizárólag felnőtt személyek hasz-
nálhatják. ügyeljünk, hogy gyermekek ne férje-
nek hozzá a készülékhez, azzal ne játszanak, vala-
mint ne használják a kezelőpanelt.

•  A készülék átvételekor nézzük át a csomagolást, 
annak általános állapotát.

   Az átvételt igazoló szállítólevélen fel kell tüntetni 
az esetleges észrevételeket, amelyről egy máso-
latot is kapnunk kell.

   A készülék normál, háztartási jellegű használat-
ra szolgál, nem alkalmas kereskedelmi vagy ipa-
ri jellegű használatra, vagy a rendeltetésszerűtől 
eltérő használatra.

•  A nem megfelelő telepítésből, használatból ere-
dő károkra a gyártói garancia nem vonatkozik.

•  ne változtassuk meg, ne is próbáljuk megvál-
toztatni a készülék műszaki jellemzőit. Ez rendkí-
vül veszélyes. javítást kizárólag képzett szakem-
ber hajthat végre.

   karbantartási vagy tisztítási művelet előtt mindig 
áramtalanítsuk a készüléket, húzzuk ki a hálózati 
áramkörből.

•  Amennyiben az elszívó helyiségében más, nem 
elektromos árammal működő berendezést is 
használunk egyidejűleg, jól szellőztessük ki a he-
lyiséget, így az elszívó nem szívhat be robbané-
kony füstöt, égésterméket.

•  Az elszívó alatt nyílt lánggal ne főzzünk (ne 
flambírozzunk), illetve gáztűzhely esetén ne 
hagyjuk úgy edény felhelyezése nélkül égni a 
lángot (az elszívó által beszívott lángok kárt te-
hetnek a készülékben).

•  Az elszívó alatt kizárólag folyamatos felügyelet 
mellett süthetünk, mivel a forró olaj, zsír könnyen 
meggyulladhat.

   A zsírszűrők tisztítására, visszahelyezésére vo-
natkozó utasításokat szigorúan tartsuk be. A fel-
gyülemlett zsír tűzveszélyes.

•  A készülék nem használható fa- vagy széntü-
zeléses tűzhely felett, illetve olyan tűzhely felett, 
melynek teljesítménye kárt tehet az elszívóban.

   gőztisztítóval vagy nagynyomású eszközzel soha 
ne tisztítsuk az elszívót (lásd az elektromos biz-
tonsági előírásokat).

• zsírszűrők nélkül soha ne használjuk a főzőlapot.
•  Az elszívó (lezárt) és afeletti felület közötti távol-

ság legalább 400 mm.
•  Amikor az elszívót használjuk,  a kihúzható egy-

ség útjába soha ne tegyük a kezünket.
A gyártó miután folyamatosan törekszik termé-
keinek fejlesztésére, így fenntartja a jogot, hogy a 
fejlesztések okán a termékek műszaki, funkcionális 
vagy esztétikai jellemzői módosításra kerüljenek.
Az elszívó által elszívott levegő nem kerülhet be 
olyan füstcsatornába, amely más, nem elektromos 
árammal üzemelő berendezésből (pl. központi fű-
tési rendszer) származó füst, égéstermék elveze-
tésére szolgál. Az elszívott levegő elvezetésére vo-
natkozóan kövessük az illetékes hatóság utasítá-
sait.
külső motoros változat esetén a normál műkö-
déshez egy ugyanazon gyártótól származó el-
szívó egység (külső motor) használata is szüksé-
ges.
őrizzük meg az útmutatót későbbi használat-
ra. Amennyiben a készülék eladásra vagy átadás-
ra kerülne, ügyeljünk, hogy az útmutatót is adjuk 
át a készülékkel együtt. A gyártó háláját fejezi ki, 
hogy a készülék telepítése és használata előtt át-
tanulmányozzuk ezen javaslatokat is, melyek saját 
és a környezetünkben tartózkodók személyes biz-
tonsága érdekében születtek.

Az itt látható, a terméken vagy a 
csomagoláson megjelenő szimbó-
lum azt jelzi, hogy a készülék ház-
tartási vegyes hulladékként nem 
kezelhető, ehelyett elektromos és 
elektronikus berendezések átvéte-

lére jogosult gyűjtőhelyen kell azt leadnunk. A ter-
mék megfelelő selejtezésével meggátoljuk környe-
zetünk és az emberi egészség károsodását, mely a 
termék nem megfelelő selejtezésével következne 
be. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan 
részletes információkhoz juthatunk a helyi polgár-
mester hivatalban, a háztartási szemét elszállítását 
végző vállalatnál, vagy az üzletben, ahol a termé-
ket vásároltuk. A készülék az elektromos és elektro-
nikus berendezések selejtezéséről szóló 2002/96/
Ec direktívának megfelelően került megjelölésre. 
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Beépített motorral Külső motorral

ki
ki

ventilátor
Felső nyílás: 860 x 610 mm
Négyzetes nyílás: 860 x 610 mm
Felső nyílás: 860 x 490 mm
Négyzetes nyílás: 860 x 490 mm

Fém tartószerkezet telepítése

Felső nyílás: 860 x 610 mm
Négyzetes nyílás: 860 x 610 mm
Felső nyílás: 860 x 490 mm
Négyzetes nyílás: 860 x 490 mm

Ø200 mm kiegészítő nyílás 

műszaki rajzok
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FőzőlAp nyíláSánAk kiVágáSA Fém TArTóSzErkEzET bEHElyEzéSE

FőzőlAp bEüzEmEléSEElSzíVó TElEpíTéSE

TelepíTési műveleTsor
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beépíTeTT elszívóval  
elláToTT főzőlap  
TelepíTése

vigyázaT!
•  A telepítést, valamint a készülék hálózati áram-

körhöz való csatlakoztatását kizárólag képzett 
szakember végezheti el.

•  A konyhai elem, amelybe a készüléket telepíte-
ni kívánjuk, 100°c-os hőmérsékletnek is ellenálló 
anyagból kell készüljön.

•   Telepítést követően a termék hozzáférhető kell 
maradjon valamely beavatkozást igénylő műsza-
ki esemény esetére.

•  Az összes, a termék felett elhelyezkedő elemet 
olyan magasságban helyezzük el, hogy az ne za-
varja a munkafolyamatokat.

•  A munkalap elülső takaró szegélyének vastagsá-
ga nagyobb lehet mint magának a munkalapnak 
a vastagsága, mivel az elem elején egy legalább 
5 mm vastagságú nyílásra szükség van a megfe-
lelő szellőzéshez, és ezáltal a készülék túlmelege-
désének megelőzéséhez (lásd a jobb oldalon az 
alsó rajzon).

•  mielőtt kivágnánk a lyukat, ellenőrizzük le a szek-
rényelemen belül, hogy hova esik a készülék, ne-
hogy a szekrény valamely tartozéka, szerkezeti 
eleme vagy más tárgy útban legyen, és meg-
akadályozza a megfelelő elhelyezést. Ellenőriz-
zük le, hogy az elszívó és a főzőlap befoglaló mé-
retei összeegyeztethetők-e a szekrényelem mé-
reteivel, vagyis a telepítés megvalósítható le-
gyen.

•  a főzőlap 25 és 40 mm közötti vastagságú 
munkalapokba építhető be.

beépíTeTT főzőlap munkalapi 
nyílásának méreTei

külső motor
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•  A főzőlap alsó felületénél vízszintes, illetve az el-
szívó esetén oldalirányban legalább 20 mm sza-
bad helyet kell biztosítani az elhelyezés során a 
készülék hűtéséhez szükséges levegő szabad 
áramlásának biztosítása érdekében (lásd a fenti 
ábrán).

•  A szekrényelem aljánál és hátuljánál legalább 50 
mm szabad helyet kell biztosítani a levegő sza-
bad áramlása, és ezáltal a készülék túlmelege-
désének megelőzése érdekében.

•   Ellenőrizzük le, hogy a szekrényelem aljánál a le-
vegő szabadon áramoljon a készülék megfelelő 
hűtését biztosítandó.

•  A főzőlap alá kizárólag ventilátoros hűtésű sütő 
helyezhető be. A sütő telepítése előtt szereljük le 
azon szekrényelem hátsó falát, amelybe a sütőt 
beszerelni kívánjuk.

