
Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap

Használati, üzembe helyezési és csatlakoz-
tatási utasítások HU
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A beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap kizárólag 
háztartásban való használatra készült. Termékeink 
környezetbarát anyagokba vannak csomagolva, amelyek 
biztonságosan újrafeldolgozhatók, elhelyezhetők vagy 
megsemmisíthetők. Az egyes csomagolóanyag-típusok 
ennek megfelelően vannak jelölve. A készülék hasznos 
élettartamának elteltével ügyeljen rá, hogy környezetbarát 
módon ártalmatlanítsa. Adja le egy, a háztartási készülékek 
begyűjtésével megbízott helyen.

A használatra vonatkozó utasítások a felhasználónak 
szólnak, a készülék működtetésének részleteit ismertetik. 
Az utasítások ugyanazon készülékcsalád különféle 
készülékeire vonatkoznak, így előfordulhat, hogy olyan 
információkat és leírásokat is tartalmaznak, amelyek az Ön 
készüléke esetében nem értelmezhetők.

A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatását 
az “Elektromos csatlakozások” fejezetben található 
utasításoknak megfelelően, valamint az érvényes előírások 
és szabványok fi gyelembe vételével kell elvégezni. A 
csatlakoztatást csak képzett személy végezheti.  

Az alap-információkat tartalmazó adattábla a készülék 
alsó részén található.

A készülék egyik oldalán állhat olyan konyhai bútorelem, 
amely magasabb a készüléknél. A másik oldalon viszont 
csak a készülékkel azonos magasságú bútorelem állhat.  

Tisztelt Vásárló!

A használatra 
vonatkozó utasítások

Üzembe helyezési 
utasítások

Adattábla

Tűzvédelem
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• A készüléket akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, 
illetve csökken fi zikális, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel rendelkező személyek, valamint olyanok, 
akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges 
tudással és tapasztalattal, ha felügyeletük biztosított, vagy 
ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos 
használatát illetően és megértették az ezzel járó 
veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a 
készülékkel. A főzőlap tisztítását nem végezhetik gyerekek 
felügyelet nélkül.

• FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak elérhető részei 
használat közben felforrósodnak.  Ügyeljen rá, hogy ne 
érintse meg a meleg részeket. A 8 éven aluli gyerekek csak 
akkor tartózkodhatnak a készülék közelében, ha folyamatos 
felügyeletük biztosított.

• FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon tárgyakat a 
főzési felületeken.                    

• FIGYELMEZTETÉS: A felügyelet nélküli, olajban vagy 
zsírban való sütés veszélyes lehet és tüzet okozhat.   Soha 
ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, inkább kapcsolja ki a 
készüléket és takarja le a lángot egy fedővel vagy nedves 
ruhával.

• Használat után a vezérlő gombok segítségével kapcsolja 
ki a készüléket és ne hagyatkozzon az edényfelismerő 
funkcióra. 

• FIGYELMEZTETÉS: Ha az üvegkerámia felület törött, 
kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében. 

• Ne helyezzen fém tárgyakat (kések, villák, kanalak, fedők) a 
főzőlap felületére, mert felforrósodhatnak.  

• A főzőlap tisztítására ne használjon gőztisztítót vagy 
magas nyomású tisztítót, mert áramütést okozhatnak.  

• A készülék nem vezérelhető külső időzítővel vagy speciális 
vezérlő rendszerrel. 
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• A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatását csak arra felhatalmazott szerelő vagy 
szakember végezheti el.

• A készülékkel való babrálás vagy a nem szakszerű javítás súlyos sérülés kockázatával, vagy 
a termék sérülésével járhat. A javításokat ezért csak a márkaszerviz munkatársa vagy más 
szakember végezheti el.  

• A készülék kizárólag főzésre szolgál. Ne használja semmilyen más célra, pl. fűtésre. Ne 
helyezzen üres edényeket a főzési mezőkre.  

• Ha a főzőlaphoz közeli konnektorba egy másik elektromos készülék is csatlakoztatva van, 
ügyeljen rá, hogy annak csatlakozó kábele ne érintkezzék a forró főzési mezőkkel.  

• A készülék alatt ne tároljon hőre érzékeny tárgyakat, pl. tisztítószereket, spay-ket, stb.
• Az üvegkerámia főzőlap felületének tárolóhelyként való használata karcolást vagy más kárt 

okozhat.  
 Soha ne melegítsen ételeket alufóliában vagy műanyag dobozokban a főzőlapon. Az ilyen 

fólia vagy dobozok megolvadhatnak, ami tüzet idézhet elő és kárt okozhat a főzőlapban.
• Ne helyezzen késeket, villákat, kanalakat vagy fedőket az indukciós főzési mezőre, mert 

ezek igen felforrósodhatnak. 

 A terméken vagy a csomagolásán feltüntetett ábra azt jelzi, hogy ez a termék nem 
kezelhető hagyományos háztartási hulladékként. Hasznos élettartama elteltével 
egy, az elektromos és elektronikus készülékek újrafeldolgozásáért felelős 
gyűjtőhelyen kell leadni. A készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhetőek 

azok a potenciális környezeti, illetve emberi egészségben bekövetkező veszélyek, 
amelyek a termék nem megfelelő hulldékkelezése nyomán következnének be. A termék 
újrafeldolgozásával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi 
önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgálathoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket 
megvásárolta. 
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1. Bal hátsó indukciós főzési mező 
2. Jobb hátsó indukciós főzési mező 
3. Bal első indukciós főzési mező 
4. Jobb első indukciós főzési mező  
5. Főzőlap vezérlő panel 
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ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP 
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A Főzőlap be/kikapcsolása gomb 

B Kijelző és főzési mező funkciógomb

B1 Főzési mező tizedespont

C Csúszka

D Power boost

E Vezérlő egység zár / Gyerekzár

F IQcook rendszer be/kikapcsolása

G Időzítés funkció kijelző egység 

G1 Aktív főzési mező időzítés funkciójel 

A B C D E F

G G1

B1
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• Az üvegkerámia főzőlap három vagy négy főzési mezővel 
rendelkezik. A főzőlap felülete teljesen egyenes és sima, 
szélek nélkül, ahol összegyűlhetne a szennyeződés. 

• A főzőlap nagy teljesítményű indukciós főzési mezőkkel 
rendelkezik. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, 
ahol a legnagyobb szükség van rá, és semmilyen hővesztés 
nem következik be az üvegkerámia felületen. Így a 
szükséges energia lényegesen kevesebb összehasonlítva a 
hagyományos, sugárzás elvén működő főzőlapokkal.

• Az üvegkerámia főzőlap melegítése nem közvetlenül 
történik, hanem az edény által leadott hőn keresztül. Ez a 
hő képezi a “fennmaradó hőt” a főzési mező kikapcsolása 
után. Az indukciós főzőlap az üvegkerámia felület alatt 
elhelyezett indukciós tekercsből generálja a hőt. A tekercs 
mágneses mezőt hoz létre az edény aljában (amely 
mágnesezhető), ami örvényáramot hoz létre – ez melegíti a 
főzési mezőt. 

• Az indukciós főzőlap csak megfelelő edények használata 
mellett fog tökéletesen működni. 

• A főzés során az edényt a főzési mező közepére kell 
helyezni. 

• A megfelelő edény az, ami lehetővé teszi az indukciót – 
például az acél, porcelán vagy nemesacél edények. A réz 
vagy alumínium aljú acélötvözet, vagy üveg edények nem 
megfelelőek.

• Magas nyomású edény (kukta) használatakor felügyelje a 
folyamatot, amíg a megfelelő nyomás elérésre nem kerül és 
nem állandósul. Először kapcsolja a főzési mezőt maximális 
fokozatra, majd csökkentse a teljesítményt időben, az 
edény gyártójának utasításait fi gyelembe véve. 

• Mindig csak vízszintes aljú edényt használjon! A 
konkáv vagy konvex (homorú vagy domború) alj  
akadályozhatja a túlhevülés elleni védelmi mechanizmus 
működését és így a főzőlap túlságosan felforrósodhat. 
Ez az üvegkerámia felület megrepedéséhez, illetve 
az edény aljának megolvadásához vezethet. A nem 
megfelelő edényhasználatból, valamint az üres edények 
túlhevüléséből, odaégéséből eredő károkra nem érvényes a 
garancia. 

