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Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a 
modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden 
igényét. 
Kérjük, mielıtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a 
használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetıséget 
megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerő használatból 
erednek! Megismerheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani. 
Kérjük, ırizze meg a használati utasítást és a készülék eladása, vagy elajándékozása 
esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem 
tartásából, helytelen használatból és beszerelésbıl eredı károkért a gyártó nem vállal 
felelısséget. 
 

� Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú fızılapra vonatkozik, ezért olyan 
funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 

� Ez a használati útmutató csak magyarországi használatra érvényes. 
� A használati útmutatóban található ábrák csak jelzés értékőek. 
 

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizzel 
végeztesse. A szakszerőtlen üzembe helyezésbıl keletkezı kár nem tartozik a jótállási 
kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 
 

� A csomagoló anyagot hiánytalanul ırizze meg néhány napig, és az esetleges csere 
esetén ebben szállítsa vissza a készüléket! 

� A régi készüléket és a csomagolóanyagot ne dobja a háztartási hulladékok közé, 
hanem vigye a győjtıhelyre. Ezzel nemcsak kíméli a környezetet, hanem segít az 
értékes nyersanyagok újrahasznosításában is. 

� A készüléket célszerő idıszakonként szakemberrel átvizsgáltatni életvédelmi és 
mőködési szempontból, így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelızhetı. 

� A készülék használata során esetleg fellépı összes veszélyes élethelyzetet nem 
lehet leírni, ezért kérjük, hogy minden esetben az elvárható legnagyobb 
körültekintéssel járjon el. 

� Ezt a készüléket az érvényes elıírások szerint kell felszerelni és csak megfelelıen 
szellıztetett helyiségben szabad üzembe helyezni. 

� A gyártó fenntartja annak a jogát, hogy a készüléken szükséges vagy hasznos 
változtatásokat végezzen a felhasználó érdekében anélkül, hogy a készülék fı 
jellemzıit és biztonsági elemeit megváltoztatná. 
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Égık Hıterhelés W Edény  cm-ben 

Gyors 3000 20-22 
Közepesen gyors 1750 16-18 
Segédégı 1000 10-14 
 

FIGYELMEZTETÉSEK: 
− Az égésbiztosítóval felszerelt égık csak a megfelelı üzemeltetı gomb maximum 

pozícióra (nagy láng az 1. ábrán) történı forgatása után gyújthatók be. 
− Áramszünet esetén használjon gyufát az égık meggyújtásához! 
− Az égık használata közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül! 

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne legyenek a készülék közelében! Ügyeljen az 
edény fogantyúinak megfelelı pozíciójára és az olajjal és zsírral készülı ételeket, 
tartsa szemmel, mert azok könnyen felgyulladhatnak! 

− A készülék üzemelése közben soha ne használjon aeroszol dobozt a készülék 
közelében! 

− Amennyiben a beépíthetı fızılap tartozéka a fedı, mielıtt kinyitná azt, távolítson 
el minden ételmaradékot! Amennyiben a készülék üvegfedıvel van felszerelve, az 
üveg fedı hı hatására megrepedhet. Ezért mindig kapcsoljon ki minden égıt é 
hagyja kihőlni a fedı lecsukása elıtt! 

− Csak sima aljú edényeket használjon! 
 

Megjegyzések: 
A gázfızı készülékek használata meleget és párát termel a helyiségben, ahol a 
készüléket használja. A helyiségnek, ahová a készüléket beszereli, ezért megfelelıen 
kell szellıznie a természetes szellızı nyílások szabadon hagyásával (lásd 3. ábra) és 
mechanikus szellıztetı berendezések mőködtetésével (mint például páraelszívó, vagy 
elektromos szellıztetı, lásd 4. és 5. ábrák). 
A készülék hosszú és intenzív használata esetén kiegészítı szellıztetés szükséges. Ez 
az ablak kinyitásával vagy a mechanikus szellıztetı rendszer teljesítményének 
növelésével biztosítható. 
(*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (6 ÉS 7 RÉSZEK) 

  
3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA 
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8. ÁBRA 8/A. ÁBRA 
 
FIGYELMEZTETÉSEK: 
Mielıtt visszaszerelné a részeket, olvassa el a következı utasításokat: 
− Gyızıdjön meg arról, hogy az égı fej nyílásai nem tömıdtek el! 
− Ellenırizze, hogy az „A”, „B” és „C” égı fedık (lásd a 8 és 8/A ábrákat) helyesen 

vannak az égı fejre helyezve. Biztosan a helyén kell lennie. 
− Az edénytartó helyes pozíciója a lekerekített sarkokkal biztosított, amelyet a fızı 

mezı szélének oldalára kell helyezni. 
− Ne erıltesse a csapokat, ha nehezen nyithatóak vagy zárhatóak! Lépjen 

kapcsolatba a szerviz szolgálattal a javításhoz! 
− Használat után speciális termékekkel tartsa karban a fızımezıket, amelyeket a 

kereskedelemben vásárolhat! Ezáltal tisztán és fényesen tarthatja a felületet. A 
mőködés során megakadályozza a rozsda képzıdését is. 