   Az alsó szekrényelem elejénél és felette legalább 
5 mm nyílást kell biztosítani a készülék hűtéséhez 
szükséges levegő szabad áramlása érdekében.

mielőtt telepítenénk a készüléket, ellenőrizzük, 
hogy az összes elem, alkatrész sérülésmentes le-
gyen. Amennyiben sérült elemet találunk, hagyjuk 
abba a telepítést, és forduljunk a viszonteladóhoz.
mielőtt telepítjük az elszívót, távolítsuk el az 1. áb-
rán látható biztonsági távtartókat.

Ezenfelül gondosan tanulmányozzuk át az alábbi 
utasításokat:
•  5 méternél hosszabb légcsatorna rendszert ne 

használjunk az elszívott levegő kivezetéséhez.
•  A légcsatornán belüli ívek, könyökök számát 

csökkentsük a lehető legkevesebbre, mivel min-
den egyes ilyen idom 1 folyóméterrel csökken-
ti az elszívási teljesítményt (pl. két 90°-os könyök 
használata esetén a légcsatorna hossza nem le-
het több 3 méternél).

•  kerüljük az éles irányváltoztatásokat.
•  A teljes hossz mentén 150 és 200 mm közötti át-

mérőjű légcsatornát alkalmazzunk.
•  A vonatkozó szabványoknak megfelelő anyagból 

előállított légcsatornát alkalmazzunk. A beszállí-
tó vállalat nem fog felelősséget vállalni a légszál-
lítási teljesítménnyel, vagy zajszinttel kapcsolatos 
problémákért – és a garancia is érvényét veszti –, 
ha a telepítést nem a fenti utasítások szerint haj-
tottuk végre.

1.  illesszük az elszívó tartókonzolját a kivágott nyí-
lás hátsó pereméhez (lásd a 2. ábrát).

2.  A konzolt helyezzük a munkalap felső felületétől 
2-3 mm-el lejjebb (lásd a 3. ábrát).

3.  Fa munkalap esetén a tartozékként járó csava-
rokkal rögzítsük a konzolt a munkalaphoz. Fától 
eltérő anyagú munkalap esetén alkalmazzuk a 
megfelelő csavartípust.

4.  A munkalap vastagságától függően a konzolon 
kialakított alsó és felső furatok közül használjuk  
a megfelelőt.

5.  A konzol alsó részéhez rögzítsük a munkalap 
megerősítésére szolgáló teleszkópos tartószer-
kezeteket (lásd a 4. ábrát).

6.  A megerősítésre szolgáló tartószerkezetek fel-
szerelését követően húzzuk ki annyira a telesz-
kópos elemet, hogy annak alja elérje a szekrény-
elem alsó lapját (5. ábra). A szerkezetet a tarto-
zékként jár csavarokkal rögzítsük a szekrény-
elem alsó lapjához.

7.  Ellenőrizzük, hogy a munkalap tökéletesen víz-
szintben legyen, majd a négy darab önmetsző 
csavarral akadályozzuk meg a teleszkópos ele-
mek mozgását (lásd a 6. ábrát).

8.  csúsztassuk az elszívót a tartószerkezetekbe 
(lásd a 7. ábrát). Az elszívón található rögzítő sze-
relvény tökéletesen egy helyre kell essen a szek-
rényelembe szerelt tartószerkezettel (8. ábra).

beépített motor
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9.  A főzőlapot helyezzük be úgy, hogy a készülék 
hátulján lévő nyílás egybeessen az elszívóval 
(lásd a 9. ábrát).

TömíTés felviTele
mielőtt behelyezzük a főzőlapot a munkalapba, a 
főzőlap peremének alsó felületére vigyük fel a tar-
tozékként járó poliuretánhab öntapadós tömítést.

  vigyázaT! 
Ne helyezzük be a főzőlapot a tömítés nélkül!

A tömítést az alábbi módon kell felragasztanunk a 
készülékre:

•  Távolítsuk el a védőfóliát a tömítésről.
•  Ezután az üveg alsó felületére, úgy 2-3 mm-re az 

élétől, ragasszuk fel a tömítést.
•  A tömítést az üveg pereme mentén végig, annak 

teljes hosszában vigyük fel, és ügyeljünk, hogy a 
sarkoknál a tömítések ne lapoják át egymást.

•  A tömítések felhelyezését követően ügyeljünk, 
hogy az üveg ne érjen éles tárgyhoz.
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TelepíTés végrehajTása
•  A munkalapot hozzuk tökéletesen vízszintbe.
•  Helyezzük a tartozékként járó rugókat azok kije-

lölt helyeire.

•  A főzőlapot helyezzük be a munkalapba, az elő-
zőleg kivágott nyílásba.

•   A szélek mentén erőteljesen nyomjuk rá a főzőla-
pot a munkalapra.

Amennyiben az elszívó nem illeszkedik tökélete-
sen a főzőlaphoz, a készülék bal és jobb oldalánál 
állítócsavarokkal igazítsuk be az elszívót. A csavart 
betekerve megemeljük az elszívót, kitekerve lej-
jebb engedjük azt (10A. ábra).

A telepítést megelőzően a 10B. ábrán látható csa-
vart csavarozzuk ki amennyire csak lehetséges, an-
nak érdekében, hogy az elszívó a lehető legköze-
lebb kerüljön a szekrényelem hátsó részéhez.
Amennyiben a telepítést követően az elszívó nem 
illeszkedik pontosan a főzőlapon lévő nyíláshoz, az 
állítócsavarokat az elszívó mindkét oldalán (10B. 
ábra) befelé csavarva az elszívót előrefelé toljuk el, 
míg kicsavarva hátrafelé toljuk el.

1.  Ellenőrizzük, hogy a szekrényelemen belül az el-
szívó tökéletesen függőlegesen álljon. A tarto-
zékként járó rögzítőelemekkel rögzítsük az elszí-
vót (11. ábra).

2.  rögzítsük az elszívót a 12. ábrán látható két csa-
varral.

3.  csatlakoztassuk az elszívó elektromos kábeleit a 
13. ábrán látható módon, majd csatlakoztassuk 
a készüléket a típustáblán feltüntetett adatok-
nak megfelelő hálózati áramkörhöz.

4.  A telepítés végeztével, majd a hálózati áramkör-
höz történő csatlakoztatás kivitelezését követő-
en ellenőrizzük, hogy az elektronikai elemeket 
tartalmazó fém dobozon ég-e a piros jelzőlám-
pa, majd teszteljük az elszívó kocsi mozgatását 

a  gombok lenyomásával.
5.  Amikor az elszívó kocsi teljesen nyitott állásba 

kerül, vegyük le az ajtózárakat (14. ábra). Ezután 
nyissuk le az ajtót (15. ábra), majd illesszük be a 
zsírszűrőket (16. ábra).

6.  A motor az elszívó elejéhez és hátuljához is fel-
szerelhető. A levegő kivezető nyílás felfelé vagy 
lefelé nézhet.

7.  Szereljük össze a levegő kivezetésére szolgáló 
légcsatornát.

8.  külső motoros változat esetén az öt opció közül 
válasszuk ki a leginkább megfelelő levegő kive-
zetést (lásd a MűszAki rAjzok c. fejezetben), 
majd helyezzük fel a tartozékként járó csatlako-
zóidomot.

9.  Egyes esetleges technikai beavatkozás esetére 
helyezzük úgy az elektronikai alkatrészeket tar-
talmazó fém dobozt, hogy ahhoz könnyen hoz-
záférjünk.
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csaTlakozTaTás  
a hálózaTi  
áramkörhöz

•  A csatlakoztatást kizárólag képzett szakember 
végezheti el. A földelést a vonatkozó előírások-
nak megfelelően kell elvégezni.

•  A csatlakozódoboz fedelét levéve hozzáférünk a 
csatlakozó kapcsokhoz.

•  A csatlakoztatás megkezdése előtt ellenőrizzük, 
hogy az otthoni hálózati áram paraméterei meg-
felelnek-e a típustáblán feltüntetett, tápfeszült-
ségre vonatkozó paramétereknek.

•  A típustábla a készülék alján található.
•  A főzőlap 220-240 V feszültségtartományban 

működik. 
•  Fix csatlakoztatáshoz a hálózati áramkör és a ké-

szülék közé iktassunk be egy omnipólusú meg-
szakítót, amely az összes pólushoz érintkezé-
si hézaggal bír, ezáltal iii. kategóriába eső túlfe-
szültség esetén teljes körűen bontja a kapcsola-
tot.