Az indukciós főzőlap 
működési elve 

FONTOS!
Ha cukor vagy más nagyon édes anyag kerül a főzőlapra, törölje le azonnal és kaparó 
segítségével távolítsa el a maradék cukrot is, akkor is, ha a főzési mező még meleg – 
ellenkező esetben a főzési mező megsérülhet. 
Kerülje a főzőlap tisztítását akkor, ha a főzési mezők még melegek, mert ilyenkor a 
főzőlap megsérülhet.

Az indukciós 
főzőlaphoz való 
edények 
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 • Az edények vásárlásakor ellenőrizze, hogy fel van-e rajtuk 
tüntetve, hogy indukciós főzőlapon való használatra 
alkalmasak. 

   Csak olyan, indukciós főzőlapon való használatra 
alkalmas edényt használjon, amelynek alja: 

 • vastag  (legalább 2.25 mm)
 • vízszintes.

Főzési mező Az edény aljának min. átmérője 
Ø 160 mm Ø 110 mm

Ø 180 mm Ø 110 mm
Ø 200 mm Ø 145 mm

A mágnes-teszt
Egy kis mágnes segítségével ellenőrizheti, hogy az adott 
edény alja mágnesezhető-e. Csak olyan edényt használjon, 
amely vonzza a mágnest. 

Edényfelismerés
Az indukciós főzőlap egyik előnye az edényfelismerés funkció.  
Akkor sem következik be hővesztés, ha nincs edény a főzési 
mezőn, vagy ha egy, a mező átmérőjénél kisebb edény van 
ráhelyezve. Ha az edény sokkal kisebb, mint a főzési mező, 
lehetséges, hogy a készülék nem érzékeli az edényt. Amikor 
a főzési mező bekapcsolásra kerül, a teljesítmény-fokozat 
kijelzőn kigyullad az “U” jelzést.Ha a következő tíz percben 
egy edényt helyezünk a főzési mezőre,  a készülék felismeri 
és a főzési mező működésbe lép, a beállított teljesítmény-
fokozaton.  
Amint az edény eltávolításra kerül a főzési mezőről, a 
mező kikapcsol. Ha egy, a főzési mező átmérőjénél kisebb 
edényt helyezünk a mezőre, csak az edény felmelegítéséhez 
szükséges energia kerül felhasználásra. 

A főzési mező megsérülhet az alábbi esetekben:
• Ha üres edényt helyezünk rá.
• Mielőtt az edényt a főzési mezőre helyezné, törölje 

szárazra az alját, így lehetővé téve a hőáramlást és 
megelőzve a főzési mező károsodását. 

• Főzéshez és sütéshez csak mágnesezhető edényeket 
használjon (pl. acél, zománcozott, öntöttvas). Az 
indukciós főzési mező csak ebben az esetben fog 
működni. 

10
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A főzési mező teljesítménye tíz fokozatban szabályozható.  
Az alábbi táblázat néhány példát mutat be az egyes 
fokozatokhoz: 

• Az edények vásárlásakor ügyeljen a megfelelő méret 
kiválasztására: az edény átmérője általában a felső méretet 
jelenti, ami gyakran nagyobb, mint az edény aljánál mért 
átmérő. 

• A nagy nyomáson működő edények  (kukta), amelyek 
nyomást használja a szorosan lefedett edényben, 
különösen gazdaságosak, mert időt és energiát is 
megtakarítanak. A rövidebb főzési időnek köszönhetően az 
ételekben több vitamin marad. 

• A nagy nyomáson működő edényeknél ügyeljen rá, 
hogy elegendő vizet töltsön beléjük, ellenkező esetben 
túlforrósodás következhet be, ami kárt okozhat úgy az 
edényben, mint a főzőlapban. 

• Az edényeket mindig megfelelő méretű fedővel fedje le. 
• Az étel mennyiségének megfelelő edényt használjon. Ha kis 

mennyiségű ételhez túl nagy edényt használ, lényegesen 
több energiát fog fogyasztani. 

A teljesítmény 
szabályozása

Fokozat  Cél
0 Kikapcsolva, a fennmaradó hő kihasználása

1 - 2 Ételek melegen tartása, kisebb mennyiségek lassú tűzon való főzése 
(legkisebb fokozat)

3 Lassú főzés  (a főzés folytatása a kezdeti magas fokozat után)

4 - 5 Lassú főzés (a főzés folytatása) nagyobb mennyiségeknél, nagyobb 
darabok sütése

6 Sütés, pirítás
7 - 8 Sütés

9 Nagy mennyiségek főzése, párolása 

P “Power boost” beállítás a főzési folyamat kezdetére, illetve igen nagy 
mennyiségű ételekhez 

Energiatakarékossági 
tippek
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• Az üvegkerámia főzőlap elektromos hálózatra való 
csatlakoztatása után valamennyi jel felvillan a kijelzőn. A 
főzőlap ezzel működésre kész. 

• A főzőlap vezérlése elektronikus, érintésre reagáló 
szenzorokon keresztül történik, amelyek az ujjhegy enyhe, 
legalább 1 másodpercig tartó nyomásával hozhatók 
működésbe. 

• A szenzorok minden egyes érintését rövid sípolás kíséri. 
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szenzorok felületére. 

Igyekezzen mindig tisztán tartani a szenzorok felületét.  

Érintse meg az ON/OFF gombot (A)  legalább 1 
másodpercre. A főzőlap ezzel bekapcsolásra került, a 
kijelzők világítanak. 

 Ha a következő 20 másodpercben semmilyen 
további beállításra nem kerül sor, a főzőlap 
automatikusan kikapcsol. 

Ha a főzőlap az ON/OFF gomb (B) segítségével 
bekapcsolásra került, a következő 20 másodpercen belül 
van lehetőség valamely főzési mező bekapcsolására. 

 A kijelzők vezérlő gombokként is funkcionálnak, 
segítségükkel változtathatók a teljesítmény-
beállítások.

• Érintse meg a főzési mező választó gombot (B). Ekkor a 
választott főzési mező melletti tizedespont (B1) bekapcsol, 
a csúszka (C)  láthatóvá válik. 

• A csúszka érintésével állítsa be a kívánt teljesítmény-
fokozatot, 1 és 9 vagy P között. 

• Tíz másodperc elteltével a csúszka kikapcsol és a 
Tizedespont is eltűnik. A főzési mező ezzel bekapcsolásra 
került. 

 A csúszka érzékelői (C, D) jobban reagálnak, ha  
alulról érintjük meg őket. Ugyanez érvényes az (E, 
F) szenzorokra is.

A főzési mező teljesítmény-fokozatának módosítása 
• A (B) gomb érintésével válassza ki a kívánt főzési mezőt. A 

választott főzési mező melletti tizedespont (B1) bekapcsol, 
a csúszka szenzorai kigyulladnak. A csúszka a kiválasztott 
teljesítmény-fokozatig világít, a többi része halvány marad és 
villogni fog. 

A főzőlap bekapcsolása 

A főzési mező 
bekapcsolása 

12
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 (Példa: Ha a kiválasztott teljesítmény-fokozat a 6, a csúszka 
első 6 szenzora folyamatosan világít, míg a többi szenzor 
villog.) 

• A teljesítmény-fokozat a csúszka érintésével állítható be / 
módosítható. 

• Válassza ki a kikapcsolni kívánt főzési mezőt. 
• Csúsztassa ujját a csúszkán balra vagy érintse meg a 

csúszka bal szélét a főzési mező teljesítmény-fokozatának 
0-ra állításához. Ha valamennyi főzési mező 0 teljesítmény-
fokozatra van állítva, a főzőlap 20 másodperc múlva 
automatikusan kikapcsol. 

A főzőlap bármikor kikapcsolható az ON/ OFF gomb (A) 
érintésével.

A biztonsági zár bekapcsolásával megelőzhető a 
főzőlap véletlen bekapcsolása és a főzési mezők véletlen 
működtetése. Így a biztonsági zár egyben gyerekzárként is 
funkcionál.

A gyerekzár bekapcsolása 
• A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell lennie. 
• A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell lennie.  (E) is 

megjelenik a kijelzőn.
• Érintse meg a  (E) jelet és tartsa körülbelül  3 

másodpercig benyomva. (Sípolás lesz hallható, a kijelzőn 
(B) pedig megjelenik az “L” jelzés.) 

• Kapcsolja ki a készüléket az (A) gomb segítségével; ha 
semmilyen egyéb gomb nem kerül megnyomásra, a 
készülék 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. 
A gyerekzár ezzel bekapcsolásra került. 

A gyerekzár kikapcsolása 
• A főzőlap bekapcsolásához érintse meg az (A) gombot. 