− Ne használjon gız készülékeket a tisztításhoz! 
 

BESZERELÉS 
 

SZERELİNEK SZÓLÓ MŐSZAKI INFORMÁCIÓK 
A beszerelést, az üzemeltetı gombok beállítását és a karbantartást csak engedélyezett, 
szakképzett szerelı végezheti. 
A szakszerőtlen beszerelés következtében megsérülhetnek személyek, állatok vagy 
tárgyak, amelyekért a gyártó nem vonható felelısségre. 
A rendszer mőködése közben az automatikus biztonsági vagy szabályzó elemeket a 
készüléken csak a gyártó vagy a gyártó által engedélyezett szerelı módosíthatja. 
 

4) A FİZİLAP BESZERELÉSE 
A készülék kicsomagolása és a külön álló részek védı csomagolásának eltávolítása után 
ellenırizze, a készülék kifogástalan állapotát! Kérdéses esetben ne használja a 
készüléket, hanem kérje szakember tanácsát! 
Soha ne hagyja elöl a csomagoló anyagot (kartonpapír, zacskók, polystirol hab, szögek, 
stb.) gyermekek jelenlétében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek! 
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A konyhabútor tetejének kivágás méretét, amelybe a fızılapot szereli, a 9. ábráról 
olvashatja le. Mindig tartsa be a kivágáshoz megadott méreteket, amelybe a készüléket 
szereli (lásd 10. ábra)! A beépítés elıtt, kérjük, hogy ellenırizze a csatlakozó méreteket! 
A készülék a 3-as osztályba tartozik, ezért tartsa be az összes 3-as osztályú készülékre 
vonatkozó érvényben lévı elıírást! 
 

 

 
9. ÁBRA 10. ÁBRA 

 
5) A FİZİLAP RÖGZÍTÉSE 
A fızılap speciális tömítéssel rendelkezik, ami megakadályozza, hogy a folyadék a 
bútorba szivárogjon. Kérjük, szigorúan tartsa be a következı utasításokat a tömítés 
megfelelı használata érdekében: 
− Válassza le a tömítést a hátlapról és ellenırizze, hogy az átlátszó védıfólia továbbra 

is hozzátapad a tömítéshez! 
− Fordítsa meg a fızılapot és illessze a helyére a tömítést „E” (lásd 11. ábra) a fızılap 

alsó szegélyére úgy, hogy a tömítés külsı oldala tökéletesen illeszkedjen a fızılap 
külsı szegélyéhez! Illessze össze a szalag végeit, anélkül, hogy egymásra hajtaná 
azokat! 

− Rögzítse egyenletesen és biztosan a tömítést a fızılaphoz úgy, hogy az ujjaival a 
helyére nyomja és távolítsa el a védı papírszalagot a tömítésrıl, majd illessze a 
fızılapot a konyhabútor kivágásba! 

− A készülék magasságát meghaladó falaknak (jobbra és balra), legalább a táblázatban 
és az ábrán megadott távolságra kell lenniük. 

− Azért, hogy elkerülje a fızılap forró aljának véletlen megérintését, illesszen be és 
rögzítsen csavarral legalább 50 mm távolságra egy falemezt (lásd 9. ábra)! 
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11. ÁBRA 12. ÁBRA 

 
MÉRETEK 

 A B C D E 
4F 553 473 65 62 min .65 

 
FONTOS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK 
A készülék oldalfalai nem lehetnek magasabban, mint maga a munkalap. 
Ezen kívül a hátsó falnak és a készülék körül lévı felületeknek 65 K hımérsékletig 
ellenállónak kell lenniük. 
A ragasztónak, amellyel a mőanyag lemezt a bútorhoz ragasztja legalább 150°C-ig 
hıállónak kell lennie, mert különben a lemez elválhat a felülettıl. 
A készüléket az érvényben lévı elıírások betartásával kell beszerelni. 
Ezért a készüléket a fent említett, érvényben lévı beszerelési elıírások szerint 
csatlakoztassa! Fordítson különös figyelmet a következı szellızésre vonatkozó 
elıírások betartására! 
 