•  Ezen készülékeket felszerelhetjük olyan felső 
szekrény mellé, amelynek magassága meghalad-
ja a készülék magasságát. Azonban a túlsó olda-
lon kizárólag a készülékkel egy magasságú kony-
hai szekrény megengedett.

•  A telepítés végeztével a vezetékeket, szigetelt ká-
beleket úgy kell elvezetni, hogy elkerüljük a vé-
letlen érintés lehetőségét.

érzékelők beállíTása  
a környezeTi felTéTelekhez
A hálózati áramkörhöz való csatlakoztatás alkal-
mával minden esetben a készülék érzékelői a 
megfelelő működés érdekében automatikusan 
igazodnak a környezeti viszonyokhoz. Az összes 
kijelző felvillan, és pár másodpercig teljes erősség-
gel ég. 
A beállítási folyamat során az érzékelőket ne takar-
ja el semmilyen tárgy, ellenkező esetben a beállí-
tási folyamat megszakad, és szünetel egészen ad-
dig, amíg az adott tárgy eltávolításra nem kerül az 
érzékelő felületéről.
Ezen időszak alatt a főzőlap nem használható.

  vigyázaT! 
Mielőtt bármilyen javítási műveletet megkísér-
lünk végrehajtani a készüléken, csatlakoztassuk 
le azt a hálózati áramkörről. A készüléket a len-
ti ábrának megfelelően csatlakoztassuk a háló-
zati átramkörhöz. A földelővezetéket (PE)  a föl-
delési szimbólummal ellátott kapocshoz csatla-
koztassuk.
A csatlakozókábelt a mentesítő biztonsági be-
rendezésen keresztül vezessük el, kizárva a vé-
letlen kirántás lehetőségét.

  beköTési rajz
A telepítést követően úgy 3 perc hosszan kapcsol-
juk be az összes főzési zónát a megfelelő működés 
ellenőrzése érdekében.
A csatlakoztatás az alábbi típusú csatlako-
zókábelekkel történhet:
•  H05rr-F;
•  H05rn-F;
• H07rn-F.

FEkETE       BArNA                          kÉk       zÖLD/sÁrGA

FEkETE       BArNA                          kÉk       zÖLD/sÁrGA
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széles. (mm)
Névleges  
feszültség
kapcsoló  
típusa

Bal első

Bal hátsó

jobb első

jobb hátsó

Össztel-
jesítmény (W)

középső első

Hátsó középső

Főzési zónák (Ø, mm/kW) 

elektronikus érzékelők

műszaki adaTok

p = Extra teljesítmény beállítás

főzési zónák működési elve
•  A kerámiaüveg főzőlap három vagy négy főzési 

zónával rendelkezik. A főzőlap felülete tökéle-
tesen sík és sima, szélek nélkül, így a kosz sem 
tud felrakódni.

•  A főzőlap a gyakorlatban rendkívül hatékonyan 
működő, indukciós főzési zónákkal rendelkezik. A 
hő közvetlenül a főzőedény aljánál képződik, en-
nek okán a felhasznált energia jóval kevesebb a 
hagyományos, sugárzásos elven működő tűzhe-
lyekhez képest.

•  A kerámiaüveg közvetlenül nem kerül melegí-
tésre, kizárólag az edényről visszaérkező hő me-
legíti. Ez a hőmennyiség a főzési zóna lekapcso-
lásakor „maradékhőként” jelentkezik. Az indukci-
ós főzési zóna a kerámiaüveg felület alatt találha-
tó indukciós tekerccsel állítja elő az energiát. A 
terkecs stabilizálja a mágneses mezőt.

  jegyezzük meg! 
Amennyiben cukor vagy erősen cukrozott étel-
féleség kerül a főzési zónára, azonnal töröljük le 
a főzési zónát, és kaparóval távolítsuk el a mara-
dék cukrot úgy is, hogy a zóna közben forró. Ezt 
elmulasztva a főzési zóna tartósan károsodhat. 
Általánosságban azonban ne tisztítsuk a főzési 
zónát úgy, hogy az még forró, mivel ezzel kárt 
tehetünk az üvegben.

indukciós főzési zónához 
alkalmas főzőedények

•  Az indukciós főzőlapok csak megfelelő főző-
edény alkalmazása esetén működnek tökélete-
sen.

•  Az edényt főzés során a zóna közepére helyez-
zük el.

•  A megfelelő főzőedény az, amelyik indukcióra al-
kalmas anyagból készült, pl. acélból, acél ötvö-
zetből, zománcból. Alumínium vagy vörösréz fe-
nekű acél ötvözetből készült edények, üvegedé-
nyek nem megfelelők.

•  nyomófazék, kukta alkalmazása esetén a megfe-
lelő nyomás eléréséig folyamatosan figyeljük az 
edényt. A főzési zónát először maximális teljesít-
mény mellett  működtessük, majd a gyártói uta-
sításokat követve a megfelelő érzékelő használa-
tával csökkentsük a teljesítményt.

•  Amikor főzőedényt vásárolunk, ellenőrizzük, 
hogy indukciós főzésre alkalmas legyen.
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kis mágneses teszteljük le, hogy az edény alja 
mágnesezhető-e. kizárólag azon edények alkal-
masak indukciós főzésre, melyek aljához a mág-
nes odatapad.

Edény érzékelés
Az indukciós főzési zónák egyik nagy előnye az 
edény érzékelés. Akkor sincs hőenergia veszteség, 
amikor az edény nincs a zónán, vagy az edény ki-
sebb, mint a zóna teljes átmérője. Amikor a zóna 
be van kapcsolva, a teljesítmény kijelző az „u” be-
tűt mutatja. Amennyiben a következő 10 percen 
belül edényt helyezünk a zónára, a zóna érzékeli 
az edényt, és az előre beállított teljesítményszin-
ten működni kezd.
Amint levesszük az edényt a zónáról, a működés 
felfüggesztésre kerül. Ha kisebb edényt helye-
zünk a zónára, a zóna a kisebb edénynek megfe-
lelő csökkentett energiamennyiséggel fog tovább 
üzemelni. 

A főzési zóna sérülhet, ha:
•  ha bekapcsoljuk, és üresen hagyjuk, vagy üres 

edényt helyezünk rá;
•  agyagedényt használunk, amely megkarcolhatja 

a kerámiaüveg felületet;
•  az edényt alját nem töröljük át, mielőtt a zóná-

ra helyezzük; az indukció korlátozottan működik 
csak, és a zóna megsérülhet;

•  nem mágnesezhető edényt használunk: acélból, 
zománcból vagy acél ötvözetből készült edényt 
használjunk, eltérő edények esetén az indukció 
nem működik.

TeljesíTmény szabályozása
A főzési zónák fűtési teljesítménye hét fokozat 
szerint állítható.
Az alábbi táblázat az egyes fokozatok jellemző al-
kalmazási területét mutatja.

Teljesít-
mény- 

fokozat
Alkalmazási terület

0 kikapcsolás, maradékhő 
használata

1-2
étel melegen tartása, kisebb 
mennyiségek lassú tűzön való 
párolása

3
lassú tűzön való párolás (indítás 
nagyobb teljesítménnyel, majd 
folyamatos főzés)

4-5
lassú főzés (indítás nagyobb 
teljesítménnyel, majd folyamatos 
főzés)

6 Sütés, lepirítás
7-8 Sütés

9 Főzés indítása, sütés
A Automatikus kezdeti indítás

P
megnövelt teljesítményű funkció 
különösen nagy mennyiségű 
ételekhez

 

Főzési zónák

Mágnes teszt

MÁGNEs

184 x220 mm 
(egyes)

2 zóna

4 zóna

184x220 mm
(egyes)  

híd módban

184x220 mm
(dupla)  

híd módban

Edény aljának 
min. átmérője

Edény alj 
max. át-
mérője
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Tippek az energiaTakarékos 
működTeTéshez
•  Főzőedény vásárlásakor ügyeljünk, hogy a meg-

felelő méretű edényt vásároljunk: a jelölt mé-
ret általában az edény felső részére vonatkozik, 
amely gyakran nagyobb, mint az edény alja.

   A belső nyomást zárt tömítéssel megtartó gyors-
főző fazekak, kukták használata idő- és energiata-
karékos lehet. rövidebb főzési idővel több vita-
min marad az ételben.