Valamennyi kijelzőn (B) az »L« jel lesz látható.
• Érintse meg a  (E)jelet és tartsa körülbelül  3 

másodpercig benyomva. (Sípolás lesz hallható, a kijelzőn 
pedig az “L” helyett a “0” lesz látható). 

A főzési mező 
kikapcsolása

A főzőlap kikapcsolása

Gyerekzár 

13
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• A gyerekzár ezzel kikapcsolásra került és a főzőlap ismét 
normál módon vezérelhető. 

Az üvegkerámia főzőlap fennmaradó hő kijelzővel is 
rendelkezik (»H«). A főzési mezők nem közvetlenül kerülnek 
melegítésre, hanem az edényből sugárzó hőn keresztül. Amíg 
az éppen kikapcsolt főzési mező kijelzőjén látható a »H« 
jelzés, a fennmaradó hő kihasználható ételmelegítésre vagy 
olvasztásra. 
A főzési mező még a »H« jel eltűnése után is forró lehet. 
Legyen óvatos! 

A gyors főzéshez a power boost funkció bármely főzési 
mezőnél bekapcsolható. Ez lehetővé teszi nagy mennyiségű 
étel gyors melegítését, különlegesen nagy teljesítmény-
fokozaton. 

Figyelmeztetés:
Az SP P  (Super Power boost) rendelkező főzési mező 
esetében a Super Power Boost funkció is bekapcsolható. 
Ennél a főzési mezőnél ilyenkor 5 percig a különösen nagy 
teljesítmény-fokozat kapcsol be, ami 5 perc elteltével 9-es 
fokozatra vált. 
A funkció az automatikus kikapcsolást követően 5 perc múlva 
kapcsolható be ismét. 

A »Power boost« funkció bekapcsolása
• Válassza ki a kívánt főzési mezőt, majd érintse meg a 

szenzor jobb oldali, “P”-vel jelölt végét (D). 
• A teljesítmény-fokozat kijelzőjén a “P” lesz látható.

A »Power boost« funkció kikapcsolása 
• Válassza ki a kívánt főzési mezőt és csökkentse a 

teljesítmény-fokozatot a (C) szenzor segítségével.

Biztonsági kikapcsolás

Fokozat A biztonsági kikapcsolás előtti 
órák száma

1 8
2 6
3 5
4 5
5 4
6 1,5
7 1,5
8 1,5
9 1,5
P 1,5

A fennmaradó hő 
kijelzése

Power Boost és Super
Power Boost

A működési idő 
korlátozása

14
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Egy-egy főzési mező maximális, folyamatos működésének 
időtartama korlátozott, ennek időtartama a fenti 
táblázatban látható. Amikor a főzési mező a biztonsági 
berendezéssel kikapcsolásra kerül, a kijelzőn a »0«, vagy a 
»H« jelzés látható, amennyiben még van fennmaradó hő. 

Példa:
Állítsa a főzési mezőt 6-os fokozatra és hagyja működni 
egy ideig. Ha a főzési mező beállítása nem kerül 
módosításra, a biztonsági mechanizmus másfél óra 
elteltével kapcsolja ki a mezőt. 

• A főzőlap hűtőventilátorral is rendelkezik, ami a főzés során 
hűti az elektromos alkatrészeket. A ventilátor a főzési 
folyamat után is működhet még egy ideig. 

• Az indukciós főzőlap beépített túlmelegedés elleni 
védelemmel is rendelkezik, ami védi az elektromos részeket 
a károsodástól. A védelmi rendszer több szinten működik. 
Amikor a főzési mező hőfoka jelentősen megemelkedik, 
a teljesítmény-fokozat automatikusan csökkentésre kerül. 
Ha ez nem elegendő, az aktuálisan működő főzési mezők 
teljesítménye további csökkentésre vagy kikapcsolásra 
kerül. A kijelző ilyenkor az  »E2« jelzés lesz látható. Ha a 
főzőlap lehűlt, ismét bekapcsolhatók vagy növelhetők 
lesznek a teljesítmény-fokozatok. 

Amikor az automatikus főzési mód kerül bekapcsolásra, a 
főzési mező egy ideig maximális teljesítmény-fokozaton 
fog működni, majd pedig automatikusan a kiválasztott 
teljesítmény-fokozatra kapcsol a főzés folytatásához.  Az 
automatikus maximális teljesítmény-fokozat bármely 
főzési mezőnél bekapcsolható, bármely teljesítmény-
fokozat beállításánál, kivéve a 9 és a “P” fokozatokat.  

Az automatikus gyorsfőzés funkció bekapcsolása
• Válassza ki a kívánt főzési mezőt a hozzá tartozó 

gomb (B) megnyomásával, majd válassza ki a kívánt 
teljesítmény-fokozatot a csúszka (C) segítségével. Tartsa 
ujját a választott teljesítmény-fokozaton körülbelül 3 
másodpercig, amíg sípolást nem hall, és a míg a kijelzőn 
(B) meg nem jelenik az “A” jelzés. 

A kijelzőn felváltva az “A”  jelzés és a választott 
teljesítmény-fokozat lesz látható. Ha a power boost 
funkció véget ért, a főzési mező automatikusan a 
választott teljesítmény-fokozatra kapcsol – ezt követően 
folyamatosan ez lesz látható a kijelzőn.  

Túlmelegedés elleni 
védelem

Power boost funkció
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  Ha a teljesítmény-fokozat egy olyan főzési mezőnél 
kerül csökkentésre, ahol aktív az automatikus 
gyorsfőzés funkció, az automatikus gyorsfőzés 
funkció ennél a főzési mezőnél kikapcsol. 

A power boost funkció a következőkre ideális: 
• Olyan ételekhez, amelyek az ételkészítés elején hidegek és 

gyors melegítésükre van szükség, majd pedig hosszabb 
ideig főnek. A power boost funkció segítségével ez úgy 
végezhető el, hogy nincs szükség a folyamat álladó 
felügyeletére (pl. marhapörkölt). 

A power boost funkció alkalmazása nem javasolt az 
alábbi esetekben: 
• Sültek, amelyeket gyakran meg kell fordítani (sütés vagy 

grillezés), párolásnál, amikor gyakran kell folyadékot 
hozzáadni vagy megkeverni az ételt; gombócok és tészta 
főzése; olyan ételek, amelyeknél hosszabb ideig tartó 
forrásra van szükség nagynyomású edényben. 

E funkció segítségével lehetőség van a legutóbbi 
beállítások betöltésére az aktív főzési mezők esetében, ha 
például véletlenül kapcsolta ki a főzőlapot, de a véletlen 
kikapcsolást követően csak 6 másodperc áll rendelkezésre 
ennek megtételére.  
• A kikapcsolást követően  6 másodpercen belül be 

kell kapcsolni a főzőlapot az ON/OFF gomb (A) 
segítségével. A kijelzőn ilyenkor az (F) gomb villog 

Étel/főzési mód mennyiség fokozat főzési idő (perc) 

Leves/melegítés  0,5 - 1 l A7 -  8 4 - 7

tej/melegítés 0,2 - 0,4 l A1 -  2 4 - 7

tej/melegítés
125g - 250g

kb. 300ml - 600ml 
víz  

A2 - 3 20 - 25

héjában főtt 
burgonya 750g - 1,5kg A5 -  6 25 - 38

friss zöldségek /
forralás

0,5 - 1 kg
kb. 400ml –600ml 

víz
A4 -  5 18 - 25

• A táblázatban látható néhány példa olyan ételekre, amelyeknél a gyors melegtés 
megfelelő lehet. 

• A feltüntetett értékek hozzávetőlegesek és más paraméterektől is függnek (pl. az edény 
típusa, a víz mennyisége, stb.) 

• A kisebb mennyiségek a kisebb, míg a nagyobb mennyiségek a nagyobb főzési 
mezőkre vonatkoznak.

A legutóbbi beállítások 
visszatöltése
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6 másodpercig. Ez idő alatt kell megérinteni a 
villogó gombot és visszaállítani a kikapcsolás előtti 
beállításokat. 

A készülék két időzítés funkcióval rendelkezik: 
Visszaszámláló – az időtartam visszaszámlálása, 
kikapcsolás funkcióval valamennyi főzési mező esetében. 

Percemlékeztető – az időtartam visszaszámlálása, 
kikapcsolás funkció nélkül. A beállítás 1 és 99 perc között 
lehetséges. 