6) A HELYISÉG SZELL İZÉSE 
Elengedhetetlen, hogy a helyiség, ahova a készüléket szereli, folyamatosan szellızzön a 
készülék helyes mőködése érdekében. A szabályoz gázégéshez és a helyiség megfelelı 
szellızéséhez szükséges levegı mennyisége, nem lehet 20 m3-nél kevesebb. A 
levegınek folyamatosan kell áramolnia a helyiség falán, lévı nyílásokon keresztül. 
Ezeken a nyílásokon kell eltávoznia az égéstermékeknek a szabadba, és a méretüknek 
legalább 100 cm2-nek kell lennie (lásd 3. ábra). A nyílások kialakításának biztosítani 
kell, hogy a nyílások soha ne tömıdhessenek el. A szomszédos helyiségbıl, indirekt 
módon történı szellızés szintén engedélyezett, az érvényben lévı elıírások 
betartásával. 
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7) ELHELYEZÉS ÉS KÖRNYEZET 
A mennyiben a levegıt páraelszívón keresztül vezeti el, ezt, kéménybe, kürtıbe, vagy 
közvetlenül a szabadba kell vezetni. Nem csatlakoztatható a készülék olyan kéménybe, 
amelyet más célra is használnak. Olvassa el a páraelszívó kezelési útmutatóját is. 
Amennyiben nem lehetséges páraelszívó beszerelése, szereljen be egy elektromos 
szellıztetı berendezést az ablakra vagy a szabadba nézı falra (lásd 4. ábra)! Ezt a 
berendezést a készülék üzembe helyezésével egy idıben kapcsolja be (lásd 5. ábra), 
amennyiben az teljesen megfelel az érvényben lévı elıírásoknak. A levegı 
utánpótlásáról minden esetben gondoskodni kell. 
 

8) GÁZ CSATLAKOZTATÁS 
A készülék csatlakoztatását kizárólag a GKM-EKM által nyilvántartott gázszerelı 
végezheti. 
A készülék csatlakoztatása elıtt ellenırizze, hogy a fızılap aljára ragasztott 
típuscímkén megadott értékek, megegyeznek-e a lakásban található gáz- és 
elektromos értékekkel! A készüléken található címke a szabályzó tulajdonságokat 
mutatja: a gáz fajtáját és az üzemi nyomást. A gáz csatlakoztatást az érvényben lévı 
elıírások betartásával kell végezni. Amennyiben a gáz csıvezetéken érkezik, a 
készüléket a következı módon csatlakoztassa a gázellátó rendszerre: 
• Merev acél csıvel. A csı összekötésének menetes rögzítı elemet kell alkalmazni, 

az érvényben lévı elıírások szerint. 
• Réz csıvel. A csı összekötését a mechanikus tömítésekkel kell elvégezni, az 

érvényes elıírások szerint. 
• Hegesztetlen flexibilis rozsdamentes acél csıvel. A csı hossza maximum 2 méter 

lehet és a tömítésnek meg kell felelnie az érvényben lévı standardoknak. Flexibilis 
csatlakoztatás esetén az „EPH”-t kötelezı elvégezni! 

Amennyiben a gáz palackból érkezik, a készüléket nyomás szabályzóval kell a 
készülékhez csatlakoztatni az érvényben lévı elıírások betartásával. 
• Hegesztetlen flexibilis rozsdamentes acél csıvel. A csı hossza maximum 2 méter 

lehet és a tömítésnek meg kell felelnie az érvényben lévı standardoknak. Ajánlatos 
speciális adapter felszerelése a flexibilis csıre. Ezt könnyedén megvásárolhatja a 
szaküzletekben és megkönnyíti a csatlakoztatást a palackon lévı nyomás szabályzó 
csı kötéséhez. 

• Az érvényben lévı elıírásoknak megfelelı gumicsıvel. A csı átmérıjének 
legalább 8 mm-nek és a hosszának legalább 400 mm-nek kell lennie, és a hossza 
nem lehet 1500 mm-nél nagyobb. Rögzítse szorosan a csıkötéshez az érvényben 
lévı standardoknak megfelelı biztonsági kapoccsal. 