•  mindig hagyjunk elegendő vizet a gyorsfőző fa-
zekakban, mivel kevés víz esetén túlmelegedés 
következhet be, amely kárt tehet mind a fazék-
ban, mind a főzési zónában.

•  mindig megfelelő méretű fedéllel takarjuk le az 
edényt.

•  Az elkészíteni kívánt étel mennyiségének megfe-
lelő méretű edényt használjunk. Túl nagy edény 
használata kis mennyiségű ételhez energiapa-
zarlással jár.
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kerámiaüveg 
főzőlap

A)  Főzőlap bE/ki kapcsoló érzékelője
b)  Felfüggesztés és visszatöltés funkció érzékelője
c)  biztonsági zár be/ki kapcsoló,  

gyermekzár érzékelő
D)  időzítő (-) érzékelő

csúszkás TeljesíTmény vezérlő

5.  indukciós főzési zóna - jobb hátsó
6.  indukciós főzési zóna - jobb első
7.  Főzőlap kezelőpanel
8.  Elszívó vezérlő egység

1.  indukciós főzési zóna - bal első
2.  indukciós főzési zóna - bal hátsó
3.  indukciós főzési zóna - hátsó középső
4.  indukciós főzési zóna - első középső

E)  időzítő (+) érzékelő
F)  melegítés funkció érzékelője
g) csúszkás vezérlő

0

közepes teljesítmény

Maximális teljesítmény
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főzőlap kezelőpanel
•  A főzőlap bekapcsolását követően az összes kijelző egy pillanatra felvillan. A főzőlap használatra kész.
•  A főzőlap elektronikus érzékelőkkel van ellátva, melyeken a jelölt kört legalább egy másodperc hosz-

szan meg kell érinteni ahhoz, hogy bekapcsoljanak.
•  Egy érzékelő bekapcsolását mindig hangjelzés kíséri.
•  ne helyezzünk tárgyat az érzékelő felületére (a  hibajelzés mutatja, hogy zavaró tárgy van az érzé-

kelőn).
• mindig tartsuk tisztán az érzékelők felületét.

főzőlap bekapcsolása
•  érintsük az a érzékelőt legalább egy másodperc hosszan.
•  A főzőlap már aktív, használatra kész, és az összes főzési zóna kijelzője a „0” értéket mutatja.

  jegyezzük meg! 
A következő beállítás kiválasztását 10 másopercen belül el kell végezzük, ellenkező esetben a főző-
lap kikapcsol.

főzési zóna bekapcsolása
•  Amennyiben az a  érzékelővel kapcsoltuk be a főzőlapot, a használni kívánt főzési zónát 10 másodper-

cen belül ki kell választanunk.
• Az f csúszkával állítsuk be a teljesítményt 1 és 9 fokozatok között.
•  Az első érintésre az a teljesítmény kerül kiválasztásra, amelynek megfelelő részt a csúszkán megérin-

tettük. A csúszka felett a kiválasztott teljesítménynek megfelelő visszajelző lED-lámpa kezd világítani. 
ujjunkat a csúszka mentén húzva a teljesítményfokozat változik. ujjunkat jobbra húzva a teljesítmény-
fokozat nő, míg balra húzva csökken. Ha elemeljük ujjunkat a csúszkáról, a főzési zóna az utolsó telje-
sítményfokozaton kezd el működni. 

Amennyiben a csúszkás vezérlő egy adott pontját legalább 3 másodpercig nyomvatartjuk, az auto-
matikus főzési mód aktiválódik (lásd az Automatikus gyors felmelegítés c. szakaszt).
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 főzési zóna teljesítményének módosítása
•  A teljesítményt az f érzékelőt megérintve, és ujjunkat elhúzva módosíthatjuk.
•  Amikor elemeljük ujjunkat a csúszkáról, a főzési zóna a kiválasztott teljesítményfokozaton kezd el mű-

ködni.

főzési zóna kikapcsolása
•  A kiválasztott főzési zónának aktuálisan működnie kell.
•  Az f csúszkás vezérlő elejét érintve a teljesítményt „0”-ra állítjuk. rövid sípszó erősíti meg a kikap-

csolást.

főzőlap kikapcsolása
•  A főzőlapot az a fő érzékelő megnyomásával kapcsolhatjuk ki.
•  Sípszó hallatszik, valamint az összes kijelző kialszik, kivéve a még forró főzési zónák kijelzőit, mivel eze-

ken a „H” betűjelzés látható, amely a maradékhőre figyelmeztet.
•  Ha a főzési folyamat vége előtt kicsivel már kikapcsoljuk a főzőlapot,  a maradékhőt felhasználva ener-

giát takaríthatunk meg.

kezelőpanel lezárása
A biztonsági zár funkció bekapcsolásával meggátolhatjuk a főzési zónák és a készülék használatát.

kezelőpanel biztonsági zár funkció bekapcsolása
•  A főzőlap bekapcsolt állapotban kell legyen.
•  érintsük a c érzékelőt úgy egy (1) másodperc hosszan. Az érzékelő feletti visszajelző lámpa világítani 

kezd, jelezve, hogy a lezáró funkció működésbe lépett.
•  A biztonsági zár funkció meggátolja az érzékelők használatát, kivéve az a és c érzékelőket.
•  Amennyiben a főzőlapot úgy kapcsoljuk ki, hogy közben a biztonsági zár funkció be van kapcsolva, a 

főzőlap újbóli bekapcsolásáig a funkció a memóriában marad.
•  Amikor egy időzítő lejár, a riasztás kikapcsolható a d vagy e érzékelők lenyomásával anélkül, hogy a 

biztonsági zár funkciót fel kellene oldanunk.

kezelőpanel biztonsági zár funkció kikapcsolása
•  A főzőlap bekapcsolt állapotban kell legyen.
•  érintsük a c érzékelőt úgy egy (1) másodperc hosszan. A biztonsági zár funkció kikapcsolását hangjel-

zés is megerősíti.
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felfüggeszTés („pause”) funkció

  jegyezzük meg! 
A funció csak abban az esetben hajtható végre, ha legalább egy főzési zóna működésben van.
A felfüggesztés funkció bizonyos hibajelenségek mellett is bekapcsolhat, bár ilyenkor maga a hiba 
rejtve marad. Maradékhő (forró a zóna) kijelzésekor az A, P vagy „nincs edény” üzenetek rejtve ma-
radnak; a felfüggesztés kijelző elsőbbséget élvez. Amennyiben a felfüggesztés során általános hiba 
lép fel, a kezelőpanel kikapcsol, és megszünteti a felfüggesztés módot.

felfüggesztés funkció bekapcsolása
•  legalább egy (1)  másodperc hosszan érintsük a b érzékelőt. Az ehhez tartozó lED-lámpa világítani 

kezd, és az összes kijelzőn a „ll” szimbólum.

miközben a felfüggesztés funkció be van kapcsolva
•  A felfüggesztés funkció bekapcsolása előtt beállított időzítés leáll addig, amíg a felfüggesztés mód 

van életben, és folytatódik, amikor a felfüggesztés mód lekapcsolásra kerül.
•  A kiválasztott nagy teljesítményű funkció vagy automatikus felfűtési idő funkció törlésre kerül.
•  A maradékhő számítás és a maximális működési idő korlátozás nem kerülnek megszakításra, és a hát-

térben zavartalanul futnak tovább.
•  A funkciókat visszajelző lED-lámpák, pl. az időzítő vagy multizóna jelző lED-lámpák állapotuknak 

megfelelően tovább világítanak.

  jegyezzük meg! 
A felfüggesztés funkció legfeljebb 10 percig működtethető. Amennyiben a felfüggesztés mód 10 
percen belül nem kerül kikapcsolásra, a kezelőpanel automatikusan kikapcsolja.
A felfüggesztési mód alatt az A gombot használhatjuk a kezelőpanel kikapcsolására. Ebben az eset-
ben a felfüggesztés mód szintén kikapcsolásra kerül.

felfüggesztés funkció kikapcsolása:
•  nyomjuk le a b érzékelőt. A főzési zónák egyikének vonala feletti lED-lámpa világítani kezd.
•  Az így megjelölt vonalon 10 másodpercen belül érintsük és húzzuk el ujjunkat balról jobbra.
A felfüggesztés érzékelő feletti lED-lámpa kialaszik, és a felfüggesztési funkció bekapcsolása előtt álla-
pot kerül visszaállításra.