AZ IDŐZÍTÉS MŰKÖDÉSE
Az időzítés megkönnyíti a főzés folyamatát azzal, hogy 
lehetővé teszi a főzési idő beállítását az egyes főzési 
mezőknél. Amikor a visszaszámlálás időtartama eltelik, a 
választott főzési mező automatikusan kikapcsol és sípolás 
lesz hallható, ami bármely gomb érintésével leállítható vagy 
körülbelül 2 perc elteltével kapcsol ki automatikusan. Az 
időzítés minden egyes főzési mezőhöz külön állítható be. A 
kijelzőn mindig csak egy visszaszámlálás lesz látható: azé a 
főzési mezőé, amelyen a legrövidebb a beállított időtartam. 

 Az időzítés akkor állítható be, ha a percemlékeztető 
(riasztó) nem aktív. 

Az időzítés beállítása
• A  kívánt főzési mező kiválasztásához nyomja meg 

a főzési mező (B) gombot, majd a csúszka (C) 
segítségével állítsa be a teljesítmény-fokozatot. 

• Az időzítés kijelzőjének (G) érintésére a “CL” jelzés 
“0”-ra változik és a választott főzési mezőt jelölő ikon                    

 (G1) villogni kezd, a csúszka (C) világít. 
• Az időtartam 1 és 9 perc közötti beállításához 

csúsztassa ujját a csúszkán. Hagyja jóvá választását az 
időzítés kijelző gomb megnyomásával – ekkor a kijelzőn 
a  “x” jelzés lesz látható (x… a már beállított érték). Most 
a csúszka segítségével állítsa be a kívánt értéket “1” és 
“9” között. Néhány másodperc elteltével a beállított 
érték aktiválódik és megkezdődik a visszaszámlálás. 

Időzítés funkció
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FIGYELMEZTETÉS  (PERCEMLÉKEZTETŐ)
A fi gyelmeztetés funkció nem kapcsolja ki a főzési mezőt, 
de jelzi az eltelt időt. A fi gyelmeztetés bármely gomb 
érintésével leállítható, vagy körülbelül 2 perc elteltével 
kapcsol ki automatikusan. 

 A fi gyelmeztetés funkció csak akkor kapcsolható 
be, ha a főzőlap be van kapcsolva.     

A percemlékeztető beállítása:
• Kapcsolja be a főzőlapot az on/off  gomb segítségével 

(A).  
• Nyomja meg az időzítés kijelző gombját (G) a “CL” jelzés 

“0”-ra való módosításához; a csúszka (C) világít. 
• A csúszka érintésével a fent (az időzítésnél) leírt módon 

állítsa be a kívánt időtartamot.   
• Ha nem választja ki egyik főzési mezőt sem, a főzőlap 

néhány másodperc elteltével automatikusan kikapcsol, 
míg a fi gyelmeztetés kijelzése aktív marad. 

A főzőlap túlhevülés-védő szenzorokkal van ellátva. Ha a 
hőfok túl magasra emelkedik, az adott főzési mező vagy a 
teljes főzőlap kikapcsolhat ideiglenesen, automatikusan.  

 Működési hiba esetén, vagy ha a hibakód nem tűnik 
el, kapcsolja ki a főzőlapot pár percre (vegye ki a 
biztosítékot vagy kapcsolja le a főkapcsolót); majd 
csatlakoztassa újra és kapcsolja be. 

Ha a hiba továbbra is fennáll, hivja fel a szervizet. 

Biztonsági funkciók és 
hibaüzenetek

Hiba, lehetséges ok, megoldás

Folyamatos sípolás, a kijelzőn az Er03 
hibakód villog.

Víz fröccsent a szenzor felületére vagy 
valamilyen tárgy van a szenzorokon. 
Törölje le a szenzorok felületét. 

Villogó E/2 A főzési mező túlforrósodott. Várja meg, 
amíg lehűl. 

Az E/3 villog
Nem megfelelő – nem mágnesezhető – 
edény.
Használjon másik edényt.
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1 IQ funkciók

2 Teljesítmény-fokozatok

F IQcook rendszer be/kikapcsolása

- a főzőlap működésének automatikus vezérlése 
- forrás-kontroll

- akár 40% energia-megtakarítás
- aktívan megtartja az ételekben lévő tápanyagokat, vitaminokat, fehérjéket 

F21

19

VEZÉRLŐ EGYSÉG - IQ

Az IQcook rendszer bármely főzési mezőnél használható, az IQ gomb érintésével.
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Jel Leírás Fedő 
használata

GŐZÖLÉS

A funkció felügyeli a gőzt és az egyenletes 
főlést. Az egészséges főzésért, a túlfőzés 
elkerülésére. A zöldségek megőrzik 
természetes színüket, tápanyagaikat és 
vitaminjaikat. A fedő a teljes folyamat során 
az edényen kell hogy legyen. 

PÁROLÁS

Ez a funkció ideális az ételek folyadékban 
(víz, tej, bor, stb.) történő főzésére. Ideális 
kényes ételek készítésére (hal, tojás, 
gyümölcs, szárnyas), amelyek a főzés során 
könnyen széteshetnek. A párolás során 
kellemes aroma érhető el különféle fűszerek 
hozzáadásával.

LASSÚ FŐZÉS
– 1. módszer

A funkció olyan ételek készítésére ideális, 
amelyek hosszabb ideig tartó főzés 
igényelnek, lassú melegítéssel és a forrás 
fenntartásával (gulyás, rizs, pörkölt).

LASSÚ FŐZÉS
– 2. módszer

Ez a funkció ideális tej, rizsfelfújt és puding 
főzésére.

FŐZÉS NAGY 
MENNYISÉGŰ 
VÍZBEN

Ez a funkció lehetővé teszi a víz gyors 
felforralását és a forrási hőfok fenntartását. 
Olyan ételekhez ideális, mint például a 
levesek, zöldségek, stb. 

DINSZTELÉS/ 
PIRÍTÁS

Ideális húsok készítésére többféle 
teljesítmény-fokozaton. A hús egyenletesen 
sül át és szaftos marad.

     -

FAGYASZTOTT 
ÉTELEK 
KIOLVASZTÁSA

Ételek kiolvasztása és csokoládé olvasztása. 

MELEGEN 
TARTÁS Ételek melegen tartása 70°C körüli hőfokon.
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• Az IQcook rendszer egyidőben csak egy főzési mezőnél kapcsolható be. Ha a beállítás 
folyamata befejeződött, az IQcook rendszer egy másik főzési mezőhöz is kiválasztható. 

• Az IQcook használata esetén a szomszédos (felette, alatta lévő) főzési mezőknél nem 
használható a power boost (P) funkció.  

• Mielőtt bárhely IQ funkcióval elindulna a működés, a rendszernek minden paramétert 
ellenőriznie kell; ezért a főzés egy kis késleltetéssel indul el. Ez idő alatt ne vegye le az 
edényt a főzési mezőről.  

• Akkor kapcsolja be újra az IQ rendszert, ha a főzési mező már lehűlt (a kijelzőn a “H” 
jelzés világít). Ez optimális működési eredményt biztosít.

• Ha a fedőn szeretné használni az IQ szenzort, egy mágneses fém gyűrűt kell a fedő 
felső részére rögzíteni, amire az IQ szenzor használat előtt felhelyezhető. A ragasztó 24 
óra alatt köt meg teljesen. Ez idő alatt ne használja a fedőt és ne is mosogassa (lásd  “A 
fedő előkészítése” részt). 

• Ügyeljen rá, hogy a fedő, valamint a gyűrű felülete, ahová az IQ szenzort rögzíteni kell, 
mindig tiszta legyen. Úgy helyezze az IQ szenzort a gyűrűre, hogy a helyére ugorjon. 

• A főzés folyamata során ne emelje fel a fedőt (csak az IQ szenzor használatát igénylő 
funkciókra érvényes). Ha ez mégis szükséges (pl. meg kell keverni az ételt), csak rövid 
időre – kb. 10 másodpercre – vegye le a fedőt.  

• A főzés folyamata során ne tegye az IQ szenzorral felszerelt fedőt másik edényre. 
Ugyanazt az edényt használja a főzési folyamat végéig. 

• Ne használja az IQ szenzort a fedő fogójaként és ne távolítsa el a főzés során. 

• Figyelmeztetés! A fedő fogója muködési közben felforrósodhat.  Érintéséhez használjon 
konyharuhát vagy edényfogó kesztyűt.  

• Az IQ szenzor vízálló. Hasznos élettartamának meghosszabbítása és kifogástalan 
állapota érdekében a főzés után távolítsa el a szenzort a fedőről és tárolja biztonságos 
helyen, hogy ne sérüljön meg.  