FIGYELMEZTETÉSEK: 
A készüléken lévı gáz bevezetı egység ½” gáz párhuzamos típusú az ISO 228-1 
elıírásnak megfelelıen. 
A nemesacél és a gumicsı beszerelését úgy kell elvégezni, hogy a beépítési 
szekrényben ne érhessen mozgó részekhez (például fiókokhoz). Ezen kívül nem 
keresztezhetnek olyan részeket, amelyek tárolási célokra szolgálnak. 
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Amennyiben gumicsövet használ, feltétlenül tartsa be a következı utasításokat: 
− A csı teljes hosszában ne érjen 65 K-nál magasabb hımérsékletet elérı részekhez! 
− Ne húzza meg, nyomja össze, törje meg és csavarja össze a csövet! 
− Ügyeljen arra, hogy a csı ne érjen éles szegélyekhez vagy sarkokhoz! 
− A beszerelést úgy kell elvégezni, hogy a csı állapota a teljes hosszában 

ellenırizhetı legyen! 
− A csövet ki kell cserélni a csıre nyomtatott idıponton belül! 
− A készülék a következı CEE elıírásoknak felel meg: 396/90 +68/93 a gáz 

biztonságára vonatkozóan. 
 

9) ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 
Az elektromos csatlakoztatást az érvényben lévı elıírások betartásával, kizárólag 
szakképzett szerelı végezheti. 
A készülék csatlakoztatása elıtt ellenırizze, hogy: 
− A hálózat és az aljzat elektromos kapacitása megfelel-e a készülék típuscímkéjén 

megadott maximális névleges teljesítménynek (a típuscímke a fızılap alján 
található). 

− Az aljzat vagy rendszer megfelelı földelı csatlakozással rendelkezik-e az érvényben 
lévı elıírások és standardok szerint! A gyártó semmilyen felelısséget nem vállal 
ezen elıírás be nem tartása esetén. 

Amennyiben a készüléket aljzattal csatlakoztatja az elektromos hálózatra: 
− Szereljen fel egy olyan standard csatlakozó dugót a kábelre, amely megfelel a 

típuscímkén megadott terhelésnek! 
− Szerelje fel a huzalokat a 13. ábra szerint a következı megfelelések figyelembe 

vételével: 
L bető (fázis) = barna vezeték 
N bető (nullvezeték) = kék vezeték 

 Föld szimbólum = sárga vezeték 

 
13. ÁBRA 
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− Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy a teljes hosszában sehol ne érhessen 
−  75 K hımérséklető részhez! 
− Soha ne használjon szőkítéseket, mellékáramkör adaptert a csatlakoztatáshoz, mert 

ez hibás érintkezéshez és veszélyes túlmelegedéshez vezethet! 
 
Amennyiben a készüléket közvetlenül csatlakoztatja elektromos hálózatra: 
− Szereljen fel egy többpólusú leválasztó kapcsolót a készülék és az elektromos 

hálózat közé! A leválasztó kapcsolónak a készülék típuscímkéjén megadott 
terhelésnek kell megfelelnie és legalább 3 mm kontaktnyílással, kell rendelkeznie. 

− A leválasztó kapcsolónak nem szabad megszakítania a földvezetéket. 
A sárga-zöld huzalt feltétlenül rögzítse hatékony földelı rendszerre! 
 
FIGYELMEZTETÉSEK: 
A szerelı ügyeljen arra, hogy a készülék Y típusú. Ezért a hátsó és oldalsó falaknak, és 
a környezı felületeknek 65 K hımérsékletig ellenállónak kell lennie. 
Minden általunk gyártott készülék megfelel az európai EN 60 335-1 és EN 60 335-2-6 
standardoknak és a vonatkozó módosításoknak. 
A készülék a következı CEE elıírásoknak felel meg: 
− 336/89 + 31/92 + 68/93 az elektromágneses kompatibilitásról. 
− 23/73 + 68/93 az elektromos biztonságról. 
 

BEÁLLÍTÁSOK  
 
Minden beállítási munkálat elıtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! 
Minden beállítási vagy szabályozási mővelet után a szerelınek minden tömítést ki kell 
cserélnie. 
Az égık nem igényelnek primer levegı beállítást. 
 
10) CSAPOK 
„Minimum” beállítás 
− Kapcsolja be az égıt és forgassa el az üzemeltetı gombot minimum pozícióra (kis 

láng az 1. ábrán)! 
− Távolítsa el az „M” gombot a csapról (lásd 14. ábra), amely egyszerően a rúdra van 

tolva. 
− Illesszen egy kis csavarhúzót „D” a „C” lyukba (lásd 14. ábra), és forgassa el a 

csavart jobbra vagy balra, amíg az égı lángját megfelelıen beszabályozza 
„Minimum” pozícióba! 
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14. ÁBRA 

 
Ellenırizze, hogy a láng nem alszik el, amikor az üzemeltetı gombot gyorsan 
„Maximum” pozícióról „Minimum” pozícióra forgatja! 
Csak a G20 gázzal mőködı égıknél kell a fent leírt beállításokat elvégezni. A csavart 
teljesen be kell csavarni, ha az égı G30 gázzal üzemel. 
 
