
HU
Használati útmutató  
FŐZŐLAP

Tartalom
Fontos biztonsági tudnivalók 70
Környezetvédelmi tanácsok 70
Megfelelőségi nyilatkozat 71
Használat előtt 71
Már meglevő edények 71
Az edények ajánlott méretei 71
Felszerelés 71
Elektromos csatlakoztatás 72
Használati útmutató 73
Tisztítás 76
Hibaelhárítási útmutató 76
Főzőlap által leadott zajok 76
Vevőszolgálat 76
Teljesítményszintek táblázata 77

Magyar



EN AVAILABLE HOB CONFIGURATION

IT CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

PL DOSTĘPNA KONFIGURACJA PŁYTY

RO CONFIGURAŢIE DISPONIBILĂ A PLITEI

RU ДОСТУПНАЯ КОМПОНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

UK ДОСТУПНА КОНФІГУРАЦІЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

CS DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

SK DOSTUPNÉ PREVEDENI

HU RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KONFIGURÁCIÓK

PT CONFIGURAÇÃO DA PLACA DISPONÍVEL

HD FLEXI

mm 541mm 541

HD FLEXI210 mm 145 mm 180 mmHD FLEXI

280/180 mmHD FLEXIHD FLEXI

210 mm 210 mm



4

483 mm 553 mm 30
    

 m
m

+1 0

580 
650 
700 mm

510 mm

52
 m

m

A R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

 

490      mm

560      mm

0
+2

0
+2

513      mm

583      mm

0
+2

0
+2

6 mm

560     mm
490     mm

R = 11,5 mm

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

R = 11,5 mm

0
+2 

0
+2 

B

Min. 50 mm 

483 mm 742 mm

30
    

m
m

+1 0

770 mm
 510 mm

 

52
 m

m

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

 

490      mm

750      mm

0
+2

0
+2

Min. 50 mm 

513      mm

Min. 50 mm
773      mm

0
+2

0
+2

750     mm
490     mm

R = 11,5 mm

0
+2 

0
+2 

6 mm

R = 11,5 mm

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

C

325 mm 742 mm

30
    

m
m

+1 0

770 mm
 350 mm

 

52
 m

m

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

 

330      mm

750      mm

0
+2

0
+2

Min. 50 mm 



5

1

Min. 5 mm 

Min. 10 cm

2 3

5 
m

m

min. 20 mm

min. 40 mm

Min. 3 cm
Max. 6 cm

Min. 5 mm 

X 4



HU 70

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: www.hotpoint.eu

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS
A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be.

 Ez a veszély szimbóluma, biztonsági figyelmeztetés, amely a felhasználóra vagy más személyekre nézve potenciális veszélyre figyelmeztet.
 Minden biztonsági figyelmeztetés előtt fel van tüntetve a veszélyt jelző szimbólum és a következő kifejezések egyike:

 VESZÉLY Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

 FIGYELMEZTETÉS Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.
Minden biztonsági figyelmeztetés pontosan jelzi az adott veszély típusát, és megmutatja, hogyan lehet a készülék nem megfelelő használatából eredő sérüléseket, 
károkat és elektromos áramütéseket elkerülni. Mindig tartsa be a következő szabályokat:
• Minden szétszerelési és telepítési művelethez viseljen védőkesztyűt.
• Mielőtt bármilyen szerelési műveletet végezne, a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
• A készülék beszerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa 

meg, illetve ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
• A hatályos törvények értelmében a készülék földelése kötelező.
• A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózati aljzathoz.
• Az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően a beszereléshez egy többpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú kapcsoló szükséges.
• Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
• Ne húzza meg a tápkábelt.
• Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
• A készüléket kizárólag háztartási használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb célra történő használata tilos (pl. helyiség fűtése). A gyártó nem vállal 

felelősséget a helytelen használatból vagy a vezérlőelemek hibás beállításából eredő károkért.
• A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Legyen óvatos, és ne érintse meg a fűtőellenállásokat. Folyamatos felügyelet 

híján a 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.
• A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, illetve nem elegendő tapasztalattal és 

ismeretekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják vagy ha ezek a személyek oktatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról 
és tudatában vannak a kockázatoknak. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a tisztítást és 
karbantartást felnőtt felügyelete nélkül.