visszaTölTés funkció
Amennyiben a kezelőpanelt az a főkapcsolón keresztül akaratlanul kapcsoljuk ki, a visszatöltés funkció-
val visszaállíthatjuk a beállításokat. miután a kezelőpanelt a főkapcsolóval kikapcsoltuk, hat (6) másod-
percünk van a kezelőpanel visszakapcsolására, és újabb hat (6) másodpercünk van arra, hogy a b érzé-
kelő érintésével visszaállítsuk a beállításokat. A visszatöltés funkció csak akkor használható, ha legalább 
egy főzési zóna működésben volt (teljesítményfokozat > 0), függetlenül a biztonsági zár funkciótól.
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maradékhő kijelzése
A kerámiaüveg főzőlap maradékhő kijelző funkcióval is bír („H”). A főzési zónák nem közvetlenül kerül-
nek melegítésre, hanem az edényről visszafelé sugárzott hő által.
A főzési zóna leállítását követően mindaddig, amíg a „H” jelzés látható, a maradékhő felhasználható 
étel melegítésére vagy kiolvasztására.
A főzési zóna akkor is forró lehet, amikor a „H” jelzés már nem látható.

  veszély! 
Mindig körültekintően járjunk el, nehogy égési sérülést szenvedjünk!

exTra TeljesíTmény beállíTás
(a főzési zónánál „p”-vel jelölT mód)
Az extra teljesítmény funkciót külön bekapcsolva az adott zónán gyorsított főzést végezhetünk. Az ext-
ra teljesítmény funkcióval nagy mennyiségű ételeket melegíthetünk fel.
A bekapcsolást követően az extra teljesítmény funkció csak legfeljebb 10 percig üzemel, majd automa-
tikusan visszaáll a legnagyobb 9-es teljesítményfokozat.
Amíg a főzési zóna extra teljesítménnyel működik, a többi főzési zóna teljesítménye korlátos. Ezt jelzi, 
hogy a teljesítmény kijelzőn a kiválasztott teljesítményfokozatosan szaggatottan, villogva jelenik meg, 
és egyes fokozatok nem választhatók ki.

extra teljesítmény funkció bekapcsolása
•  Az adott főzési zónánál érintsük a h érzékelőt: az extra teljesítmény bekapcsol. A kijelzőn a „p” betű-

jel látható.

extra teljesítmény funkció idő előtti kikapcsolása
•  Az adott zónához tartozó csúszkás vezérlőn állítsuk be a „0” fokozatot, amennyiben ki kívánjuk kap-

csolni a zónát, vagy válasszuk ki a kívánt teljesítményfokozatot, ha tovább kívánjuk használni a zónát.

auTomaTikus felfűTési idő
Az automatikus főzési funkciót bekapcsolva a főzési zóna maximális teljesítménnyel üzemel egy korlá-
tozott időtartamig, majd automatikusan egy csökkentett teljesítményfokozaton folytatja a működést. 
bármelyik zónán, bármely teljesítményfokozat kiválasztásával bekapcsolható a funkció, kivéve a 9-es 
fokozatot, amely a maximális teljesítményfokozatot jelenti.
Az automatikus főzési funkció nem működő főzési zónákon kapcsolható be a következő módon:
•   Válasszuk ki a kívánt tartós teljesítményfokozatot, majd érintsük azt 3 másodperc hosszan.
•  A teljesítmény kijelzőn felváltva jelenik meg a felfűtési idő, az „A” betűjel, valamint a kiválasztott tar-

tós teljesítményfokozat.



S-DDH1  S-DDH2 23

Amint a forralási idő letelt, az előre kiválasztott tartós teljesítményfokozat lesz újra érvényben.

Amint az alábbi táblázatban jelölt időtartamok letelnek, a funkció kikapcsol, és az „A” jelzés eltűnik.
Emellett a teljesítményt „0”-ra állítva bármikor kikapcsolhatjuk az automatikus főzési módot.

híd funkció
A híd funkcióval két különálló, azonos átmérőjű és azonos teljesítményen működő főzési elem / in-
duktor egyidejűleg bekapcsolható és egyszerre vezérelhető.

híd funkció aktiválása
(függetlenül attól a két zóna eltérő fokozaton üzemel, vagy mindkettő „0” fokozaton áll)
• érintsük egyszerre a zónákhoz tartozó f csúszkákat (mindegy, hogy a csúszkán belül hol):

•  A két zóna ezután párhuzamosan működik, a megfelelő kijelzőktől jobbra lévő lED-lámpa világítani 
kezd. A teljesítményfokozat a kezelőpanel kijelzőn megjelenik, a vezérelt zónák kijelzője pedig kialszik.

•  Amikor a híd funkció aktív, az időzítő használható, mindkét zóna melletti lED-lámpa ég, azonban az 
extra teljesítmény funkció nem aktiválható.

Teljesítményfok.

1, 2, 3 és 5. 4 és 6

Max. teljesítmény 
melletti főzési idő
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•  Amennyiben folyamatosan 10 percen át edény nem észlelhető egyik vagy mindkét főzési zónán, a híd 
funkció automatikusan kikapcsol, és az a zóna, amelyen nincs edény, kikapcsol, míg az a zóna, ame-
lyen van edény, mint különálló főzési zóna a beállított teljesítményfokozaton tovább működik.

híd funkció kikapcsolása
•  A híd funkció kikapcsolható a bekapcsolással egyező művelet végrehajtásával, vagyis a két zóna egy-

idejű kiválasztásával.

Amennyiben működés közben kikapcsoljuk a híd funkciót, mindkét főzési zóna „0” fokozatra vált (ki-
kapcsol), és ezután tetszés szerint újra beállíthatjuk ezeket.

melegen TarTás funkció
A melegítés funkció a kész étel melegen tartására szolgál, azonban kiolvasztásra, lassú tűzön való főzés-
re, párolásra is használható.

melegen tartás funkció bekapcsolása 
•  A g különleges funkciógomb szolgál a melegen tartás funkció bekapcsolására. Az első lED-lámpa vi-

lágítani kezd.

•  A g funkciógombot újra megérintve a második szintű melegen tartási funkció aktiválódik. A második 
lED-lámpa kezd világítani.
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•  A g funkciógombot harmadszor is megérintve a harmadik szintű, „párolás” funkció aktiválódik. A har-
madik lED-lámpa kezd világítani.

A g funkciógombot negyedszer megérintve kikapcsoljuk a melegen tartási funkciót.

bizTonsági kikapcsolás funkció
Egy adott főzési zóna folytonos működési ideje korlátozva van. A megszabott maximális működési 
idők az alábbi táblázatból olvashatók le. Amennyiben a biztonsági funkció lekapcsolja a főzési zónát, 
annak kijelzőjén a „0” vagy a „H” jelzés látható, attól függően, hogy van-e maradékhő.
Amennyiben a főzési zóna automatikusan kerül kikapcsolásra, a megfelelő csúszkás vezérlő (f) kezdő-
pontját érintve állítsuk a teljesítményfokozatot „0”-ra.

 példa: a főzési zónát állítsuk 5-ös fokozatra, majd hagyjuk egy ideig működni. Amennyiben a fokozaton 
nem változtatunk, a biztonsági funkció 4 óra elteltével leállítja a főzési zónát.

Túlmelegedés-védelem
Az indukciós főzőlap egy olyan biztonsági berendezéssel is rendelkezik, amely megakadályozza, hogy 
túlmelegedés következtében az elektronikus alkatrészek károsodjanak. Ez a berendezés több szinten 
működik. Amikor a főzési zóna hőmérséklete szélsőségesen magas értéket ér el, egy ventilátor bekap-
csol. Amennyiben ez nem elegendő, az extra teljesítményű melegítés kikapcsol, és végül a berendezés 
vagy csökkenti az egyes főzési zónák teljesítményét, vagy teljesen lekapcsolja azokat. Amikor a főzési 
zóna kihűlt, a zóna teljes teljesítménnyel üzemelhet tovább.

A biztonsági kikapcsolásig  
hátralévő órák száma

Teljesítményfokozat
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időzíTő
Az időzítő a főzési zóna működésének időbeli behatárolására szolgál.

kapcsoljuk be az időzítőt
•  A főzőlapot kapcsoljuk be, valamint hozzuk működésbe a programozni kívánt főzési zónát.
•  Egyidejűleg érintsük a d és e érzékelőket. Ekkor az időzítő kijelzője a „0.00” értéket mutatja, és balról 

az első aktív zónától kijelzőjétől jobbra lévő lED-lámpa világítani kezd. 