• Az IQ szenzor puha, enyhén nedves ruhával tisztítható. Az első részét tartsa mindig 
tisztán. 

• Az IQ szenzorban egy elem is van (az elemcserére vonatkozó utasításokat lásd később).
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(számuk modelltől függ)A készülékhez 
mellékelt tartozékok 

A készülék első használata előtt:

1. Tisztítsa meg a fedő felületét ott, ahová az IQ szenzort 
rögzíteni szeretné, a mellékelt alkoholos törlőkendők 
segítségével. 

 Minden fedőhöz új törlőkendőt használjon. 

2. Fogja ujjai közé a gyűrűt és távolítsa el róla az   
  öntapadó réteget (ne érjen a ragasztós felülethez,   
  hogy tiszta maradjon).  

Az IQ szenzor 
felhelyezése a fedőre 

OK

2 min

IQ szenzor Gyűrű Törlő

2222
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3. Rögzítse a gyűrűt a fedő korábban megtisztított   
  részéhez.  Ezután nyomja ujjaival a fedőhöz, az   
  egyenletes ragasztás érdekében. 

  A gyűrűt ne rögzítse a fedő szelepe fölé vagy köré 
(a fedő típusától függően). 

   Ha a gyűrűt túl közel helyezi a fedő széléhez, a fedő 
kevésbé less stabil és felfordulhat, amikor a szenzor 
már a helyén van. 

  A ragasztó 24 vagy 72 órán belül szárad meg 
teljesen (fedőtől függően). Ez idő alatt ne használja 
el a fedőt és ne mosogassa, illetve ne helyezze rá 
az IQ szenzort.  

4. Helyezze el az IQ szenzort a gyűrűn úgy, hogy lassan  
  közelítse a gyűrű felé, amíg a helyére nem ugrik. 

A szenzor eltávolítása
Használat után  távolítsa el az IQ szenzort és tárolja  
biztonságos helyen.

1
2

24 h

72 h

1
2

Használja a fedőt az edényhez.  Ha ugyanazt a fedőt használja több 
edényhez, ügyeljen rá, hogy az mindegyikre illeszkedjék. 

Ne használja az IQ szenzort a fedő fogójaként.

Ne mosogassa az IQ szenzort mosogatógépben.
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A funkciók használata 
és a készülék

Az IQcook rendszer automatikusan felügyeli a főzés folyamatát; ugyanakkor 
nem kapcsolja ki automatikusan a funkciókat a főzés végeztével. Ezt 
manuálisan szükséges megtenni, vagy az időzítő (visszaszámlálás vagy 
percemlékeztető) segítségével.

Az IQcook rendszer egyidőben egy főzési mezőhöz állítható be. Ha a 
beállítás folyamata befejeződött, az IQcook rendszer egy másik főzési 
mezőhöz is beállítható. 

A – A FUNKCIÓK HASZNÁLATA

Ezeknél a funkcióknál használja a fedőt az IQ szenzorral együtt.

A főzés folyamata során ne tegye az IQ szenzorral felszerelt fedőt másik 
edényre. Ugyanazt az edényt használja a főzési folyamat végéig.

A főzőlap bekapcsolása előtt a főzési mező és az edény alja tiszta és száraz 
kell hogy legyen. 

Az előkészítés folyamata:

1. Töltsön vizet az edénybe, helyezze bele az ételt, majd 
tegye az edényt a főzési mezőre.  

 Vízzel való főzésnél ügyeljen rá, hogy a víz szintje 
ne legyen kevesebb, mint 50 mm-rel az edény felső 
széle alatt.  

2. Helyezze rá az edényre az IQ szenzorral felszerelt fedőt.  

50 mm

24
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 Ne használja az IQ szenzort a fedő fogójaként.

3. Érintse meg a főzőlap on/off   gombját. Rövid sípolás 
lesz hallható. 
Válassza ki a kívánt főzési mezőt (B). 

4. Az IQcook rendszer a villogó jelfény érintésével 
kapcsolható be IQ .

 Ekkor valamennyi lehetséges főzési program kigyullad, 
és világítani fog az IQ jel. 

5. Érintse meg a csúszkát ujjával a kiválasztani kívánt 
jel alatt, vagy csúsztassa ujját a csúszkán a kívánt 
főzési funkció kiválasztásához. Amint ujját elveszi a 
csúszkáról, a kiválasztott funkció villogni fog, míg a 
többi funkció világít.  Ha a beállítás 5 másodpercen 
belül nem kerül módosításra, a funkciók kialszanak. A 
választott funkció még néhány másodpercig világít. 

 Valamennyi funkciónál – a sütést kivéve – a szenzor 
gombot  másodpercen belül meg kell nyomni.

* Az időzítés funkció a muködési megkezdése előtt 
állítható be (lásd “Az időzítés beállításai” részt). 

6. Az IQ szenzor és a vezérlő modul közötti csatlakozás 
létrehozásához nyomja meg a fedőhöz rögzített  IQ 
szenzor gombját. Ekkor ugyanez vezérlő modulban 
kigyullad a kapcsolatra utaló jel  (A jel kigyullad).
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ÉTEL ÉTEL MENY-
NYISÉG (kg)

VÍZ MENNYI-
SÉG (dl)

FŐZÉSI IDŐ 
(perc)

MEGJEGYZÉS

alma 0,5 0,5 10-15 kisebb, azonos 
darabokra vágva

körte 0,4 0,3 10 kisebb, azonos 
darabokra vágva

barack 0,4 0,3 5-12

szilva 0,4 0,3 5-12

vegyes gyümölcs 0,5 0,3 7-12

burgonya 1 0,5 25-30 felkockázva és 
vízben megmosva

brokkoli 0,4 0,5 10-15

karfi ol 0,5 0,5 25-30 nagyobb darabokra 
vágva

sárgarépa 0,7 0,8 20-25 szeletelve – nagyobb 
(vastagabb) szeletek

zöldségkeverék 0,5 0,2-0,4 20-25

borsó (fagyasztott) 0,15 0,3 20-25

cukkini 0,6 0,5 13-18 szeletekre vágva

padlizsán 0,3 0,4 10-13

tojás 2 kom 0,4 9-13 áztassa langyos 
vízben (ezzel 
elkerülhető a héj 
repedése a főzés 
során) 

csicseriborsó 0,25 1 50-55 áztassa langyos 
vízben (ezzel 
elkerülhető a héj 
repedése a főzés 
során)

lencse 0,25 1 20-25 Főzés előtt kb. 22 
órára be kell áztatni  

rizs 1 csésze 2 csésze 20-25 Először mossa meg / 
öblítse le a rizst.

káposzta (friss) 0,5 0,6 20-25 fi nomra szeletelve

 

Az optimális főzési eredmények elérése érdekében szelep 
nélküli fedő használata javasolt. (a főzés időtartama függ 
az étel minőségétől, mennyiségétől és típusától, valamint 
az edénytől, a fedőtől és az ízléstől is). 

 Először töltse meg az edényt vízzel és csak 
utána tegye bele az ételt (ez minden ételtípusra 
vonatkozik). 

GŐZÖLÉS
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ÉTEL ÉTEL MENY-
NYISÉG (kg)

VÍZ MENNYI-
SÉG (dl)

FŐZÉSI IDŐ 
(perc)

MEGJEGYZÉS

savanyú káposzta 0,5 0,4 20-30

hot  dog 0,25 0,4 8-10 egész hot  dog

spárga (fagyasztott) 0,2 0,3 13-15

szemes kukorica 0,5 0,5 13-17

kel 0,5 0,4 20-25

zöldbab (fagyasztott) 0,5 0,6 30-35

gesztenye 0,5 1 28-32

kagyló 0,3 0,4 13-17

garnéla (fagyasztott 
farok)

0,4 - 13-17

Csirkemell, darabok 0,3 0,4 23-27

sült kolbász 
(»pečenica«)

0,1 0,5 25-30 egész sült kolbász 
(»pečenica«)

marha 0,3 1 50-60
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Ez a funkció ideális ételek folyadékban – víz, tej, bor, stb. 
– való főzésére. Így az étel megőrzi vitaminjait és ásványi 
anyagait. Olyan kényes ételekhez (hal, tojás, gyümölcs, 
szárnyas) használható, amelyek egyébként könnyen 
szétesnek a főzés során. A folyadék, amiben az étel 
készült, felhasználható szószok, szaftok készítéséhez. 
A párolás során fűszerek hozzáadásával kellemes aromát 
kapnak az ételek.
A javasolt főzési hőfok 70 és 85 °C között van. 