• Ne érintse meg a fűtőellenállásokat használat közben és után. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabok vagy más gyúlékony anyagok hozzáérjenek, 
amíg valamennyi elem kellőképpen le nem hűlt.

• Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékre vagy a készülék közelébe.
• A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Magas zsír- és olajtartalmú ételek készítésekor legyen óvatos.
• Az elválasztó panelt (nem szériatartozék) a készülék alatti rekeszbe kell beszerelni.
• Ha a felület sérült, akkor kapcsolja ki a berendezést az elektromos áramütés kockázatának elkerüléséhet (csak üvegfelületű berendezések esetén).
• A készüléket nem szabad külső időzítő vagy távvezérlő rendszerrel működtetni.
• Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem kapcsolja ki 

a készüléket, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy tűzálló pokróccal. Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőfelületeken.
• Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.
• A fémből készült tárgyakat, pl. késeket, villákat, kanalakat és fedőket ne tegye rá a főzőlapra, mert felforrósodhatnak.
• A használat után kapcsolja ki a főzőlapot a megfelelő vezérléssel és ne bízzon az edényérzékelőben (csak indukciós berendezéseknél).

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK 
A csomagolóanyag ártalmatlanítása
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, amit az újrahasznosítás szimbóluma jelez ( ). A csomagolás különféle részeit nem szabad szétszórni, 
ártalmatlanításukról a helyi előírások szerint kell gondoskodni.
Ártalmatlanítás
• Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek (RAEE-WEEE).
• A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével a felhasználók segíthetik elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos potenciálisan 

negatív következményeket.
• A készüléken vagy a kísérő dokumentációban található  szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell vinni 

azt az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosításáról gondoskodó gyűjtőpontok egyikére.
Energiatakarékossági tanácsok
Az optimális eredmény az alábbiak betartásával érhető el:
• Olyan főzőedényeket használjon, amelyek aljának mérete megegyezik a főzőzónák méretével.
• Csak lapos fenekű edényeket és serpenyőket használjon.
• Ha lehet, hagyja a fedőket az edényeken az étel készítése közben.
• Kukta használatával lehet csökkenteni az energiafelhasználást és a főzési időt.
• Az edényt a főzőzóna közepére helyezze a főzőlapon levő jelölés szerint.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT   
• Ez a készülék alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre, megfelel a 1935/2004 sz. ( ) szabályzatnak, valamint tervezése, gyártása és forgalomba 

hozatala megfelel a (többször módosított 73/23/EGK irányelv helyére lépő) 2006/95/EK alacsony feszültség irányelv biztonsági előírásainak és a 2004/108/
EK elektromágneses összeférhetőség irányelv előírásainak.

• Ez a készülék az EN 60350-2 európai szabvánnyal összhangban megfelel a 66/2014 sz. európai rendelet energiatakarékos kivitelre vonatkozó 
követelményeinek.

HASZNÁLAT ELŐTT

FONTOS: A főzőzónák nem kapcsolnak be, ha az edények mérete nem megfelelő. Kizárólag „INDUCTION SYSTEM” 
jelzéssel ellátott főzőedényeket használjon (lásd az ábrát). A főzőlap bekapcsolása előtt helyezze az edényt a kívánt 
főzőzónára.

MÁR MEGLEVŐ EDÉNYEK
Mágnes segítségével ellenőrizze, hogy az edény megfelelő-e az indukciós főzőlaphoz: a nem mágneses fazekak és serpenyők nem megfelelők.

• Ügyeljen arra, hogy sima aljú edényeket használjon, amelyek nem karcolják meg a főzőlapot. Minden edényt 
ellenőrizzen.