11) A FÚVÓKÁK CSERÉJE 
(csak szakembereknek!) 
A gázszerelést csak a GKM-EKH által közhitelő nyilvántartásba vett szakképzett 
gázszerelı végezheti. 
Az égıket a gáznak megfelelı fúvóka cseréjével különbözı típusú gázra lehet beállítani. 
Ehhez a mővelethez elıször távolítsa el az égı fedelét a „B” csavarkulcs segítségével! 
Ezután csavarja ki az „A” fúvókát (lásd a 15. ábrát) és illesszen be a használandó gáz 
fajtájának megfelelı fúvókát! Húzza meg szorosan a fúvókát a helyére! 
Miután kicserélte a fúvókákat, szabályozza be az égıket a 10 fejezet utasításai szerint! 
A szerelınek minden esetben ki kell cserélnie a tömítéseket! 
A fúvóka csere után az adattáblát is ki kell cserélni a beállított gáznak megfelelıen. 
A fúvóka és az adattábla a szerviz szolgálatnál kapható! 
A megfelelı beállítás érdekében a névleges teljesítmény táblázat az égık hıterhelését, a 
fúvókák átmérıit és a különbözı típusú gáz üzemi nyomásait is felsorolja. 
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KARBANTARTÁS  
 
Minden karbantartási mővelet elıtt válassza le a készüléket az elektromos és a gáz 
hálózatról! 
 
12) A FİZİMEZİ RÉSZEINEK CSERÉJE 
A fızılapon lévı részek cseréjéhez vegye le az összes üzemeltetı gombot és a fızılap 
összes levehetı részét (háromláb, égık és fedık) és az égıkön lévı csavarokat „V” 
(lásd 16. ábra)! 
Miután elvégezte a fent leírt mőveleteket, lehetıvé válik az elektromos részek és a 
csapok cseréje. 

 
16. ÁBRA 

 
MEGJEGYZÉSEK: 
Mielıtt kicserélné a fızılapon lévı égésbiztosító nélküli csapokat, vegye le a 
mikrokapcsolókat! 
A csapok cseréje esetén ajánlatos a „D” tömítés cseréje is, a megfelelı tömítés 
biztosítása érdekében. 
 
A csapok zsírozása (lásd 17-18. ábrák) 
Amennyiben a csapok merevvé válnak, haladéktalanul zsírozza be a következı 
utasítások betartásával: 
− Vegye le a csapot! 
− Tisztítsa meg a kúpot és a házát egy mosogatószerbe mártott rongy segítségével! 
− Kenje be a kúpot egy megfelelı zsírral! 
− Helyezze vissza a kúpot a helyére, többször mőködtesse, majd ismét vegye le! 

Törölje le a felesleges zsírt és ellenırizze, hogy a gáz lyukak nem tömıdtek el! 
− Helyezzen vissza minden részt a helyére, a fentiekben leírt lépések fordított 

sorrendjében! 
− A megfelelı tömítettséget ellenırizze szappanos víz segítségével! 
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A szerelı által végzendı karbantartási munkálatokhoz a következı táblázat az ellátó 
kábel típusait és metszetét és az elektromos részek adatait tartalmazza. 
 

 
17. ÁBRA 

 

 
18. ÁBRA 

 
KÁBEL TÍPUSOK ÉS METSZETEK 

 
A FİZİLAP TÍPUSA A KÁBEL TÍPUSA EGYFÁZISÚ ÁRAM 

ELLÁTÁS 
Gáz fızılap H05 RR – F Metszet 3 x 0.75 mm2 
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FIGYELEM!!! 
A hálózati kábel cseréjénél a szerelınek a föld vezetéket hosszabbra kell hagynia, mint 
a fázis vezetéket (lásd 19. ábra) és be kell tartania a 9. fejezetben leírt utasításokat. 

 

 
19. ÁBRA 

 

MŐSZAKI SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS TARTOZÉKOK  
 
Mielıtt elhagyja a gyárat, a készüléket szakemberek tesztelik és állítják be, hogy a 
legjobb teljesítményt garantáljuk. 
Amennyiben szerelésre vagy beállításokra van szükség, azt csak szakember végezheti el 
a legnagyobb gondossággal és figyelemmel. 
Ezért mindig lépjen kapcsolatba a szerviz szolgálattal, amennyiben szerelésre vagy 
beállításra van szükség, a készülék típusszámának és hibájának megadásával! A 
típusszámot a készülékre és a csomagolásra ragasztott típuscímkérıl olvashatja le. 
Tartozékokat a szerviz szolgálatnál vagy a kijelölt szaküzletekben vásárolhat. 
 
 
 
 
 
 
 

 