PÁROLÁS

Az ételek elkészítése / receptek:

BUGGYANTOTT TOJÁS
Hozzávalók:
1 tojás víz 
ecet 
só 
bors

A 75 °-ra melegített vízhez adjon néhány csepp ecetet, sót, borsot és üsse bele a tojást. 
Főzze körülbelül 3-4 percig, amíg a tojás fehérje meg nem szilárdul.

PÁROLT TONHAL FILÉ
Hozzávalók:
0.5 kg tonhal fi lé
4 gerezd fokhagyma  petrezselyem
só 
víz 
bors
citrom
főzési idő  = 35 perc

PÁROLT CSIRKEMELL FILÉ TEJSZÍNES SZÓSZBAN 
Hozzávalók:
6 csirkemell-fi lé
3 dl főzőtejszín
1 dl fehérbor
2 gerezd fokhagyma
egy csokor
petrezselyem 
só
bors
szegfűbors
szerecsendió
Vegeta fűszerkeverék
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curry
ecet
reszelt sajt 
a csirke maghőmérséklete 75 °C kell, hogy legyen
ételkészítés időtartama  = 30 perc

HERING VAGY HEKKFILÉ BORBAN PÁROLVA 
Hozzávalók:
4 hering/hekk fi lé
1 dl fehérbor 
kapor
só
bors
Vegeta fűszerkeverék
2 gerezd fokhagyma
egy csokor petrezselyem citromlé
ételkésztés időtartama  = 25 perc

TEJSZÍNES SZÓSZBAN ÉS FEHÉRBORBAN PÁROLT LAZAC 
Hozzávalók:
6 lazacfi lé
6 dl fehérbor
1 dl főzőtejszín
citrom
fokhagyma
petrezselyem
só
bors
ételkészítés időtartama = 30 perc

PÁROLT GYÜMÖLCS 
Hozzávalók:
2 körte
2 alma
30 dkg aszalt szilva
2 mandarin
2 szelet (cukor nélküli) főzőcsokoládé 
2 szelet tejcsokoládé 
tej

Kockázza fel a gyümölcsöt és kezdje el párolni a tejben. Törje össze a csokoládét (a 
főzőcsokoládét és a tejcsokoládét is) és szórja a darabokat a tejbe. 
Párolja 20 percig. Ha a szósz besűrűsödött, tálalásra kész.
 A maradék szósz tejszínhabbal keverhető. A csokoládés milk shake egy napig tárolható 
hűtőszekrényben (2 °C-on).
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 Egyes típusú ételek habozhatnak a főzés során. 
Emelje fel a fedőt és keverje meg az ételt. 
Használjon szeleppel ellátott fedőt!

   1. módszer
Ez a funkció olyan ételek készítésére ideális, amelyeket 
sokáig kell főzni – lassú melegítéssel és a forrás 
fenntartásával.

Ételek: GULYÁS, PÖRKÖLT, SZÓSZOK, RIZS, stb. 

Megjegyzés:
Főzés előtt mossa meg a rizst. Ne feledje, hogy egy rész 
rizs főzéséhez két-három rész víz hozzáadása szükséges.

   2. módszer 
Ez a funkció ideális olyan ételek készítésére, amelyeket 
lassan kell melegíteni – tej, rizsfelfújt, puding.

Ételek: TEJ, RIZSFELFÚJT, PUDING, stb. 

Megjegyzés:
Főzés előtt mossa meg a rizst. Ne feledje, hogy egy rész 
rizs főzéséhez két-három rész víz hozzáadása szükséges. 
A főzés során keverje meg időnként a rizst (akkor is, ha a 

 jel még mindig világít).
Puding - Ha a tej felmelegedett (a fedő az edényen van) 
és a  jel kigyulladt, adja hozzá a pudingport a tejhez és 
kevergesse körülbelül 3 percig.

Válassza a  jelet a Lassú főzés funkcióval. 5 másodperc 
elteltével a  jel villogni kezd,  jel villogni kezd,

30
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 Egyes típusú ételek habozhatnak a főzés során. 
Emelje fel a fedőt és keverje meg az ételt. 
Használjon szeleppel ellátott fedőt!

 Nagy mennyiségű vízben való főzésnél (amikor a
) jel kigyullad) lehetséges, hogy folyadék 

láthatóan még nem forr. Hagyja a fedőt az 
edényen, amíg a víz el nem kezd forrni. A forrás 
fenntartásának intenzitása függ mind az edénytől, 
mind a fedőtől.

  
A funkció lehetővé teszi a víz gyors felforralását és a forrás 
fenntartását. Ideális olyan ételek készítésére, amelyeket a 
főzési folyamat elején kell az edénybe tenni.

Ételek: LEVES, TÉSZTA, BURGONYA, stb.

Megjegyzés: A főzés előtt mossa meg a zöldségeket, 
különösen a burgonyát, alaposan vízben. Ezzel 
megelőzhető a habzás a főzés során.

Ha a víz felforrt (a fedő az edényen van), a  jel kigyullad 
és sípolás lesz hallható.

FŐZÉS NAGY 
MENNYISÉGŰ VÍZBEN
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FAGYASZTOTT ÉTELEK 
KIOLVASZTÁSA

Ez a funkció ideális mindenféle fagyasztott étel kiolvasztására, valamint csokoládé 
olvasztására.  

ÉTELEK MELEGEN 
TARTÁSA

Ez a funkció ideális bármilyen ételtípus melegen tartására. Szintén megfelelő forralt bor 
készítéséhez. 

Példa:
Ha gulyást főz Lassú főzés üzemmódban (1. módszer), a főzés végeztével kapcsoljon erre 
az üzemmódra az étel melegen tartásához. 
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MŰKÖDÉS KÖZBEN A KÖVETKEZŐ JELEK FOGNAK MEGJELENNI A KIJELZŐN: 

A víz még nem forr.

A víz felforrt.

Az IQcook funkcióknál, ahol szükséges a fedő használata, a 
rendszer automatikusan érzékeli a fedő eltávolítását. A () jel 
ilyenkor villogni kezd a kijelzőn és a főzőlap sípol.
Tegye vissza a fedőt az edényre és nyomja meg a csúszka 
bármely pontját.  
- Ha nem teszi ezt, és a víz még nem for (a ( ) jel világít), 
a rendszer folyamatosan működik tovább, de ebben az 
esetben nem garantálhatók az optimális főzési eredmények.  
- Ha a víz már felforrt (a ( ) jel világít), a rendszer 
folyamatosan működik tovább. A szenzor és a főzőlap 
közötti kommunikáció megszakad és kikapcsol a  
szenzor (ebben az esetben nem garantálhatók az optimális 
főzési eredmények). 

BIZTONSÁGI FUNKCIÓ – SmartSense
Ez a funkció felügyeli a rendszert, hogy az edényben lévő 
étel ne égjen 
oda akkor sem, ha túl kevés a folyadék. Azoknál az IQ 
funkcióknál aktív, ahol fedő használata szükséges. A jel 
megjelenik a kijelzőn és a főzőlap sípol.  
A rendszer megszakítja az áram-ellátást. A jelek eltűnnek és 
a főzési mező kikapcsol.
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Ezeknél a funkcióknál, használja az IQcook szenzorral felszerelt fedőt és ne 
vegye le a főzés során. 

Soha ne tegye az IQ szenzorral felszerelt fedőt az üvegkerámia lapra.   

A főzési mező és az edény méretének mindig illeszkednie kell egymáshoz. 
Soha ne tegye fel ferdén a fedőt, hogy az edénynek csak egy részét fedje 
be.  

A kiválasztott funkció működés közben nem változtatható meg – előbb az 
adott főzési mezőt ki kell kapcsolni.  

Ne emelje fel a fedőt a főzési folyamat során. Ha erre mégis szükség van 
(pl. meg kell keverni az ételt), csak rövid időre vegye le – maximum 10 
másodpercre. Ez lehetővé teszi az optimális főzési eredményeket és az 
energia-megtakarítást is.
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B - A FUNKCIÓK HASZNÁLATA

Ezeknél a funkcióknál ne használja az IQ szenzorral felszerelt fedőt.

A főzés során ne vegye le az edényt a főzőlapról, mert ezzel 
meghosszabbodik az ételkészítés folyamata (kivéve a Dinsztelés / pirítás 
funkciót, vagy a palacsintakészítést).

A Sütés, illetve Dinsztelés/Pirítás funkciók esetében három 
teljesítmény-fokozat áll rendelkezésre: alacsony, közepes, 
magas. A teljesítmény-fokozat kiválasztásához csúsztassa 
ujját a csúszkán. 
Az alap-beállítás a közepes fokozat. 