•  nyomjuk le egyszerre a d és e érzékelőket annyiszor, amennyiszor csak szükséges a programozni kí-
vánt zóna kiválasztásához. A lED-lámpa kizárólag az aktív főzési zónáknál kezd világítani.

•  A d és e érzékelők lenyomását követő 10 másodpercen adjuk meg az időtartamot a d vagy e érzéke-
lők érintésével.

•  Az időzítő az alábbi formátumokban jelenítheti meg az időtartamot: 
- percben és másodpercben 9 perc 59 másodpercig;

   -  órában és percben 9 óra 59 percig, ez esetben a „min” (értsd: perc) szó olvasható az időzítő kijelző 
alatt.

  jegyezzük meg! 
A működési idő minden egyes zónához külön programozható.
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beállított főzési idő átállítása
•  A működés során a főzési idő bármikor állítható.
•  Egyidejűleg érintsük a d és e érzékelőket. 
•  nyomjuk le egyszerre a d és e érzékelőket annyiszor, amennyiszor csak szükséges az állítani kívánt 

zóna kiválasztásához. Az aktuálisan kiválaszott zónánál az ahhoz tartozó kijelzőtől jobbra a lED-lámpa 
felvillan.

• A d vagy e érzékelők érintésével adjuk meg a kívánt időtartamot.
•  Amennyiben 10 másodpercen belül nem módosítjuk az időtartamot a d és e érzékelők lenyomását 

követően, az időzítő a beállítási művelet előtti időtartamról folytatja a számlálást.
hátralévő főzési idő megtekintése
•  mindig az utoljára beállított időzítési időtartam jelenik meg (a szóban forgó főzési zóna kijelzőjétől 

jobbra lévő lED-lámpa erősebben világít, mint a többi zónán beállított időzítéseket jelző lED-lámpák).
•  Egyidejűleg érintsük a d és e érzékelőket. 
•  nyomjuk le egyszerre a d és e érzékelőket annyiszor, amennyiszor csak szükséges a megtekinteni kí-

vánt zóna kiválasztásához. A zónák kijelzőitől jobbra lévő lED-lámpák jelzik, hogy melyik az aktuálisan 
kiválasztott zónák.

•  Az időzítő kijelzője a kiválasztott főzési zónánál jellemző hátralévő időt mutatja.
időzítő kikapcsolása a beállított időtartam leteltével
Amikor a beállított idő letelik, egy sípszó hallatszik, és a főzési zóna kikapcsol. 
A d vagy e érzékelők valamelyikét érintve leállítjuk a hangjelzést, vagy ennek hiányában az két perc el-
teltével automatikusan leáll.
az időzítő idő előtti kikapcsolása
•  Egyidejűleg érintsük a d és e érzékelőket.
•  nyomjuk le egyszerre a d és e érzékelőket annyiszor, amennyiszor csak szükséges azon zóna kiválasz-

tásához, melyen az időzítőt le kívánjuk állítani. Az aktuálisan kiválaszott zónánál az ahhoz tartozó kijel-
zőtől jobbra egy lED-lámpa felvillan.

• A d érzékelő többszöri érintésével a „0” értéket állítjuk be.
•  A kijelzőtől jobbra lévő lED-lámpa kialszik, és az időzítő kikapcsol.

figyelmezTeTő időzíTő funkció
Az időzítő figyelmeztető jelleggel is használható, amennyiben főzési zóna programozására is használjuk.
időzítő beállítása
Amennyiben a főzőlap ki van kapcsolva:
• érintsük az érzékelőt a főzőlap bekapcsolásához.
•  Egyidejűleg érintsük a d és e érzékelőket a figyelmeztető időzítő használatához.
    Az időzítő kijelzőjén „0.00” látható.
   -  Amennyiben valamelyik főzési zóna működik: balról az első aktív zóna kijelzőjétől jobbra lévő lED-

lámpa világítani kezd.

nyomjuk le egyszerre a d és e érzékelőket annyiszor, amennyiszer csak szükséges a figyelmeztető riasz-
tás bekapcsolásához. A d és e érzékelők közötti lED-lámpa kigyullad.
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   - Amennyiben főzési zóna nincs kiválasztva, azonnal a figyelmeztető időzítő lED-lámpa gyullad ki.

• Az időtartamot a d vagy e érzékelők érintésével állíthatjuk be.

Az időtartamot, hasonlóan a zóna időzítéshez, figyelmeztető időzítés esetében is megadhatjuk perc-
ben és másodpercben,

illetve órában és percben (ez utóbbit a „min” felirat jelzi)

időzítő kikapcsolása
Amikor a beállított idő letelik, egy sípszó hallatszik,  melyet leállíthatunk a d vagy e érzékelők valamelyi-
két érintve, vagy ennek hiányában a hangjelzés két perc elteltével automatikusan leáll.

Az időzítő idő előtti kikapcsolása
•  Egyidejűleg érintsük a d és e érzékelőket.
•  nyomjuk le egyszerre a d és e érzékelőket annyiszor, amennyiszor csak szükséges a figyelmeztető idő-

zítő kiválasztásához. A középső lED-lámpa felvillan.
• A d érzékelő többszöri érintésével a „0” értéket állítjuk be. Az időzítő kikapcsol.
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bizTonsági funkciók 
és hibaüzeneTek

hibajelzés hiba leírása hiba elháríTása

e03 + folyamatos hangjelzés 

vagy 

Az érzékelők folytonos érintése; 
kezelőpanel 10 másodperc eltel-
tével kikapcsol. Víz vagy edény 
került az üvegre, a kezelőpanel 
felületére.

Tisztítsuk meg a kezelőpanel fe-
lületét. Amennyiben a probléma 
továbbra is fennáll, forduljunk a 
szervizhez, műszaki ügyfélszol-
gálathoz. Adjuk meg a hibakó-
dot.

e21
A kezelőpanel túlmelegedés kö-
vetkeztében, az  elektronika ká-
rosodásának megelőzése céljá-
ból kikapcsol.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e22 vagy er22
érzékelő meghibásodás észle-
lése. A kezelőpanel kikapcsol. 
rövidzárlat vagy szakadás az ér-
zékelők ellenőrzése során.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e20 vagy er20
mikrokontroller hiba. Forduljunk a szervizhez, műszaki 

ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e36 vagy er36
A kezelőpanel kikapcsol. rövid-
zárlat.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e31 vagy er31
beállítási adat nem megfelelő. 
Az indukció beállítása szüksé-
ges.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e47 vagy er47
kommunikációs hiba a Tc és az 
indukciós egység között.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e2
indukciós tekercsek túlme-
legedése.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

ea
meghibásodás alaplapon. Alkat-
rész meghibásodás.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

u400

A tápegység szekunder feszült-
sége túl magas (primer > 300V). 
A kezelőpanel folyamatos síp-
szót követően 1 másodperc el-
teltével leáll. A kezelőpanel há-
lózati áramkörhöz való csatla-
koztatása hibás.

1. Forduljunk a szervizhez, mű-
szaki ügyfélszolgálathoz. Adjuk 
meg a hibakódot.
2. kérjünk fel egy villanyszerelőt 
az otthoni hálózati áramkör leel-
lenőrzéséhez.

e5
Hiba a zavarszűrő áramköri kár-
tyán.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.
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hibajelzés hiba leírása hiba elháríTása

e6 
Tápegység meghibásodás. Forduljunk a szervizhez, műszaki 

ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e8

nem megfelelő ventilátor se-
besség. A ventilátornál bal vagy 
jobb oldalon hiba.

A levegő kivezetése akadályozva 
van, pl. egy papírdarab által. 
Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.

e9
Tekercs hőfokmérő meghibá-
sodás.