• Soha ne helyezzen meleg fazekakat vagy serpenyőket a főzőlap kezelőpaneljére. Ez ugyanis károsíthatja.

AZ EDÉNYEK AJÁNLOTT MÉRETEI
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FELSZERELÉS
Miután kicsomagolta a terméket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás közben. Problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a 
vevőszolgálattal.
A süllyesztett mélyedés méreteihez és a telepítési utasításokhoz tekintse meg a 2. oldalon lévő ábrákat.

A KONYHASZEKRÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSÉHEZ

 FIGYELMEZTETÉS

min. 5 mm

min. 20 mmm
in.

 5 
m

m

• Építsen be egy elválasztó panelt a főzőlap alá.
• A beszerelést követően a készülék alsó része ne legyen 

hozzáférhető.
• Ha egyúttal egy sütőt is beépít a főzőlap alá, ne tegye 

a két készülék közé az elválasztó panelt.

• A készülék alsó oldala és az elválasztó panel közötti távolságnak igazodnia kell az ábrán megadott méretekhez.
• A készülék helyes működése érdekében a főzőlap és a bútor felső szegélye közötti minimális nyílást nem szabad eltömni (min. 5 mm).
• Ha beépített sütőt telepít, akkor ellenőrizze, hogy a sütőben legyen megfelelő hűtőrendszer.
• A főzőlapot ne szerelje be mosó- vagy mosogatógép fölé, hogy az elektronikus áramköröket ne érje gőz vagy nedvesség, amely károsíthatná azokat.
• Vezetékes telepítés esetén keresse fel az Ügyfélszolgálatot és kérje a 4801 211 00112 szerelőkészletet.
• A főzőlap eltávolításához használjon csavarhúzót (nincs a csomagban) a tartókapcsok eltávolításához a berendezés alsó részéről.

NOOK
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ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

 FIGYELMEZTETÉS • Válassza le a készüléket a villamos hálózatról.
• A készüléket olyan képzett szakembernek kell beszerelnie, aki ismeri az érvényben lévő biztonsági és üzembe 

helyezési előírásokat.
• A gyártó kizár minden felelősséget azon személyi vagy állati sérülésekkel, illetve tulajdonban keletkező károkkal 

kapcsolatban, amelyek az ebben a részben ismertetett előírások be nem tartása eredményeként állnak elő.
• Az elektromos tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a főzőlapot el lehessen távolítani a 

munkafelületről.
• Győződjön meg arról, hogy a készülék alján található adatlapon megadott feszültség megegyezik-e a lakásban 

elérhető hálózati feszültséggel.

Csatlakoztatás a sorkapocshoz
Az elektromos bekötéshez használja az alábbi táblázat szerinti H05RR-F vagy H05V2V2-F típusú vezetéket.

Vezetékek Szám x méret
220-240 V ~ + 3 x 4 mm2

220-240 V 3 ~ + 4 x 1,5 mm2

380-415 V 3N ~ + 5 x 1,5 mm2

380-415 V 2N ~ + 4 x 1,5 mm2

23
0V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V

23
0 V 23
0 V

23
0 V

380-415 V 3N ~
220-240 V ~

(Ausztrália és Egyesült Királyság) 

380-415 V 2N ~

220-240 V ~

380-415 V 2N ~ (csak Hollandia)220-240 V 3 ~ (csak Belgium)

CBA

Fontos:
• Tartsa és távolítsa el a kapocslécről az L1-L2 és N1-N2 fémhidakat az elektromos kapcsolási rajz szerint (lásd az ábrán).
• Ha a csomagban van egy vezeték, akkor olvassa el a vezetékhez kapott utasításokat.
• A vezetékek csatlakozása után ellenőrizze, hogy a kapocslécen lévő hat csavar megfelelően le legyen zárva.
Meglévő (balra) és eltávolított (jobbra) híd példája. Részletes információkhoz lásd az elektromos kapcsolási tervet (a hidak lehetnek az L1-L2 vagy N1-N2 között).