A teljesítmény-fokozat 
megválasztása
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 A teljesítmény-fokozat működési közben is 
módosítható. 

Teljesítmény-fokozatok:

 Alacsony: 150 - 170°C

 Közepes:  175 – 190°C

 Magas: 195 – 210°C

Étel: MINDENFAJTA HÚS, HAL, PALACSINTA, TOJÁS, 
ZÖLDSÉGEK, STB. 

Megjegyzés:
Palacsinta - Ossza el egyenletesen az olajat az edény 
felületén és helyezze az edényt a főzési mezőre.   
Kapcsolja be az IQ rendszert. Ha a kijelzőn megjelenik 
a ( ) jel, öntse bele a tésztát. Minden egyes következő 
palacsintánál először tegye az üres edényt az olajjal a 
főzési mezőre körülbelül 30 másodpercre, majd ezután 
öntse bele a következő adag tésztát.  

A dinsztelés/pirítás funkció  ideális olyan ételek  
készítésére, amelyekhez csak kevés olajra (max. 10 mm) 
van szükség. Amikor az olaj eléri a megfelelő hőfokot, a 
kijelzőn megjelenik a  jel, a főzőlap  sípol, az étel pedig 
belehelyezhető az edénybe. 

DINSZTELÉS/PIRÍTÁS

max 10 mm
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MŰKÖDÉS KÖZBEN A KÖVETKEZŐ JELEK LESZNEK LÁTHATÓ A KIJELZŐN:  

Az olaj még nem melegedett fel.

Az olaj felmelegedett.
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HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Lehetséges okok Lehetséges okok 
Bekapcsolt a Boil Sense 
funkció.

Vegye le az edényt a főzési 
mezőről. (elfogyott a folyadék)

Bekapcsolt a Boil Sense 
funkció.

Az edény alja nedves. Törölje 
meg az edény alját és kezdje 
újra a főzést. 

 (villog)
A fedőt levették. Tegye vissza a fedőt az edényre.

 (villog)
Gyenge az elem, vagy 
megszakadt a kommunikáció a 
főzőlappal. 

Nyomja meg az IQ szenzor 
gombját vagy indítsa újra 
a programot. Cserélje ki az 
elemet. 

F1 Az IQ szenzor alsó része 
piszkos vagy sérült. 

Tisztítsa meg az IQ szenzor 
alját. 
Ha a szenzor alsó része sérült, 
ne használja.

F2 Kommunikációs hiba az IQ 
szenzor és a főzőlap között.  

Cserélje ki az elemet az IQ 
szenzorban.

F3 Cserélje ki az elemet az IQ 
szenzorban.

Cserélje ki az elemet.

F4 A főzési mező túl forró Várjon, amíg a főzési mező 
lehűl. 
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Elemcsere

1.  Fogja meg a szenzor alját (A).  Tartsa erősen az IQ   
 szenzor fedelét (B) és forgassa el a nyíl irányába 10  
 fokkal. 

2. Hogy ki tudja venni, nyomja az elemet a nyíláson 
keresztül egy vékony tárggyal (műanyag vagy fa). 

3. Helyezze be a nyílásba az új elemet (DL2450). 

 Az elemen látható "plusz" jel kell hogy felfelé 
nézzen. 

4. Helyezze vissza megfelelően az IQ szenzor fedelét 
a szenzor házára és forgassa el az ellenkező irányba 
körülbelül 10 fokkal.  

További tartozékok és kiegészítők a Gorenje 
márkaszerviznél vagy egy arra felhatalmazott szerviznél 
szerezhetők be. 

www.gorenje.si

A tartozékok egyenként vagy csomagban vásárolhatók 
meg – kód:
Szenzor: 393759
Gyűrű: 393758

A B

További tartozékok 
rendelése
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Az üvegkerámia főzőlap minden egyes használata után várja 
meg, amíg a készülék lehűl, majd tisztítsa meg. Ellenkező 
esetben a legkisebb ételmaradék is ráéghet a forró felületre a 
készülék következő használata során. Az üvegkerámia felület 
rendszeres tisztítására és karbantartására használjon speciális 
tisztítószert, ami védőréteget képez a felületen, így óvva a 
szennyeződésektől. A készülék minden egyes használata 
előtt törölje le a port és egyéb lerakódást a főzőlap felületéről, 
illetve az edények aljáról, mert azok megsérthetik a felületet 
(1. ábra).
Figyelem: az acélszálas, súroló szivacsok és súrolószerek 
megsérthetik a főzőlap felületét. Az üvegkerámia felület 
megsérülhet az erős sprayk-től vagy a nem eléggé felrázott 
(összekevert) folyékony tisztítószerektől is (1. és 2. ábra).
A főzőlapon lévő jelek és jelzések elkophatnak, ha a főzési 
mezők széleinek tisztítására erős tisztítószereket használunk, 
vagy ha sérült fenekű edényt helyezünk a főzőlapra.
Az enyhe foltok puha, nedves ruhával eltávolíthatók; ezután 
töröljük a felületet szárazra (3. ábra).
A vízfoltok ecetes vízzel eltávolíthatók – ne használjuk 
azonban ezt az oldatot a keret tisztítására (csak egyes 
modelleknél, mivel az fénytelenné válhat). Ne használjon erős 
spray-ket vagy vízkőoldó szereket (3. ábra). A makacsabb 
foltokat speciális tisztítószerek és üvegkerámia főzőlapok 
tisztítására szolgáló szerszámok segítségével távolíthatjuk 
el. E termékek használata során kövesse mindig a gyártó 
utasításait.
Ügyeljen rá, hogy a tisztítószerek maradványai teljes 
mértékben eltávolításra kerüljenek, ellenkező esetben 
ugyanis megsérthetik a főzőlapot, amikor a főzési mezők 
felmelegszenek (3. ábra).
A makacs és odaégett szennyeződések kaparó segítségével 
távolíthatók el (4. ábra).
A kaparó használatakor legyen elővigyázatos a sérülések 
elkerülése érdekében

 Csak akkor használja a kaparót, ha a szennyeződés 
nedves ruhával vagy speciális, üvegkerámia 
felületekhez való tisztítószerekkel nem távolítható el. 

A kaparót megfelő szögben  (45° - 60°) tartsa. Nyomja a 
kaparót enyhén az üveglapra és csúsztassa végig a felületen 
a szennyeződések eltávolítása érdekében. Ügyeljen rá, hogy 
a kaparó műanyag része  (egyes típusoknál) ne érintkezzék a 
forró főzési mezővel.

Tisztítás

2 ábra

3 ábra

4 ábra

1 ábra
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 Ne nyomja a kaparót merőlegesen az üveglapra 
és annak élével vagy pengéjével ne sértse meg a 
felületet. 

A cukor, illetve a cukor-alapú ételek megsérthetik az 
üvegkerámia főzőlap felületét (5. ábra); így azokat a 
lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani a főzőlap 
felületéről, akkor is, ha a főzési mező még forró (4. ábra). Az 
üvegkerámia főzőlap színének elváltozás nem befolyásolja 
annak működését vagy a felület stabilitását. Az ilyen 
elszíneződések általában az odaégett ételektől, illetve 
alumíniumból vagy rézből készült edények használata miatt 
alakulhatnak ki – az ilyen foltokat igen nehéz eltávolítani.
Figyelmeztetés: A fent leírt károsodások jelentős része 
esztétikai jellegű, pl. csak a készülék külsejét érinti 
és egyáltalán nem befolyásolja közvetlenül annak 
funkcionalitását. Az ilyen hibák nem tárgyai a garanciának.

5 ábra

• A készülék konyhai  bútorelembe való beépítését, illetve elektromos hálózatra való 
csatlakoztatását kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti el.

• A konyhai bútorelem furnérja vagy  más típusú felülete, amelybe a főzőlap beépítésre 
kerül, kezelve kell, hogy legyen hőálló (100°C) ragasztóval; ellenkező esetben a munkalap  
felülete elszíneződhet vagy deformálódhat. 

• A főzőlap olyan konyhai bútorelem feletti munkalapba építhető be, amelynek szélessége 
600 mm vagy annál több

• A beépítést követően az első két rögzítő elem alulról szabadon hozzáférhető kell hogy 
legyen. 

• A függő vagy falra szerelt konyhai elemeket elég magasan kell elhelyezni ahhoz, hogy ne 
akadályozzák a munkafolyamatot. 