Forduljunk a szervizhez, műszaki 
ügyfélszolgálathoz. Adjuk meg a 
hibakódot.
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kerámiaüveg főzőlap  
TiszTíTása, karbanTarTása

A kerámiaüveg főzőlapot csak akkor tisztítsuk, amikor az teljesen ki-
hűlt. minden használatot követően tisztítsuk át a lapot, ezt elmu-
lasztva a következő használat során a legkisebb folt is beleéghet a 
főzőlap felületébe.
A kerámiaüveg főzőlap rendszeres karbantartásához használjunk ki-
fejezetten erre a célra kifeljesztett tisztítószereket, melyek vékony 
védőréteget képeznek a felületen.
Használat előtt töröljük le a port és egyéb lerakódásokat,  mivel ezek 
megkarcolhatják a felületet (a ábra).
Figyelem! Fémdörzsi, erősen súroló hatású szivacs, és súroló hatá-
sú tisztítószerek megsérthetik a főzőlap felületét. maró hatású vegy-
szerek, spray-k szintén károsíthatják a felületet (a és b ábra).
Erős tisztítószerek, durva, sérült aljú edények használatával a mintát 
alkotó jelek eltűnhetnek (b ábra).
A kisebb foltok enyhén nedves kendővel eltávolíthatók; ezután a fe-
lületet töröljük szárazra (c ábra).
Vízfoltok, vízköves lerakódások enyhén ecetes oldattal eltávolítha-
tók, azonban a keretet ne töröljük át ezzel, mivel ez elveszítheti csil-
logását (csak egyes modelleken). Soha ne használjunk erős vegy-
szereket, vízkőoldót (c ábra).
A nagyobb foltokat speciális kerámiaüveg tisztítóval távolítsunk el.
kövessük szigorúan a gyártói utasításokat.
gondosan távolítsuk el a tisztítószer minden maradékát a felületről, 
ezt elmulasztva a következő használat során ez a maradék tisztító-
szer felmelegedhet, és károsíthatja a felületet (c ábra).
A makacs, ráégett foltokat speciális kerámiaüveg kaparóval távolít-
hatjuk el. gondosan járjunk el, a főzési zóna felületét ne érintsük a 
kaparó fogantyújával (d ábra).
A kaparót különös elővigyázatosságal használjuk, kerüljük a szemé-
lyi sérülést!
cukor és cukortartalmú ételek visszafordíthatatlanul károsíthatják a 
kerámiaüveg felületet (e ábra), ezért amennyiben cukor, vagy cu-
kortartalmú étel kerül a főzőlapra, azt azonnal el kell távolítani, még 
akkor is, ha a zóna forró (d ábra).
A kerámiaüveg elszíneződése nem befolyásolja a főzőlap használ-
hatóságát, stabil működését. A legtöbb esetben ez a ráégett éte-
lek miatt következik be, vagy az edényeknek, lábasoknak a felületen 
történő húzása miatt (különösen alumínium, vörösréz aljú edények-
nél). Ez az elszíneződés nem távolítható el.
ne feledjük! Az összes, fent említett hiba főként esztétikai jellegű, 
és nem érinti közvetlenül a készülék működését. A fenti hibák javí-
tására a jótállás nem vonatkozik. 
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elszívó
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használaT

A készülék a pára, a zsír, valamint a gőz elszívásá-
ra szolgál. működhet mind külső kivezetéses mód-
ban, mind belső keringtetéses (szűrős) módban.

külső kivezetéses kialakítás
A készülék egy külső kivezetésre szolgáló csőcsat-
lakozással kerül telepítésre. Ebben az esetben lég-
csatornával el kell vezetni az elszívott levegőt az 
épületen kívülre (a légcsatorna nem tartozék).

visszacsapó szelep egység

  vigyázaT! 
Mielőtt csatlakoztatjuk a légcsatornát, ellenőriz-
zük, hogy a visszacsapó szelep tányérjai szaba-
don forognak-e.

külső kivezetéses telepítés esetén egy visszacsa-
pó szelep beiktatásával akadályozzuk meg a szél, 
és az elszívott levegő visszajutását.

 

szűrős kialakítás
Amennyiben a pára, gőz nem vezethető ki a kül-
ső légtérbe, a készülék szűrős módban is használ-
ható.

Ehhez az elszívási módhoz aktív szénszűrőkre van 
szükség. 
A szénszűrőkön átvezetett levegő visszajuttatásra 
kerül a konyhába a konyhaszekrény egyik oldalán 
elvezetett légcsatornán keresztül (17. ábra).

  figyelem! 
A telepítés során be kell tartani a zárt légterek 
szellőztetésére vonatkozó, érvényes előíráso-
kat. szigorú követelmény, hogy az elszívott le-
vegőt nem vezethetjük olyan légcsatornába, 
amely gáz- vagy egyéb tüzelőanyag üzemű be-
rendezés által kibocsátott égéstermék, füst elve-
zetésére szolgál. képzett szakember engedélye 
szükséges megszakított légcsatorna alkalmazá-
sához.

zsírszűrő kivéTele,  
akTív szénszűrő behelyezése
A zsírszűrő kivételéhez és az aktív szénszűrő behe-
lyezéséhez az elszívót ki kell nyitnunk. Ehhez válasz-
szuk a  gombokat, majd felül egyidejűleg húzva 
mindkét oldalt, hajtsuk le az elülső panelt. A panel 
elforog, és ezzel hozzáférünk a zsírszűrőkhöz (15. 
ábra). A zsírszűrők kivételét követően hozzáférünk 
a szénszűrőkhöz (16. ábra).  A szénszűrő cseréjét az 
elszívó tényleges használata szerinti gyakorisággal 
kell végrehajtani, de legalább félévente egyszer.

  vigyázaT! 
Miután kicseréltük a szűrőket, helyezzük vissza 
az elülső rozsdamentes acél panelt, ezt elmu-
lasztva az elszívó nem fog működésbe lépni. 
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elszívó elekTromos  
csaTlakozTaTása

  vigyázaT! 
Az elektronikai alkatrészeket tartalmazó doboz 
gáztűzhelytől, illetve az elszívótól legalább 65 
cm-es távolságra helyezzük el.

  jegyezzük meg! 
Az elektronikai alkatrészeket tartalmazó dobozt 
a padlószint felett legalább 10 cm-es magas-
ságban szereljük fel, valamint megfelelő távol-
ságra hőleadó berendezéstől (pl. sütő oldalától, 
tűzhelytől).

  figyelem! 
A készülék H05 VVF típusú, 3 eres (nulla, fázis és 
földelés - 0,75 mm2-es keresztmetszet) tápkábel-
lel van ellátva.
A tápkábelt CEi 60083 szabványos csatlakozó 
aljzaton keresztül 220-240 V-os egyfázisú háló-
zati áramkörhöz csatlakoztathatjuk, amely aljzat 
a telepítésre vonatkozó előírásoknak megfelelő-
en a telepítést követően is szabadon hozzáfér-
hető kell maradjon.
A gyártó elutasít mindennemű, nem megfele-
lő földelésből, vagy földelés nélküli telepítésből 
adódó balesetért való felelősséget. A készülék 
tápellátása be kell iktatni egy áramvédő kapcso-
lót, amelynek  névleges érzékenysége nem ha-
ladhatja  meg a 30mA-t. Amennyiben a tápká-
bel sérülne, forduljunk a műszaki ügyfélszolgá-
lathoz a kockázat elkerülése érdekében.

  vigyázaT! 
A hálózati áramkörhöz való csatlakoztatást kizá-
rólag ezen a területen képzett szakember végez-
heti el.
A készülék kizárólag megfelelően megtervezett 
és kiépített elektromos hálózathoz csatlakoztat-
ható.
Az elektromos rendszernek meg kell felelnie a 
VDE0100 szabványnak. 

  veszély! 
Amennyiben termék meghibásodás jeleit mu-
tatja, azonnal csatlakoztassuk le a készüléket a 
hálózati áramkörről, vagy áramtalanítsuk a ké-
szülékhez tartozó biztosíték lekapcsolásával.

Amennyiben a készülékhez nem járt dugvilla, vagy 
a dugvilla nehezen hozzáférhető, a hálózati áram-
kör és a készülék közé egy termomágneses kioldá-
sú megszakítót kell beiktatnunk, ahol az érintkezé-
si hézag legalább 3 mm-es.

elektromos csatlakoztatás

  jegyezzük meg! 
A készülék megfelel a 2006/95/EC, kisfeszültsé-
gű villamos termékekre vonatkozó direktívának, 
valamint a 2004/108/EC elektromágneses kom-
patibilitási direktívának.

Telepítés és karbantartási művelet végrehajtása 
során szigorúan ügyeljünk arra, hogy a készülék le 
legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatról, il-
letve a kapcsolódó biztosíték le legyen kapcsolva 
vagy ki legyen véve.
Ellenőrizzük a következőket:
•  A hálózati áram megfelelő legyen.
•  A tápkábelek, elektromos vezetékek megfelelő 

állapotban legyenek.
•  A kábelek átmérője megfeleljen az előírásoknak.
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elszívó használaTa

a:  világítás be/ki gomb
A világítás be- és kikapcsol, amennyiben a kocsi 
teljesen nyiToTT állapotban van.
Amennyiben a gombot úgy nyomjuk le, hogy a 
kocsi zárva van, először a kocsi kinyit, majd ez-
után felkapcsolódik a világítás.
Emellett a gomb az aktuálisan működő világítás 
lekapcsolására is szolgál.

b:  be/ki gomb
A gomb megnyomására az elszívó kocsi elindul 
felfelé, majd amikor a teljesen nyitott helyzetét 
eléri, az elszívó 2-es elszívási fokozatban műkö-
désbe lép.

Amennyiben a kocsi nyitva van: a gomb meg-
nyomásával kikapcsoljuk a motort, és ha éppen 
működött, a világítást is; ezután a kocsi vissza-
megy zárt helyzetbe.

c:  (-) gomb
Az elszívó motor sebességét csökkentjük a 4-es 
fokozatról egészen a motor kikapcsolásáig 
(azonban a kocsi lezárása nélkül).

d:  visszajelző lámpák
•  jelzik a motor sebességfokozatát: mindig a 

megfelelő visszajelző lámpa gyullad fel.
•   Amikor az összes lámpa ég, a szűrők telítődtek.

e:  (+) gomb
Az elszívó motor sebességét növeljük az 1-es fo-
kozatról egészen a 4-es fokozatig, a kocsi mozga-
tása nélkül).

f:  időzített kikapcsolás
A beállítást követő 10 perc után az elszívó motor 
leáll, a kocsi visszazár, és amennyiben égett, a vi-
lágítás kikapcsol.

A funkció bekapcsolását a beállított sebességfo-
kozathoz tartozó visszajelző lámpa (d) villogása 
jelzi.
A gombot újra lenyomva kikapcsoljuk az idő-
zítést.

egyéb funkciók:

automatikus kikapcsolás
Amennyiben az utolsó művelet, beállítás óta a 
készülék 4 órán át folyamatosan működik,  a ké-
szülék ezen 4 óra elteltével automatikusan kikap-
csol és lezár.

zsírszűrők telítődése
30 üzemóra után a sebességfokozat visszajelző 
lámpák (D) egyszerre kezdenek világítani, jelez-
ve, hogy a zsírszűrők telítődtek.
A figyelmeztetés törléséhez a kocsi nyitott álla-
pota mellett nyomjuk le legalább három másod-
perc hosszan a „Timer” gombot.

kalibrálás
A kihúzható kocsi egység három teljes fel- és le-
menetelét követően az elszívó automatikusan 
kalibrációt hajt végre.
Egymás után hatszor megnyomva az időzítő 
gombot (a gombnyomások között legfeljebb 
három másodpercnyi szünettel) az összes lED-
lámpa kigyullad, és a kalibráció újbóli végrehaj-
tásra kerül.
A kocsi következő három teljes fel- és leme-
netelét követően a készülék automatikusan 
önkalibrációt hajt végre.

készenléti állapot
Amikor a kihúzható egység zárva van, a világítás 
pedig kikapcsolva, a kezelőpanel hat másodperc 
után aktiválja a készenléti állapotot, amely mel-
lett a lED-lámpák csökkentett fényerővel mű-
ködnek. A készenléti állapotból a  bE/ki gomb-
bal, illetve a  világítás gombbal léphetünk ki.
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biztonsági rendszer
Amennyiben a kocsi lezárása során valamilyen 
tárgy megakadályozza a műveletet, a biztonsági 
rendszernek köszönhetően az elszívó megszakít-
ja a lezárást, és a kocsi emelkedni kezd.

  vigyázaT! 
A műveletet kizárólag képzett szakember hajt-
hatja végre.
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elszívó TiszTíTása,  
karbanTarTása

A gondos karbantartás a tartós és hibátlan működés záloga.

  figyelem! 
A zsírszűrők eltávolítása előtt az elszívót áramtalanítani kell, mind a tápkábel dugvillájának a fali 
csatlakozó aljzatból történő kihúzásával, mind a megszakító lekapcsolásával. A tisztítási műveletet 
követően a telepítési utasításokban foglaltaknak helyezzük vissza a zsírszűrőket.

karbanTarTás műveleT végrehajTása szükséges kiegészíTő  
eszközök

külső felületek és kiegészítők

ne használjuk fém dörzsit, súro-
ló hatású termékeket, durva ke-
fét.

Az elszívó külső felületeinek tisz-
tításához és a lED-lámpákat 
fedő bura tisztításához kö-
zönséges háztartási tisztítószer 
és víz elegyét alkalmazzuk. Ez-
után tiszta vízzel öblítsük le a fe-
lületet, majd szárítsuk meg puha 
kendővel.

aktív szénszűrő a kihúzható 
kocsi nyitott állapota mellett

30 üzemóra után a készülék jelzi, 
hogy a zsírszűrők telítődtek.
Erre a négy központi lED-lámpa 
együttes villogása figyelmeztet.
A figyelmeztetés törléséhez 
nyomjuk le az  időzítő gom-
bot három másodperc hosszan 
(a kocsi nyitott állapota mellett).

A zsírszűrőket kézzel is elmoso-
gathatjuk, vagy mosogatógép-
be is behelyezhetjük. A zsírszű-
rőket rendszeresen tisztítsuk, 
ugyanis ezt elmulasztva tűzve-
szély áll fenn.
Helyezzük vissza a zsírszűrőket, 
majd az elülső panelt, majd el-
lenőrizzük, hogy a panel mind-
két oldalon megfelelően a he-
lyén legyen, és nem akadályozza 
majd a kocsi lezáródását.

aktív szénszűrő

belső keringtetéses módban az 
aktív szénszűrőt rendszeresen ki 
kell cserélnünk.
A szénszűrő kivételéhez először 
is ki kell vennünk a zsírszűrőt, 
majd a panel műanyag gomb-
jának húzásával ki kell oldanunk 
azt annak foglalatából.
A szénszűrő visszahelyezéséhez 
ugyanezen lépéseket tegyük 
meg fordított sorrendben.
átlagosan félévente cseréljük le 
a használt szénszűrőt.
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működési  
zavarok

hibajelenség hiba elháríTása

a készülék nem működik.

Ellenőrizzük:
•  nem áll fenn áramkimaradás;
•  megtörtént valamely sebességfokozat kiválasztása;
•  a 9 pólusú csatlakozó megfelelően illeszkedik;
•  az elektromos doboz feletti piros „reset” (nullázás) gomb meg-

nyomásra került;
•  a 9 pólusú csatlakozó vezetékei magában a csatlakozóban meg-

felelően érintkeznek (egy erőltetett csatlakoztatás során az érint-
kező tüskék elhajolhatnak).

a készülék nem maximális 
teljesítményen működik.

Ellenőrizzük:
•  a kiválasztott motor sebességfokozat elegendő a helyiségben je-

len lévő pára és gőz mennyiségéhez;
•  a konyha szellőzése elegendő levegőt biztosít a megfelelő elszí-

váshoz;
•  a szénszűrő állapota megfelelő (szűrős kialakítás esetén);
•  a levegő kivezetésére szolgáló légcsatorna megfelelő és a le-

vegő útja akadálymentes;
•  az elszívó egység visszacsapó szelepének tányérjai szabadon fo-

rognak .

a készülék működés közben 
leáll.

Ellenőrizzük:
•  nem áll fenn áramkimaradás;
•  az omnipólusú megszakító nem kapcsolt le.

ügyfélszolgálaT,  
TermékTámogaTás

A készüléken karbantartási műveletet kizárólag az alábbi személyek, szervezetek hajthatnak végre:
• a viszonteladó, amelytől a készüléket vásároltuk;
• vagy egyéb képzett szakember, aki engedéllyel rendelkezik az adott márka javítására.

  jegyezzük meg! 
Hívás esetén adjuk meg a készülék pontos adatait (típus, kivitel, gyártási idő). Ezeket az adatokat az 
elszívó alján található típustáblán találjuk.
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képek
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Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27  
(volt Bajáki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326; 
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu
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www.ventilatorok.hu