A sárga/zöld földvezetéket a  jelzésű kapocshoz kell bekötni.
Az említett vezetéknek a többinél hosszabbnak kell lennie.
1. A csavart kicsavarva vegye le a sorkapocs fedelét (A), és illessze be a fedelet a sorkapocs forgópántjába (B).
2. Dugja át a tápkábelt a kábelbilincsen, és csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocshoz a mellette látható kapcsolási rajznak megfelelően.
3. Rögzítse a tápkábelt a kapocs segítségével.
4. Zárja le a fedelet (C), és csavarozza azt rá a sorkapocsra a korábban eltávolított csavarral.
Minden alkalommal, amikor a főzőlap áram alá kerül, lefuttat egy pár másodperces automatikus ellenőrzést.
Ha a főzőlapon már van tápvezeték, akkor kövesse a vezeték címkéjén olvasható utasításokat. A csatlakoztatást olyan többpólusú megszakítóval végezze, 
amelynél az érintkezők közötti távolság legalább 3 mm.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A kezelőpanel bemutatása
Vezérlopanel

Főzőzóna szabályozó parancsok és hozzátartozó kijelzők

1 Fázis teljesítmény kezelőVezérlőpanel lezárás/különleges
funkció/2. és 4. fázis teljesítmény kezelésBe/ki Időzítő

Főzőzóna szabályozó parancsok és hozzátartozó kijelzők

  Be/ki Időzítő Vezérlőpanel lezárás/különleges
funkció/2. és 4. fázis teljesítmény kezelés 1 Fázis teljesítmény kezelő

1 Fázis teljesítmény kezelő

1 Fázis teljesítmény kezelő

A főzőlap bekapcsolása/kikapcsolása
A főzőlap bekapcsolásához kb. 2 másodpercre nyomja meg a  gombot, amíg a főzőzóna kijelző be nem kapcsol. A kikapcsoláshoz addig nyomja ugyanazt 
a gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol. Minden főzőzóna kikapcsol.
Használat után a főzőlap „H” maradékhő kijelzője bekapcsolva marad, amíg a főzőterület nem hűl le.

A főzőlap automatikusan kikapcsol, ha a bekapcsolástól számított 10 másodpercen belül egyik funkció sem kerül kiválasztásra.

A főzőzónák bekapcsolása és szabályozása

Teljesítményjelző kijelző
A kiválasztott főzőzóna jelzése

Főzőzóna elhelyezése

Helyezze az edényt a főzőlapra és kapcsolja be a főzőlapot, majd aktiválja a kívánt zónát a „+” gombbal; a kijelzőn a „0” jelenik meg. Kiválaszthatja a kívánt 
teljesítményszintet minimum 0 és maximum 9 között, vagy tovább nyomhatja a gombot, amíg a „P” nem jelenik meg - ha a készüléken elérhető - , amely a 
booster funkció. A teljesítményszint növeléséhez nyomja meg a „+” gombot. A teljesítményszint csökkentéséhez nyomja meg a „-” gombot.

A főzőzónák kikapcsolása
A főzőzóna kikapcsolásához nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig a „+” és „-” gombokat.
A főzőzóna kikapcsol, és ha még meleg, megjelenik a „H” betű.

Vezérlőpanel zárolása
Ez a funkció lezárja a főzőlap kezelőszerveit, így akadályozva meg a készülék véletlen bekapcsolását. A vezérlőpanel blokk bekapcsolásához kapcsolja be 
a főzőlapot és nyomja három másodpercen keresztül az Időzítő gombot; akusztikus hang és egy látható jelzés mutatja a lakat szimbólum közelében, hogy a 
funkció aktív. A kikapcsolási funkció kivételével a kezelőlap zárolva van. Az inaktiválási funkció kivételével a kezelőlap le van zárva. Kialszik a világító pont, és 
a főzőlap ismét aktív.
Víz, folyékony ételmaradék vagy a szimbólum alatti gombra helyezett bármilyen tárgy jelenléte akaratlanul is előidézheti a kezelőpanel-zárolási funkció be- 
vagy kikapcsolását.

Időzítő  
Az időzítőt a főzési idő maximum 99 perces (1 óra és 39 perc) beállításához használhatja, az összes főzési zónában.
Válassza ki az időzítőhöz hozzárendelendő főzőzónát. Az akusztikus jelzés (bip) a működését jelzi (lásd az ábrát). A kijelzőn a „00” jelenik 
meg és a jelző LED bekapcsol. Az időzítő értéke növelhető és csökkenthető, ha lenyomva tartja a „+” vagy „-” gombokat. A beállított időtartam 

lejártakor hangjelzés hallható, és a főzőzóna automatikusan kikapcsol. Az időzítő bekapcsolásához tartsa lenyomva a megfelelő gombot legalább 3 másodpercen 
keresztül.
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Az időzítő másik zónához bekapcsolásához ismételje meg a fent leírt folyamatot. Az időzítő mindig a kiválasztott zóna beállított idejét vagy a legrövidebb 
fennmaradó időt jelzi.
Az időzítő módosításához vagy kikapcsolásához nyomja meg a főzőzóna kiválasztó gombot, amelyre az időzítő vonatkozik.

A kezelőpanel figyelmeztetései
Speciális funkciók (ha vannak)
Néhány modellen speciális funkciók vannak:

Automatikus funkció 
Ezzel a funkcióval automatikusan beállítható az alacsony főzéshez szükséges teljesítményszint. Kapcsolja be ezt a funkciót és miután fő az étel, nyomja meg 
a zónához tartozó gombot, majd a  gombot.

Főző  
Miután az étel főni kezd, nyomja meg a  gombot és a főzőlap automatikusan beállítja a helyes teljesítményszintet, hogy az étel tovább főjön. A kijelzőn 
megjelenik az „A” betű: bekapcsol a hozzátartozó kémlelőfény. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Fúzió  
Ezzel a funkcióval a főzőzónában állandóan alacsony hőmérsékletet tarthat. Miután elhelyezte az edényt/tartozékot a kívánt főzőzónában, kapcsolja be a 
főzőlapot, és válassza ki a főzőzónát. Nyomja meg a : a kijelzőn megjelenik az „A” jelzés, és a jelzőfény kigyullad. A funkció kikapcsolásához nyomja meg 
a  gombot.

Fennmaradó hő kijelző

A lapon vagy egy minden egyes zónához külön tartozó fennmaradó hő kijelző. Ezek a kijelzők mutatják a felhasználónak, amikor a főzőzóna 
még meleg. Ha a kijelzőn a  jelenik meg, akkor a főzőzóna még meleg. Ha a zónán ez a jelzés látható, akkor melegen tarthat egy ételt 
vagy megolvaszthatja a vajat. A főzőzóna kihűlésekor a jelzés kialszik.

Nem megfelelő edény vagy nincs edény jelzés

Ha a főzőedény nem kompatibilis az indukciós főzőlappal, rosszul van elhelyezve, illetve nem megfelelő méretű, akkor a kijelzőn megjelenik 
a „edény hiányzik” figyelmeztetés (bal oldali ábra). Ha 60 másodpercen belül nem érzékelhető edény, a főzőlap kikapcsol.

Gyors főzés funkció (booster)
Csak néhány főzőzónán elérhető funkció, amellyel maximálisan kihasználhatja a főzőlap teljesítményét (például gyorsan vizet kezdhet főzni). A funkciót a „+” 
gombbal kapcsolhatja be, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „P” betű. A booster 10 perces használata után a berendezés automatikusa a 9. szintű zónába lép.

„Teljesítménykezelés” (ha ez a funkció elérhető)
A „Teljesítménykezelés” funkciónak köszönhetően beállíthatja a maximális teljesítményszintet, amelyet a főzőlap elérhet, az igények szerint.
Bármikor elvégezheti a beállítást, amely a következő módosításig megmarad.
A szükséges maximális teljesítmény beállításával a főzőlap automatikusan szabályozza a különböző főzőzónákba leadott hőt, hogy elkerülje a határok túllépését; 
így az összes főzőzónát egyszerre kezelheti túlterhelés veszélye nélkül.
A 4 maximális teljesítményszint a kijelzőn látható: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW a főzőlap maximális teljesítménye).
A vásárlás pillanatában a főzőlap maximális teljesítményre van állítva.
A berendezés táphálózathoz csatlakoztatása után 60 másodpercen belül módosíthatja a teljesítményszintet az alábbi pontok alapján:

Fázis Kezelőpanel Kijelző

1 Nyomja kb. 3 másodpercig a Teljesítmény kezelés mindkét 
gombját (1. fázis).

2 Nyomja meg a Teljesítmény kezelés gombot (2. fázis) az 
előző fázis megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik a  .

3 Nyomja meg a különböző elérhető opciók között az előre 
kiválasztott szintet.

A kémlelőfény bekapcsol az egyes főzőzónákra vonatkozó 
használatot jelző kémlelőfényekkel együtt.

4 Nyomja meg a Teljesítmény kezelés gombot (4. fázis) az 
előző fázis megerősítéséhez.

A kijelző a beállított szintet jelzi, amely kb. 2 másodpercen 
keresztül villog; a főzőlap ezután hangjelzést ad le, majd 
kikapcsol; ekkor használatra kész.

Ha a teljesítménybeállítás során hiba történik, akkor megjelenik a középső részen a  szimbólum, hangjelzés hallható kb. 5 másodpercen keresztül. 
Ebben az esetben elölről ismételje meg a konfigurációt. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot.
A normális használat alatt, miután elérte a maximális teljesítményszintet, ha a felhasználó tovább szeretné növelni, akkor a főzőzóna szintje kétszer villog és 
hangjelzést ad le.
Ha ebben a zónában nagyobb teljesítményre van szüksége, akkor kézzel csökkentse a többi, aktív zóna egyikében a teljesítményszintet.
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Hangjelzés be-, és kikapcsolása
Miután bekapcsolta a főzőlapot, tartsa egyszerre lenyomva az első főzőzóna „-” gombját és a jobb oldalon lévő gombot legalább 5 másodpercen keresztül 
(„az alábbiak szerint”).

5 Sec
HD FLEXI
Ha van ilyen funkció, akkor lehetővé teszi, hogy szétválasza a főzőzónát és a két részt külön használja, vagy egyetlen nagy főzőzónaként egyesítse.
Ez ideális az ovális, szögletes vagy hosszúkás edényekhez (38 x 23 cm-es maximális méretig) vagy egynél több normál méretű edény egy időben használatához. 
A HD FLEXI funkció bekapcsolásához kapcsolja be a főzőlapot és egyszerre nyomja meg a két zónakiválasztó gombot az alábbi ábra szerint: a két zónához 
tartozó kijelzőn a „0” szint jelenik meg; a szintet jelző számhoz közeli két pontok be vannak kapcsolva, jelezve, hogy a HD FLEXI funkció aktív.

A teljesítményszint módosításához (1 és 9 vagy P között) nyomja meg a +/- gombokat. A HD FLEXI funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a 2 
zónakiválasztó gombot. A zónát azonnal kikapcsolhatja, ha lenyomva tartja a zónakiválasztó gombot 3 másodpercen keresztül.
 

A „nincs edény"  jelzés jelenik meg annak a főzési zónának a kijelzőjén, amelyik nem észlel edényt (hiányzó, rosszul elhelyezett vagy indukciós 
főzőlaphoz alkalmatlan edény esetén). Az üzenet 60 másodpercig látható: ez idő alatt elhelyezheti vagy megigazíthatja az edényeket a Flexi Cook 
területen belül.

60 másodperc elteltével, ha nem helyezett el edényt a zónában, a rendszer befejezi az edények „keresését”, a kijelzőn maradó  szimbólum pedig arra 
emlékezteti Önt, hogy a zóna ki van kapcsolva.
A HD FLEXI funkció kikapcsolásához nyomja meg a 2    gombok egyikét.

A HD FLEXI funkció azt is észleli, ha egy edényt az egyik zónából a másikba mozgat a Flexi Cook területen belül, hogy azonos teljesítményszintet biztosítson 
az edény eredeti helyzetéhez képest (lásd az alábbi ábrán látható példát: ha az edényt az első főzőlapról a hátsó főzőlapra mozgatja, az edény zónájának 
megfelelő teljesítményszint megjelenik a kijelzőn).
A HD FLEXI területet szét is választhatja két különálló főzőzónára a zónákhoz tartozó gombokkal. Helyezze az edényt egy zóna közepére, és állítsa be a 
teljesítményszintet az érintőképernyőn látható csúszka segítségével.
 

Fontos: tegye az edényeket a főzőzóna közepére, hogy lefedjék a terület közepét.

Nagyobb edények, ovális, szögletes vagy hosszúkás serpenyők esetén ellenőrizze, hogy a főzőzóna középső területén legyenek.
Példák az edények jó elhelyezésére és rossz elhelyezésére:

i

i
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TISZTÍTÁS

 FIGYELMEZTETÉS • Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.
• A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a főzőzónák kikapcsolt állapotban vannak, a maradékhő jelzőfénye 

(„H”) pedig nem világít a kijelzőn.

FONTOS: Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát. Használatukkal esetleg károsíthatja az üveget.
• Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot, eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
• A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
• A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
• Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörlőt vagy speciálisan a főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközt (tartsa be a gyártó utasításait).
• Az esetleges folyadék kiömlések esetén a serpenyők vibrálhatnak vagy elmozdulhatnak.
• A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
• Figyelmesen olvassa el és kövesse a „Használati útmutató” című részben foglaltakat.
• Csatlakoztassa a főzőlapot a hálózathoz és ellenőrizze, hogy nincsenek-e áramkimaradások.
• A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.
• Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
• Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok jelennek meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.

HIBAKÓD LEÍRÁS LEHETSÉGES OKOK HIBA ELHÁRÍTÁSA

C81, C82 Magas hőmérséklet esetén a 
kezelőlap kikapcsol.

Túl magas az elektronikus 
alkatrészek belső hőmérséklete.

Ezért az ismételt használat előtt 
várjon, hogy a főzőlap lehűljön.

F42 vagy F43 A főzőlap csatlakoztatása nem a 
helyes feszültségen történt.

Az érzékelő szerint a feszültség eltér 
a csatlakozási feszültségtől.

Válassza le a készüléket az 
elektromos hálózatról, és ellenőrizze 

a csatlakoztatást.

F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, 
F56, F58, F60 Forduljon a vevőszolgálathoz, és adja meg a hibakódot.

FŐZŐLAP ÁLTAL LEADOTT ZAJOK
Az indukciós főzőlapok sziszeghetnek vagy duruzsolhatnak a normális működés közben; ezek a zajok valójában az edényekből származnak és az edények 
aljának a tulajdonságaihoz köthetők (például amikor az edények alja eltérő anyagból vagy nem szabályos anyagból készül). Ezek a zajok az edényektől és 
lábasoktól valamint a tartalmazott élelmiszerek mennyiségétől függően eltérőek lehetnek és nem jelentenek semmilyen hibát.
Ezen kívül az indukciós főzőlap belső hűtőrendszerrel rendelkezik, amely vezérli az elektromos részek hőmérsékletét; ez azt jelenti, hogy a működés során 
és néhány perccel a főzőlap kikapcsolása után a hűtőventilátor zaja hallható. Ez teljesen normális, sőt alapvetően a berendezés helyes működését jelenti.

VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:
1. Ellenőrizze, hogy meg tudja-e oldani saját maga a problémát a Hibaelhárítási útmutató segítségével.    
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, megszűnt-e a hiba.
Ha a probléma a fenti ellenőrzések után továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
vevőszolgálattal.
Mindig adja meg:
• a hiba rövid leírását;
• a termék típusát és pontos modellszámát;
• a készülék alján és a mellékelt műszaki dokumentációban található sorozatszámot;
• a teljes címét;
• a telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, hívja fel az egyik hivatalos márkaszerviz vevőszolgálatát (ezzel biztosíthatja az eredeti pótalkatrészek használatát, 
valamint a javítások megfelelő végrehajtását).
A pótalkatrészek 10 évig állnak rendelkezésre.
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TELJESÍTMÉNYSZINTEK TÁBLÁZATA

Teljesítményszint Főzés típusa Szint használata
(a jelzés mellett vegye figyelembe ételkészítési tapasztalatait és szokásait is)

Max. 
teljesítmény

Boost Gyors melegítés Ideális az étel hőmérsékletének forralásig történő gyors emeléséhez, víz vagy a 
főzés során gyorsan melegíthető folyadékok esetén.

8-9 Sütés – forralás Ideális pirításhoz, az ételkészítés megkezdéséhez, gyorsfagyasztott termékek 
sütéséhez, gyors forraláshoz.

Nagy 
teljesítmény

7-8 Pirítás - lassú pirítás - forralás 
- grillezés

Ideális lassú pirításhoz, erős forrásban tartáshoz, főzéshez és grillezéshez (rövid, 
5-10 perc időtartamra).

6-7 Pirítás - főzés - párolás - lassú 
pirítás - grillezés

Ideális lassú pirításhoz, közepes forrásban tartáshoz, főzéshez és grillezéshez 
(közepes, 10-20 perc időtartamra), tartozékok előmelegítéséhez.

Közepes 
teljesítmény

4-5 Főzés - párolás - lassú pirítás 
- grillezés

Ideális lassú pirításhoz, enyhe forrásban tartáshoz, főzéshez (hosszú időtartamra). 
Tészta elkeverése.

3-4
Főzés - lassú forralás - sűrítés 

- elkeverés

Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sültek, hal) kísérő folyadékok 
jelenlétében (pl. víz, bor, húslé, tej), tészta elkeveréséhez.

2-3 Ideális hosszú főzési idejű ételekhez (egy liternél kevesebb mennyiségnél: rizs, 
szószok, sültek, halak) folyadékokkal (pl. vízzel, borral, húslével, tejjel).

Kis 
teljesítmény

1-2
Olvasztás - kiolvasztás - 

melegen tartás - elkeverés

Ideális vaj lágyításához, csokoládé finom megolvasztásához, kis mennyiségű 
termékek kiolvasztásához.

1 Ideális az éppen elkészült kis mennyiségű ételek melegen tartásához, tálalóedények 
melegen tartásához, rizottó elkeveréséhez.

KIKAPCSOLÁS Nulla 
teljesítmény Tartófelület Főzőlap készenléti vagy kikapcsolt állapotban (főzés utáni maradványhő lehetséges, 

H betűvel jelezve).

MEGJEGYZÉS:
Gyorsan főző receptek elkészítéséhez, amelyekhez hőelosztásra van szükség (pl. palacsinta) a 28 cm-es dupla főzőzónát (ha van) használja maximum 24 
cm-es átmérőjű serpenyőkkel. Érzékeny főzéshez (pl. csokoládé vagy vaj megolvasztása) a kisebb átmérőjű egyes zónákat használja.
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