• A főzőlap és a konyhai elszívó közötti távolság nem lehet kevesebb, mint az elszívó 
gyártójának üzembe helyezési utasításaiban megadott távolság.  A minimális távolság 
650 mm.

• A készülék széle és a szomszédos, magas konyhai bútorelem közötti távolság nem lehet 
kevesebb 40 mm-nél.

• Tömör fa dekorlapok vagy táblák használata a főzőlap mögötti munkalapokon 
lehetséges, ha a minimális távolság annyi, mint a beszerelési rajzokon feltüntetett 
távolság. 

• A beépíthető főzőlap és a hátsó fal közötti minimális távolság a beszerelési rajzon van 
feltüntetve. 
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A készülék konyhai munkalapba való beépítése előtt a 
mellékelt tömítőszalagot fel kell ragasztani az üvegkerámia 
főzőlap alsó oldalára (lásd a fenti ábrát). 
Ne építse be a készüléket a tömítőszalag nélkül! 

A tömítőszalagot a következőképpen kell felhelyezni: 
- Távolítsa el a védőréteget a szalagról. 
- Ezután ragassza a szalagot a készülék alsó oldalára, 

körülbelül 2-3 millimétere a szélektől (az ábrán látható 
módon). A tömítést a készülék összes széle mentén fel 
kell rögzíteni úgy, hogy a sarkoknál ne fedjék egymást a 
szalagok. 

- A tömítés felhelyezésekor ügyeljen rá, hogy az üveg ne 
érintkezzék éles tárgyakkal. 

MEGJEGYZÉS!
Egyes készülékeknél a tömítőszalag már fel van ragasztva! 

A tömítőszalag 
felhelyezése
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• A főzőlap 30-50 mm vastag munkalapba építhető be. 
• Ha a munkalap 40 mm-nél vastagabb, a belső szélét 

le kell gyalulni vagy csiszolni (A. ábra). Így elegendő 
légáramlás lesz biztosított. 

• Ha a munkalap vastagsága 30 mm-nél nagyobb, a 
főzőlap számára szolgáló nyílást a sütő közepénél kell 
kivágni, elegendő távolságot hagyva a munkalap első 
szélétől úgy, hogy a főzőlap ne érintkezzék a sütő 
védőlemezével. 

• Ha a főzőlapot egy már meglévő nyílásba szeretné 
beépíteni, győződjön meg arról, hogy ez lehetséges, 
tekintettel a szükséges beépítési méretekre (beépítési 
mélység 56 mm). 

• A munkalap teljesen vízszintes kell, hogy legyen. 
• Védje megfelelően a kivágás sarkait. 
• A mellékelt 4 db csavar segítségével rögzítse a mellékelt 

4 db szűkítő kapcsot a főzőlap első és hátsó oldalára, 
valamint az előkészített nyílásra. 

• Csatlakoztassa a főzőlapot az elektromos hálózatra (lásd 
a főzőlap elektromos hálózatra való csatlakoztatására 
vonatkozó utasításokat). 

• Helyezze a főzőlapot a nyílásba. 
• Nyomja erőteljesen a főzőlapot felülről a munkalap felé.  
• A rögzítők csavarozásához nem megengedett 6,5 mm-

nél hosszabb csavarok használata. 

A beépítés folyamata
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• A főzőlap elektronikus alkatrészeinek működéséhez 
szükséges a levegő megfelelő keringésének biztosítása.

A Fiókos alsó bútorelem
• A szekrény hátsó falán egy legalább 140 mm magas 

nyílás kell, hogy legyen, a szekrény teljes szélességében. 
Ezen felül legalább 6 mm távolság kell hogy legyen a 
szekrény első részén, annak teljes szélességében.  

• A főzőlap alján egy ventilátor is található. Ha a konyhai 
bútorelemben egy fi ók is van, abban nem szabad 
apróbb tárgyakat vagy papírt tárolni, mivel ezeket a 
ventilátor beszippanthatja, ami kart okozhat úgy a 
ventilátorban, mint a teljes hűtőrendszerben.  Ilyen 
fi ókokban nem szabad alufóliát és gyúlékony anyagokat 
vagy folyadékokat (pl. spray-k) tárolni sem, illetve 
ilyeneket a főzőlap közelében sem szabad elhelyezni. 
Robbanásveszély!  Legalább 20 mm távolság kell hogy 
legyen a fi ók tartalma és a ventilátor nyílásai között. 

Az alsó konyhai 
bútorelem 
szellőzőnyílásai
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B Alsó konyhai bútorelem sütővel
• Sütő az EVP4 . EVP2 típusú, hűtőventilátorral ellátott 

főzőlapok alá építhető be. A sütő beszerelése előtt a 
konyhai bútorelem hátsó falát ki kell venni. Ezen felül, 
minimum 6 mm távolság szükséges az első oldalon, a 
szekrény teljes szélességében.  
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A készülék alapvetően kétfázisos csatlakoztatáshoz került 
kialakításra, de egyetlen fázishoz is csatlakoztatható. 

• Kétfázisos csatlakoztatás
 Helyezze a csatlakozókat a 4. és az 5. kimenetekre. 

• Egyfázisos csatlakoztatás
 Helyezze a csatlakozókat a 4. és az 5., valamint az 1. és a 

2. kimenetekre. 

Megjegyzés: A 3. csatlakozás szabad.

A csatlakoztatás a következőképpen végezhető el:
• gumi bevonatú csatlakozó kábelek, H05 RR-F 4x1,5 

típus, sárga-zöld földelő kábellel; 
• PVC szigetelésű csatlakozó kábelek, H05 VV-F  4x1,5 

típus, sárga-zöld földelő kábellel; vagy más megfelelő 
kábel.  

Üzembe helyezési 
diagram
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• A csatlakoztatást csak képzett szakember végezheti 
el. A földelés meg kell hogy feleljen az érvényben lévő 
előírásoknak. 

• A csatlakozó terminálok a csatlakozó doboz fedelének 
eltávolításával válnak láthatóvá.  

• A csatlakoztatás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy 
az adattáblán feltüntetett feszültség megfelel-e az 
otthonában rendelkezésre álló feszültségnek.  

• Az adattábla a készülék alsó részén található. 
• A készülék 230 V ~ feszültségen működik.
• Az elektromos kábelezésen el kell helyezni egy 

megszakítót, amivel a készülék minden pontban 
leválasztható az elektromos hálózatról.  A megszakító 
érintkezői között legalább 3 mm távolság kell hogy 
legyen nyitott állapotban.   Ez megoldható biztosítékok, 
biztonsági kapcsolók, stb. segítségével.  

• A csatlakoztatást a hálózat bejelentett terhelési 
kapacitása, illetve a biztosíték teljesítménye alapján kell 
megválasztani.   

• Az ilyen készülékek beépíthetők úgy, hogy az egyik 
oldalukon olyan magas konyhai bútorelem álljon, amely 
meghaladja a készüléket magába foglaló bútorelem 
magasságát.  Ilyen esetben a másik oldalon csak a 
készülékkel egymagasságú bútorelem helyezhető el. 

• Az üzembe helyezés végeztével a feszültség alatti és a 
szigetelt kábeleket megfelelően védeni kell a véletlen 
érintéssel szemben. 

FIGYELEM !
A készülék javításának megkezdése előtt áramtalanítsa 
a készüléket. A hálózati feszültségnek megfelelően a 
készüléket a mellékelt diagram alapján kell csatlakoztatni. 
A földelő kábelt (PE)  a földelés jelével  ellátott 
terminálhoz kell csatlakoztatni.

A csatlakozó kábelt keresztül kell vezetni azon a biztonsági 
berendezésen, ami megakadályozza a kábel vétetlen 
kihúzását. Az üzembe helyezés végeztével kapcsolja be az 
összes főzési mezőt körülbelül 3 percre, így ellenőrizheti 
azok megfelelő működését. 

A csatlakozó kapocs kinyitásához használjon lapos 
csavarhúzót.  A  készülék csatlakoztatásához használja a 
mellékelt csatlakozó kapcsokat.
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FENNTARTJUK AZ OLYAN MÓDOSÍTÁSOK JOGÁT, 
AMELYEK NEM BEFOLYÁSOLJÁK A KÉSZÜLÉK 

FUNKCIONALITÁSÁT.  

VITA_SIVK_IQ_SLIDER hu (12-15)

Adattábla

A Szériaszám
B Kód
C Modell 
D Típus
E Védjegy
F Műszaki információk
G Megfelelőségi jelek

A készülék használati utasítása megtalálható 
honlapunkon is:  www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com  />

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK


